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Україна за Індексом глобальної конкурентоспроможності, який 

визначається Всесвітнім економічним форумом, у 2017 році посіла 79 місце 

серед 140 країн світу, втративши за рік три позиції. Найбільше втрачено 

позицій за показниками розвитку інфраструктури, стабільності 

макроекономічного середовища та фінансового ринку. За деякими позиціями 

країна «очолює» списки з кінця, зокрема, за міцністю банків присвоєно 140 

місце зі 140 країн світу, за регулюванням фондових бірж – 135, за інфляційними 

змінами – 134. Такі позиції, в першу чергу, зумовлені повільними темпами 

проведення реформ. Варто також відмітити, що Україна піднялась на 8 позицій 

за показником незалежності судової системи, але ця позиція все ж не є високою 

(132 місце), і саме вирішення цієї проблеми є ключовим завданням 

реформування. Україна покращила свої позиції і за складовими ефективності 

ринку праці (56 місце серед 140 країн ) та якості вищої освіти  (34 місце). 

Світовий банк оголосив рейтинг сприятливості умов ведення бізнесу (Doing 

Business). Цей рейтинг є важливим для України, тому що на ньому будуються 

економічні стратегії влади. Сучасна влада заявляє про проведення реформ, але 

вимірювання подоланих Україною сходинок у світовому заліку Doing Business 

свідчить про їх неефективність. 80-те місце України поліпшилось у 2016 році 

відносно попереднього року лише на один пункт. Позитивні зміни йдуть досить 

інерційно. Прогресу досягнуто лише за напрямами захист міноритарних 

акціонерів (+ 29 місць), виконання контрактів (+ 12), підключення до 

електромереж (+ 10). Решту показників оцінено зі знаком мінус, тобто 

«вертикального злету» реформ не відбулося. Деяка оптимізація економічних 

процесів в Україні все ж відбувається: відкривається інформація про майно 

завдяки електронному декларуванню доходів, дозволено сплачувати судовий 

збір онлайн, знижено єдиний соціальний внесок, введено «єдине вікно» на 

митниці. У проведенні реформ Україна втратила багато часу, тепер треба 

рухатись з прискоренням за прикладом «кельтського тигра» – Ірландії або 

«азійських драконів» – Сінгапуру чи Південної Кореї. Треба відмовитись від 

олігархічної моделі та прийняти «доганяючу» модель національної економіки, 

що передбачає створення умов для впровадження за короткий термін новітніх 

технологій, розвитку науки, якісної підготовки кадрів. Необхідно комплексно 

впроваджувати реформи в податковій, правоохоронній, соціальній (пенсійна, 

освітня, медична, житлово-комунальна), антимонопольній та інвестиційній 

сферах. Але все зазначене вище є можливим лише за умови політичної волі до 

здійснення реформ.Якщо вдасться перемогти власну бюрократію, надати 

економічну свободу головному ресурсу – працюючим людям та залучити 

іноземні інвестиції, країна зможе швидко розвиватися як незалежна держава. 


