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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 
 
Цього року Україна з індексом 3,9 знову значно втратила у рейтингу 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), посівши серед 139 країн світу 
89-е місце перед Гамбією та Гондурасом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Досягнення країн у рейтингу глобальної конкурентоспроможності ВЕФ 
2010–2011 рр. (Джерело: Аналітична записка Департаменту економічного аналізу 

та прогнозування НБУ Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього 
економічного форуму) 

 
Україна залишилася позаду таких країн, як Естонія, Чехія, Польща, 

Литва, Азербайджан, Словацька Республіка, Російська Федерація та 
Казахстан, демонструючи значне відставання від середньосвітового 
індексу (4,18). Ще більшим є відставання України від інноваційних 
економік (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Результат України у розрізі складових Індексу глобальної 
конкурентоспроможності у 2009–2011 рр. 

 
Рейтинг України 

Складові індексу глобальної 
конкурентоспроможності 2010–2011 рр. 2009–2010 рр. 

Зміна 
позиції 

України у 
порівнянні з 

минулим 
роком 

1 група: Інститути 1341 120 –14 
2 група: Інфраструктура 68 78 +10 
3 група: Макроекономічна 
стабільність 1321 106 –26 

4 група: Охорона здоров’я та 
початкова освіта 66 68 +2 

5 група: Вища та професійна 46 46 0 



освіта 
6 група: Ефективність товарних 
ринків 1291 109 –20 

7 група: Ефективність ринку 
праці 541 49 –5 

8 група: Розвиненість 
фінансового ринку 1191 106 –13 

9 група: Технологічна готовність 831 80 –3 
10 група: Обсяг ринку 381 29 –9 
11 група: 
Конкурентоспроможність 
бізнесу 

1001 91 –9 

12 група: Інновативність 631 62 –1 
 
Згідно з даних таблиці 1 видно, що: 
 Цього року традиційно ситуація з інституційним розвитком 

України була визнана ключовою проблемою. За цим компонентом Україна 
погіршила свій минулорічний результат (120 місце з 133 країн) ще на 14 
позицій, опинившись майже наприкінці рейтингу. 

 Погіршення макроекономічної ситуації стало одним із чинників, 
що катастрофічно погіршив позицію України у рейтингу (погіршення на 26 
позицій). За фактором «Макроекономічна стабільність» Україна посіла 132 
позицію, що є другим найгіршим її результатом серед 12 складових 
Індексу глобальної конкурентоспроможності. 

 Не оцінюється обнадійливо ситуація і на фінансових ринках 
України – 119 місце. 

 Новий уряд поставив перед собою амбітні завдання – провести 
необхідні реформи. Реформи, серед іншого, мають бути також спрямовані 
на підвищення ефективності товарних ринків, де досягнення України є 
незначними – 129 місце. 

 Цього року ВЕФ шляхом опитування провів дослідження щодо 
оцінки топ-менеджерами компаній факторів, які перешкоджають веденню 
бізнесу в країнах. Згідно з опитування респондентів в Україні основними 
факторами, що перешкоджають веденню бізнесу є: податкове 
законодавство, політична нестабільність, корупція, зміни урядів, 
неефективна бюрократія, злочинність, доступ до фінансування, інфляція. 

 Разом з тим, Україні вдалося зберегти такі конкурентні переваги, 
як високоосвічене населення, гнучкий та ефективний ринок праці, 
перспективний за обсягами внутрішній ринок. Перелік конкурентних 
переваг економіки України, на жаль, є дуже коротким та охоплює лише 16 
позиції. 

Таким чином, такий регрес є наслідком погіршення позицій України 
за 9 з 12 складових Індексу глобальної конкурентоспроможності. 


