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“Doing Business score” оцінка України :  70 .2%

• Світовий Банк у своєму регулярному дослідженні вимірює оцінку «Doing Business», яка 
має два показники:

• DB rank- ранжування економіки країни за номером, від 1 до 190, де на першому місті 
такі країни як Нова Зеландія, Сінгапур, Данія, Корея, США. 

• DB score- певний % від 1% до 100%, що вимірює легкість ведення бізнесу в країні. 

Source: https://www.doingbusiness.org/ 
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Найнижчі  рейтинги в  Україн і :  
за б е з п еч е н н я  е ле к тр о е н е р г і є ю та  п и та н н я  

п л а тос п р омож н ос ті

Source: https://www.doingbusiness.org/ 
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2020,
%

2019,
%

Зміна, % 
пункти 

Загальний показник 70.2 69.1 1.1

Відкриття бізнесу 91.1 91.1 ..

Отримання дозволів на            
рбудівництво

81.1 77.2 3.9

Доступ до електроенергії 62.5 59.2 3.3

Реєстрація власності 71.3 70.0 1.3

Отримання кредиту 75.0 75.0 ..

Захист міноритарних інвесторів 68.0 66.0 2

Сплата податків 78.1 79.4 1.3

Зовнішня торгівля 80.1 77.6 2.5

Виконання контрактів 63.6 63.6 ..

Неплатоспроможність 31.4 31.7 0.3

Погіршення:  сплата податків  та  
платоспроможність

Source: https://www.doingbusiness.org/ 
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Вперше за п’ять років опитування недовіра до судової системи очолила анти-рейтинг  перешкод для 

іноземних інвестицій. Широко розповсюджена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце.  Ці 

дві перешкоди є найважливішими як для стратегічних, так і портфельних інвесторів.

Монополізація ринків та захоплення влади олігархами посідає третє місце серед перешкод.
Source: Результати п’ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital та Центр 

економічної стратегії (ЦЕС)

Непрацездатна судова система та  корупція:  
найзначніші  виклики сьогодення
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Стратег ічним інвесторам також суттєво 

перешкоджає  обтяжливе  та  нестаб ільне  

законодавство

Source: US International Trade Administration

Відсутність прозорості в податкових та 

митних органах

Переслідування з боку податкових та 

митниць

Непрацездатна судова система, нездатна 

справедливо вирішувати господарські спори

Непрозоре та неефективне регуляторне 

середовище

Високі ставки податку
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Обмежені ресурси фінансування
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