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Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування.
Частина 1. Індекси економічної свободи та глобальної
конкурентоспроможності
Викладено ключові положення рейтингових методик, алгоритми згортки об’єктивних (статистич
них) і суб’єктивних (оціночних) первинних даних. Розглянуто позиціонування країн в системі міжна
родних рейтингів. Ідентифіковано сильні та слабкі сторони національної економіки в контексті глобаль
ного розвитку.
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В умовах глобалізації економічного простору,
прискорення процесів міжнародної інтеграції та
посилення взаємозалежності країн дедалі біль
шої актуальності набуває застосування рейтингів
як аналітичних інструментів при визначенні по
рівняльних переваг суб’єктів світогосподарських
зв’язків.
Рейтинг (від англ. to rate - оцінювати, припи
сувати певний клас, розряд) - це багатовимірний
інтегральний показник, що узагальнює найбільш
значущі властивості складних соціально-еконо
мічних явищ, які неможливо виміряти безпосеред
ньо (конкурентоспроможність, інвестиційна при
вабливість, якість життя населення тощо). Явища
такого типу виявляються певною множиною різ
ного плану ознак-симптомів х (далі - базових по
казників), тож виміряти, оцінити такі явища мож
на лише побічно, агрегуючи множини показників
xt в одну інтегральну оцінку G. [2].
Алгебраїчно значення базових показників для
j -го об’єкта подаються вектором х.. = (хі., х 2, ..., x m) ,
агрегування означає перетворення вектора на ска
ляр. Оскільки базові показники множини Х пере
важно різнойменні й різномасштабні або належать
до різних шкал вимірювання, агрегування вимагає
їх уніфікації, зведення до однієї основи методами
стандартизації. Вектор первинних значень показ
ників х.. замінюється вектором стандартизованих
значень z = (Zj, z2,
zm) . Геометрично інтегральна
оцінка інтерпретується як точка у багатовимірно
му просторі, координати якої вказують на масштаб
або позицію j -го об’єкта. Основне призначення
інтегральних оцінок - ранжування об’єктів, відне
сення їх до певного класу чи категорії.
Міжнародні рейтинги є важливим джерелом
інформації щодо потенціалу й розвитку окремих
країн. Крім того, ідентифікуючи сильні та слабкі
сторони, які впливають на позицію країни у світо
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вій системі координат, вони виступають індикато
ром необхідності здійснення заходів, спрямованих
на подолання недоліків і створення ширших мож
ливостей для нарощення конкурентних переваг [4].
Десятки міжнародних організацій та рейтин
гових агенцій за спеціальними методиками скла
дають рейтинги певного кола країн, визначають
позицію кожної з них залежно від розвитку націо
нальної економіки, соціальної сфери, інновацій
ного розвитку тощо. Інформаційною базою для
міжнародних рейтингів є статистичні дані з офі
ційних урядових видань кожної країни, спеціалі
зовані бази даних міжнародних організацій (ООН,
ОЕСР СОТ, МВФ, Світовий банк та ін.) і статис
тичних інститутів, а також результати опитувань,
проведених незалежними міжнародними органі
заціями серед експертів і представників ділових
кіл. Інформаційна база міжнародних рейтингів
охоплює практично всі аспекти глобальних транс
формацій.
Міжнародні рейтинги різняться комплексами
базових показників, що включені в рейтингову
систему, і методичними підходами до їх агрегування. За своєю структурою рейтингові системи пере
важно ієрархічні: на першому рівні базові показни
ки, які безпосередньо вимірюються чи оцінюються
експертами, стандартизуються і в той чи інший
спосіб агрегуються, утворюючи певну множину
оцінок другого рівня. Ті, у свою чергу, агрегуються
в оцінки наступного рівня ієрархії і т. д. Очевид
но, підсумкова рейтингова оцінка знаходиться на
вершині ієрархії рейтингової системи. Процедура
обчислення будь-якого рейтингу реалізується в
кілька послідовних етапів:
• визначення концепції рейтингу, конкретиза
ція його цілей і завдань;
• обґрунтування структури рейтингової систе
ми і переліку базових показників;
• організація збирання первинної інформації;
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• уніфікація шкал, за якими спершу виміряні
базові показники, що є необхідною умовою їх агрегування;
• обґрунтування алгоритмів згортки інфор
мації (агрегування і зважування) на всіх рівнях
ієрархії рейтингової системи;
• обчислення рейтингових оцінок та упоряд
кування об’єктів на основі цих оцінок.
Позиціонування країн у системі міжнародних
рейтингів за економічними, політичними, соці
альними чи науково-технічними сферами є пред
метом наукових інтересів великої когорти вчених
в усьому світі. Серед них вітчизняні науковці, до
слідження яких спрямовані на аналіз змін у по
зиціях України за рівнем економічної свободи та
конкурентоспроможності національної економі
ки: Ю. Дудка [1], С. Захарченко [3], В. Козюк [7],
Л. Логіненко [5], Ю. Хватов [8 ] та ін. У публікаці
ях ці автори описують структуру відповідних рейтингових систем, що уможливлює аналіз переваг і
недоліків участі країни в глобалізаційних проце
сах. Разом з тим поза увагою дослідників залиша
ються статистичні аспекти обчислення рейтингів,
передусім алгоритми згортки різнопланової ін
формації на всіх рівнях рейтингової системи.
Метою статті є висвітлення саме методичних
підходів до обчислення і застосування рейтингів
як адекватних інструментів вимірювання різних
профілів макроекономічного стану країн (умов
ведення бізнесу, сприйняття корупції, мережевої
готовності, інновацій та ін.). Критерієм упорядку
вання країн за будь-яким профілем є рейтингова

оцінка, яку найчастіше називають індексом. Далі
розглядаються найбільш вагомі, на наш погляд,
індекси: економічної свободи та глобальної конку
рентоспроможності.
Історія розвитку людської цивілізації дово
дить справедливість тези “процвітання через еко
номічну свободу”. Проведені на глобальному рів
ні дослідження свідчать про істотний зв’язок між
економічною свободою і соціальним прогресом.
Як правило, країни, що проводять політику еко
номічної свободи, конкурентоспроможні й здатні
забезпечити високий рівень добробуту, особистої
свободи та якості життя громадян.
Американський фонд The Heritage Foundation
спільно з виданням The Wall Street Journal що
річно обчислюють Індекс економічної свободи
(Index of Economic Freedom, IEF). Експерти цієї
організації визначають економічну свободу як від
сутність урядового втручання чи перешкоджання
виробництву, розподілу та споживанню товарів і
послуг, за винятком необхідного громадянам за
хисту й підтримки свободи як такої [9]. Тобто IEF
демонструє, наскільки економіка тієї чи іншої кра
їни відповідає ліберальним принципам. Оціню
ючи рівень лібералізації взаємодії держави і бізне
су, IEF фокусується на десяти складових (компо
нентах) економічної свободи, які об’єднуються в
чотири ключові категорії свободи підприємниць
кого середовища: верховенство права, обмежене
державне втручання, регуляторна ефективність і
відкритість ринків. Структура рейтингової систе
ми IEF представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура рейтингової системи індексу економічної свободи
Кожна складова економічної свободи оціню
ється в діапазоні від 0 до 100 балів. Чим вищий
рівень економічної свободи в країні, тим вища
оцінка. Наприклад, щодо оцінки правового захис
ту власності: 90 балів надається країні, в якій за
хист приватної власності гарантується державою,

судова система діє ефективно, корупція практично
відсутня, експропріація власності малоймовірна;
2 0 балів - країні, де приватна власність захищена
слабо, судова система неефективна і корумпована,
майнові права реалізувати складно, існує загроза
експропріації власності.
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Оцінювання кожної зі складових економічної
свободи спирається на певну кількість базових по
казників, різних за предметним змістом і шкалою
вимірювання; алгоритми конвертації цих показни
ків у 100-бальну шкалу також різні [10]. Як при
клад розглянемо методику оцінювання фіскальної
свободи j-го суб’єкта міжнародних економічних
відносин, яка спирається на три базові показники:
максимальні ставки податку на доходи фізичних
осіб - х і на прибутки корпорацій - х2, прямі й
непрямі податки на всіх рівнях управління, у від
сотках до ВВП - х3. Конвертація цих параметрів у
1 0 0 -бальну шкалу відбувається за формулою:
г ф = Ш - а ( Х у ь ) 2,

( 1)

де х.., і г..и - значення г-го базового показника ^ ї
складової економічної свободи в j-й країні до і піс
ля конвертації; а = 0,03 - коефіцієнт конвертації.
Так, в Україні максимальна ставка податку на
доходи фізичних осіб становить 2 0 ,0 %, на прибуток
корпорацій - 18,0%, загальний податковий тягар 37,6% від ВВП. Після конвертації цих параметрів
у 1 0 0 -бальну шкалу за формулою ( 1 ) отримаємо
конвертовані значення: 88,0; 90,3; 57,6; середня
арифметична цих значень
= 78,6 і є оцінкою
фіскальної свободи (подана нижче, табл. 2 ).

Вважаючи всі компоненти економічної сво
боди однаково важливими, рейтингову оцінку j -ї
країни IEF. визначають як рівнозважену середню
арифметичну з оцінок десяти зазначених компо
нентів:
(2)
Джерела інформації для оцінювання еконо
мічних свобод різні: три оцінки ґрунтуються на
об’єктивних статистичних даних міжнародних
організацій, три - на офіційних виданнях урядів
країн та результатів опитування експертів; оцінка
свободи від корупції спирається переважно на дані
Transparency International (Індекс сприйняття ко
рупції), а свободи бізнесу - на Doing Business (Ін 
декс умов ведення бізнесу).
Економіки країн за індексом IEF умовно поді
ляють на п’ять категорій - від вільної до пригні
ченої (табл. 1). Аналіз результатів рейтингу IEF,
складеного у 2016 р. для 186-ти країн світу, під
тверджує наявність прямого зв’язку між еконо
мічною свободою й успішністю економічного роз
витку країн. Як свідчать дані, чим вищий рівень
економічної свободи, тим вищий рівень виробни
цтва валового внутрішнього продукту (ВВП) на
особу, що є індикатором економічного розвитку
країни (табл. 1, за даними [9]).
Таблиця 1

Зв’язок між економічною свободою і успішністю розвитку країни
Діапазон значень IEF,
балів

Категорія економіки
країни

Кількість країн за
рейтингом IEF-2016*

ВВП на особу,
дол. США

IEF > 80

Вільна

5

55633

70> IEF <80

Переважно вільна

33

42480

60 > IEF <70

Помірно вільна

54

20188

50 > IEF <60

Переважно невільна

62

6532

IEF <50

Пригнічена

24

9025

* Вісім країн не класифіковано
У першу групу (вільна економіка) увійшли
п’ять країн, з них чотири - з Азійського регіону
та Океанії (Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Ав
стралія) і Швейцарія [9]. Друга група країн (з пе
реважно вільною економікою) налічує 33 країни,
серед них Канада, США, Японія, 15 країн Євросоюзу та ін. Слід зазначити, що пострадянські країни
представлені в усіх групах, крім першої. Економі
ка Естонії, Литви, Латвії і Грузії класифікується
як переважно вільна; Казахстан, Азербайджан та
Вірменія визнані країнами з помірно вільною еко
номікою; Росія, Киргизстан і Таджикистан - краї
нами з переважно невільною економікою; Україна,
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Білорусь, Узбекистан і Туркменістан потрапляють
до групи країн з пригніченою економікою.
Україна в рейтингу ІЕР-2016 з індексом 46,8
бала посідає 162 місце серед країн світу і 44 - се
ред країн Європи. Як видно з табл. 2 (за даними
[9]), із десяти компонентів економічної свободи,
які визначають рейтинг ІЕП Україна має високі
бали лише у трьох: сфера торгівлі (85,8), фіскаль
на (78,6) та монетарна (66,9) свободи. Найбільш
негативний вплив на рейтинг України чинять: не
сприятливий інвестиційний клімат ( 2 0 ,0 ), захист
прав власності (25,0), захист від корупції (26,0),
фінансова свобода (30,0) і державні витрати (30,6).
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Таблиця 2
Оцінки компонент економічної свободи в Україні
Компоненти
економічної свободи

Індекс

Компоненти
економічної свободи

Індекс

Право власності

25,0

Свобода ринку праці

47,9

Свобода від корупції

26,0

Монетарна свобода

66,9

Фіскальна свобода

78,6

Свобода торгівлі

85,8

Державні витрати

30,6

Свобода інвестицій

20,0

Свобода бізнесу

56,8

Фінансова свобода

30,0

Основними детермінантами низького рівня
свободи інвестицій експерти Heritage Foundation
вважають складність і суперечливість україн
ського законодавства, що регулює інвестиційну
діяльність; на рівень фінансової свободи тисне не
ефективна банківська система, державні витрати
і корупція. За останні три роки державні витрати
становили близько 48% від ВВП, дефіцит бюджету
- в середньому 5%, а державний борг перевищував
70%. Відсутність економічної свободи обертається
бідністю та низькими темпами економічного зрос
тання [7; 9].
Входження національної економіки до системи
світогосподарських зв’язків породжує об’єктивну
необхідність підвищення її конкурентоспромож
ності. На мегарівні конкурентоспроможність кра
їн оцінюють за методологією Світового економіч
ного форуму (The World Economic Forum, W EF).
Експерти W EF визначають національну конку
рентоспроможність як здатність країни та її інсти
тутів забезпечити стабільні темпи економічного
зростання в середньостроковій перспективі [ 1 1 ].

Індекс глобальної конкурентоспроможності
(Global Competitiveness Index, GCI) вимірює такі
важливі для економічного зростання макроекономічні фактори, як: інституційне середовище, роз
виненість інфраструктури, технологічний рівень,
інноваційний потенціал, ефективність ринків та
інші фактори. Аналіз цих факторів дозволяє не
лише оцінити ступінь конкурентоспроможності
країни, а й виявити її конкурентні переваги та про
блеми, які гальмують економічний розвиток.
Методика обчислення GCI ґрунтується на по
слідовному агрегуванні 114 базових показників. На
першому рівні ієрархії рейтингової системи GCI ба
зові показники формують 12 факторів національної
конкурентоспроможності, на другому рівні - факто
ри об’єднуються за напрямами впливу на конкурен
тоспроможність: 1 ) основні базові вимоги, 2 ) підси
лювачі ефективності, 3) розвиток бізнесу та ін
новації. Інтегральні оцінки за напрямами впливу
розглядаються як субіндекси рейтингової оцінки
глобальної конкурентоспроможності. Структура
рейтингової системи GCI представлена на рис. 2.

Індекс глобальної конкурентоспроможності

Основні базові
вимоги

- якість державних
та суспільних
інститутів;
- інфраструктура;
- макроекономічна
стабільність;
- охорона здоров’я
. та початкова освіта

Підсилювачі
ефективності

Розвиток
бізнесу та
інновації

)

- вища освіта та професійна

'
Г
\
підготовка;
рівень розвитку
- ефективність ринку товарів і
бізнесу;
послуг;
- інноваційний
- ефективність ринку праці;
потенціал
- розвиненість фінансового ринку;
- рівень технологічного розвитку;
у
, у - розмір внутрішнього ринку

Рис. 2. Структура індексу глобальної конкурентоспроможності GCI
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Із загальної кількості базових показників рей
тингу GCI третина визначається на основі ста
тистичних даних (зовнішній борг, бюджетний
дефіцит, тривалість життя населення тощо) та ре
зультатів досліджень, які здійснюють міжнародні
організації на регулярній основі, дві третини - це

результати спеціальних опитувань понад 14 тисяч
лідерів бізнесу зі 140 країн світу. Експерти вино
сять оціночні судження щодо базових показників
у діапазоні від 1 (найгірше значення) до 7 (найкра
ще). Формат відповіді на запитання анкети пред
ставлено на рис. 3 (за даними [11]).
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1.02. Захист інтелектуальної власності у вашій країні
Дуже слабий

1

2

3

4

5

6

7

Один із найдосконаліших у світі
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Рис. 3. Формат відповіді на запитання анкети WEF
Агрегування наданих респондентами оцінок за
кожним г-м запитанням щодо j-ї країни здійсню
ють у такій послідовності [10, с. 82-84]:
1) Оцінки респондентів за результатами опи
тування у £-му році усереднюються:

де Zjk - відповідь &-го респондента на г-те запитан
ня щодо 7 -ї країни; п.. - кількість респондентів, що
відповіли на г-те запитання щодо 7 -ї країни.
2) Усереднені оцінки поточного (ґ) і попере
днього (£ - 1 ) років об’єднуються за допомогою зва
женої ковзної середньої:

Z<MH = z.~l < ‘ + 4 W,

(4)

де ї у , г ‘у У- усереднені оцінки за кожним г-м запи
танням щодо 7 -ї країни у поточному і попередньо
му роках;
, • м/{71 - ваги 7 -ї країни у поточному і попере
дньому роках, відповідно:
ґ-1
І

п)

1

-z(SX-P)+-^—
r),
2
п) + її),

(5)

(6 )

де /? = 0,6 - коефіцієнт дисконтування; звідси оцін
ки поточного року в 1,5 раза вагоміші за оцінки по
переднього року.
Базові показники, які не є результатом опиту
вання (кількість інтернет-користувачів, торговельні
тарифи тощо), конвертуються в єдину оцінну шкалу
(від 1 до 7) з використанням критерію мінімакса:
для показників-стимуляторів:

\

60

Xі, max —Xі,min■ у

+

1;

для показників-дестимуляторів:
ґ
\
min
+ 7.
х
—Xі,min у
\ і,max

(8 )

Стандартизовані значення відповідного набо
ру базових показників за кожним із 12 факторів
конкурентоспроможності усереднюються за допо
могою рівнозваженої середньої арифметичної. Так
само визначаються три субіндекси напрямів впли
ву факторів на конкурентоспроможність.
Згортка трьох субіндексів у підсумковий ін
декс GCIj здійснюється з використанням процеду
ри зважування:

і=і

<9>

де Zy - субіндекс напряму впливу г'-ї групи факто
рів на конкурентоспроможність j -ї країни; d. - вага
г-го субіндексу.
Кожному субіндексу надаються вагові коефі
цієнти відповідно до стадії розвитку національної
економіки країн, які беруть участь у рейтингу GCI.
Всесвітній економічний форум виділяє три осно
вні стадії розвитку економіки країн:
I. Економіка, орієнтована на фактори вироб
ництва;
II. Економіка, орієнтована на ефективність;
III. Економіка, орієнтована на інновації.
Крім того, виділяють перехідні групи: від пер
шої до другої стадії і від другої до третьої. У табл. 3
(за даними [ 1 1 , appendix]) наведено вагові коефіці
єнти субіндексів для агрегування їх в GCI залежно
від стадії розвитку економіки.
Основним критерієм поділу країн за стадіями
розвитку економіки в таблиці вказано рівень ВВП
у розрахунку на одну особу (за ринковим валют
ним курсом).

(7)
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Таблиця 3
Вагові коефіцієнти субіндексів GCI за стадіями розвитку економіки
Стадія розвитку
економіки

ВВП на особу,
тис. дол. США

Стадія факторної
орієнтованості

Основні базові
вимоги

Підсилювачі
ефективності

Інновації та
розвиток бізнесу

60

35

5

2,0

40-60

35-50

5-10

Стадія орієнтованості на
ефективність

3,0 - 8,999

40

50

10

Перехідна стадія

20-40

50

10-30

20

50

30

Стадія орієнтованості на
інновації

о

2,0 - 2,999

1

Перехідна стадія

СО
0

<

Вага субіндексу, %

> 17,0

Для ресурсоємних економік застосовують ін
ший критерій - частку експорту корисних копалин
(нафти, газу, металургійних руд, вугілля тощо) у
загальному обсязі експорту за останні п’ять років.
Економіка країн, в яких частка експорту сировин
них ресурсів перевищує 70%, вважається орієнто
ваною на фактори виробництва.
За даними рейтингу GCI 2015-2016, до топ-5
країн з високим рівнем конкурентоспроможності
національної економіки потрапляють: Швейцарія
(5,76), Сінгапур (5,68), США (5,61), Німеччина
(5,53) і Нідерланди (5,50). Україна з індексом 4,03
посіла 79 місце [11, табл. 1]. Субіндекси за напря
мами впливу факторів конкурентоспроможності
становили: основні базові вимоги - 4,08;підсилювачі ефективності - 4,09; інновації та розвиток

бізнесу - 3,55 [11, табл. 2]. Оскільки економіка
України потрапляє до другої стадії розвитку, то су
біндекси агрегуються в GCI з вагами 0,4; 0,5 і 0,1
відповідно:
GCI2015-2016 = 4,08-0,4 + 4,09-0,5 + 3,55-0,1 = 4,03.
Аналіз результатів рейтингу за факторами
конкурентоспроможності (табл. 4, за даними [11,
табл. 3, 4, 5]) свідчить про критичне отставання
України за такими факторами, як: інституційне
середовище (130-те місце), макроекономічна ста
більність (134-те місце), ефективність фінансово
го ( 1 2 1 -ше місце) і товарного (106-те місце) рин
ків, якість національного бізнес-клімату (91-ше
місце), низький рівень технологічного розвитку
( 8 6 -те місце).
Таблиця 4

Складові рейтингу GCI України за 2015-2016 рр.
№ з/п

Фактори конкурентоспроможності

Індекс

Позиція

Основні базові вимоги

4,08

101

1

Якість інститутів

3,07

130

2

Інфраструктура

4,07

69

3

Макроекономічна стабільність

3,12

134

4

Охорона здоров’я та початкова освіта

6,06

45

Підсилювачі ефективності

4,09

65

1

Вища освіта та професійна підготовка

5,03

34

2

Ефективність ринку товарів і послуг

4,02

106

3

Ефективність ринку праці

4,33

56

4

Розвиненість фінансового ринку

3,18

121

5

Рівень технологічного розвитку

3,45

86

6

Розмір внутрішнього ринку

4,54

45

3,55

72

Інновації та розвиток бізнесу
1

Рівень розвитку бізнесу

3,70

91

2

Інноваційний потенціал

3,41

54
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Не входить до переліку відносних конкурент
них переваг країни також інноваційний потенціал
(54-те місце) і ефективність ринку праці (56-те
місце). Відносно високі позиції Україна утримує
поки що за системами освіти (вищої і професійної
- 34-те місце, початкової - 45-те місце) та за роз
міром внутрішнього ринку (45-те місце).
Детальний аналіз факторів глобальної конку
рентоспроможності на рівні базових показників
[6 ; 1 1 ] засвідчує, що ключовими проблемами укра
їнської економіки є (в порядку зменшення): коруп-

ція, політична нестабільність, інфляція, неефек
тивна урядова політика, ускладнений доступ до
фінансів. Отож, зусилля держави слід спрямувати
на стабілізацію державних фінансів, оздоровлення
банківської системи, формування сприятливого
бізнес-середовища, яке дозволить реалізувати на
явний інноваційний та людський потенціал і стане
передумовою поступового посилення конкурент
них позицій України та адаптації національної
економіки до глобальних трансформацій.
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Международные рейтинги: статистические
аспекты исчисления и применения.
Часть 1. Индексы экономической свободы и глобальной
конкурентоспособности
Изложены ключевые положения рейтинговых методик, алгоритмы свертки объективных (стати
стических) и субъективных (оценочных) первичных данных. Рассмотрено позиционирование стран в
системе международных рейтингов. Идентифицированы сильные и слабые стороны национальной эко
номики в контексте глобального развития.
Ключевые слова:рейтинговая оценка, конкурентные позиции, индекс экономической свободы, индекс
глобальной конкурентоспособности, позиционирование стран в системе международных рейтингов.
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International Ratings: Statistical Aspects of Computing and Application.
Part 1. Index of Economic Freedom and Global Competitiveness Index
Use of ratings as analytical tools for finding out competitive advantages of global economic actors has been
increasingly important in the globalizing economic area, accelerating processes of international integration and
the growing interdependence of countries. International ranks are an important source of information on ca
pacities and performance of counties. Ranks, highlighting strong and weak sides effecting the country’s posi
tion in the global system of coordinates, are an indicator of the need for measures to eliminate shortcomings or
broaden opportunities for enhancing competitive advantages.
Rating algorithms differ by set of key indicators included in a rating system and aggregation method. A rat
ing algorithm is realized in several consecutive phases. The most complicated phases in the statistical methodo
logy context are: unification of scales for estimation of key indicators; and justification of algorithms for infor
mation compression at all the hierarchical levels of a rating system. The article is focused on methodological as
pects for estimation of Index of Economic Freedom (IEF) and Global Competitiveness Index (GCI): structure
of rating system, estimation scales and unification of key indicators, algorithms for compression of estimates
and their analytical capacities.
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By IEF rank, countries are divided into five categories: from free to oppressed ones. Studies at the global
level show direct correlation between economic freedom and high economic performance of countries. By Index
of Economic Freedom - 2016, Ukraine has 162nd position with 46.8 scores. Of the ten components of economic
freedom, Ukraine has high scores only in three: trade, fiscal and monetary freedom. The strongest negative
impact on the Ukraine’s rank comes from unfavorable investment climate, weak protection of property rights,
weak freedom from corruption, weak fiscal freedom and large government spending.
By Global Competitiveness Index - 2016, Ukraine has 79th position with 4.03 scores. Ukraine lags far
behind by factors like institutional environment, macroeconomic stability, effectiveness of financial and com
modity markets, quality of national business climate, technological development. Ukraine still keeps relatively
high positions in education system and size of domestic market. It follows that the government’s effort need to
be focused on stabilization of public finances, recovering of bank system, setting up business friendly environ
ment, which will enable for implementing the existing innovation and human capacities and lay the ground for
gradual growth of international competitiveness of Ukraine and adaptation of the domestic economy for global
transformations.
Keywords: rating, competitive positions, Index o f Economic Freedom, Global Competitiveness Index, posi
tioning o f countries in international rating system.
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