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Вступ. Одним з індикаторів сприятливості умов для 
ведення бізнесу в країнах світу є міжнародні рейтинги. За-
стосування результатів рейтингування при оцінці бізнес-
середовища дозволяє транснаціональним компаніям без 
детального вивчення нормативно-правових актів зарубіж-
них держав обрати країну для ведення діяльності з най-
меншим рівнем державного вручання та знизити свої на-
кладні витрати. Слід зазначити, що рейтингові показники 
мають  надзвичайну вагу не лише для суб’єктів господарю-
вання, а й для урядів держав світу, оскільки є важливим зо-
внішнім інформаційним джерелом та у випадку отримання 
незадовільних результатів виступають індикатором необ-
хідності здійснення заходів у певних напрямах державного 
регулювання економіки. На основі міжнародних рейтингів 
можливо визначити не тільки сучасний стан конкуренто-
спроможності країни на міжнародній арені, а й виявити 
тенденції якості державного регулювання економіки за 
окремими напрямами.

Проте не завжди рейтингові оцінки реально відобра-
жають ситуацію в оцінюваній сфері, що відбувається, як 
правило, внаслідок існування недоліків у методиках їх роз-

рахунку. Неадекватні рейтингові оцінки негативно вплива-
ють на репутацію суб’єктів рейтингування, спричиняючи 
недовіру до цих структур, та не відображають реального 
стану об’єктів, призводять до прийняття неефективних 
управлінських рішень щодо ліквідації існуючих проблем. 

З огляду на те, що найбільш популярним міжнарод-
ним рейтингом оцінки простоти здійснення підприєм-
ницької діяльності в країнах світу в останні роки є індекс 
«Ведення бізнесу», метою статті є виявлення недоліків ме-
тодології вказаного рейтингу з метою мінімізації ризиків, 
пов’язаних з прийняттям управлінських рішень на основі 
результатів вказаного рейтингу.

Рейтинг «Ведення бізнесу» (англ. Doing Business) [4] – 
щорічне дослідження групи Світового банку, що оцінює 
сприятливість умов господарювання малих та середніх під-
приємств у 185 країнах. Рейтинг оцінює нормативно-правові 
акти, що регулюють діяльність підприємства протягом його 
життєвого циклу: від реєстрації до ліквідації, і застосування 
цих нормативно-правових актів на практиці. 

Рейтинг включає 10 індикаторів (табл. 1), кожен інди-
катор має рівну вагу.

Таблиця 1

Індикатори рейтингу «Ведення бізнесу»

Індикатор Опис

реєстрація 
підприємства

дозволяє виявити бюрократичні та юридичні перешкоди, які повинен подолати підприємець при 
створенні і реєстрації нової компанії. при цьому визначається загальна кількість процедур, а також їх 
вартість та терміни проведення, які необхідно пройти підприємцям для реєстрації товариства з обме-
женою відповідальністю, від подачі документів і до початку діяльності

реєстрація власності дозволяє відслідковувати процедури, часові та фінансові витрати, пов'язані з набуттям права влас-
ності на майно, на комерційну нерухомість

отримання дозволів 
 на будівництво

дозволяє відслідковувати процедури, часові та фінансові витрати, пов'язані з будівництвом складу, 
включаючи одержання необхідних ліцензій та дозволів, оформлення необхідних повідомлень і про-
ведення обов'язкових інспекцій, а також підключення до комунальних послуг 

підключення до систе-
ми електропостачання

дозволяє відслідковувати процедури, часові та фінансові витрати, пов'язані з підключенням до елек-
троенергії збудованого складу

отримання кредитів
оцінюється рівень охоплення кредитними бюро фізичних та юридичних осіб, а також заставного 
майна. тобто перевіряються чинники, які спрощують доступ бізнесу до кредитних коштів. індекси, що 
складаються з серії запитань, – показники, за якими можна відповісти «так» (1 бал) або «ні» (0 балів)

Захист інвесторів
визначається рівень захисту акціонерів від неправомірних дій керуючих органів акціонерних ком-
паній. індекси – сума балів за позитивні відповіді на відповідні питання. одна згода дорівнює одному 
балу

оподаткування
оцінюються податки і обов'язкові відрахування, які повинна сплачувати чи утримувати у відповідно-
му році середня компанія. визначається якість податкового адміністрування, а також рівень податко-
вого навантаження на типове підприємство 

міжнародна торгівля
оцінюються різні витрати (часові, грошові), які понесе підприємство при експорті або імпорті товарів 
(включаючи час підготовки необхідних документів). У типовій ситуації розглядається ввезення або ви-
везення 20-футового контейнера з комерційним вантажем

Забезпечення виконан-
ня контрактів

визначається кількість процедур, строк і витрати підприємства на судове стягнення заборгованості 
з  недобросовісного покупця-юридичної особи, яке відмовилося оплачувати поставлений вантаж, 
мотивуючи тим, що товар неякісний (згодом експертиза визнає товар якісним)

вирішення 
неплатоспроможності 
(процедура банкрут-

ства)

дозволяє виявити бюрократичні та юридичні перешкоди, які повинен подолати підприємець при лік-
відації компанії шляхом її банкрутства, виявити недоліки чинного законодавства про неспроможність 
(банкрутство) та основні процедурні та адміністративні вузькі місця процедури банкрутства. при 
цьому оцінюється порядок дій підприємства (терміни, вартість, рівень повернення кредитних коштів) 
при проведенні процедури банкрутства

Складено за даними [2]
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Дані табл. 1 вказують, що в рейтингу враховують-
ся лише деякі фактори зовнішнього ділового середовища 
підприємства. Наприклад, при оцінюванні впливу держав-
ного регулювання на діяльність суб’єкта господарювання 
в реєстраційній сфері не враховано складність процедури 
ліквідації юридичної або фізичної особи-підприємця, що 
є одним з етапів його життєвого циклу. Для розрахунку 
індикатора «ліквідація підприємства» можливо було б ви-
користовувати показники, аналогічні для індикатора «ре-
єстрація підприємства»: кількість процедур, які необхідно 
здійснити для ліквідації суб’єкта господарювання, витрати 
часу на проведення ліквідаційних процедур, вартість лік-
відації суб’єкта господарювання. Наведені показники мож-
ливо отримати в результаті аналізу нормативно-правових 
актів у сфері ліквідації суб’єктів господарювання та зі ста-
тистичних даних державних органів.

Методологією рейтингу «Ведення бізнесу» не перед-
бачено проведення оцінки легкості отримання ліцензій 
на провадження певних видів господарської діяльності. 
Необхідність отримання ліцензії суб’єктом господарюван-
ня має наслідком додаткові фінансові витрати та витрати 
часу на оформлення діяльності, вимагає проведення до-
даткових процедур. Кількість видів діяльності, що підлягає 
ліцензуванню згідно із законодавством, прямо впливає на 
бізнес-клімат у країні. Тому доцільно включити в рейтинг 
індикатор «ліцензування», що містить у собі показники ви-
трат часу, грошей на отримання ліцензії, кількості етапів, 
які необхідно пройти для отримання ліцензії.

В рейтингу «Ведення бізнесу» також не врахована 
така важлива змінна, яка впливає на діяльність суб’єкта 
господарювання, як рівень корупції. Як зазначає А. В. Во-
лошенко, «корупція призводить до того, що виграють не 
найбільш конкурентоспроможні підприємці, а ті, що не-
законним шляхом мали можливість отримати переваги та 
привілеї. Як наслідок, відбувається зниження ефективності 
ринку і дискредитація ідеї ринкової конкуренції» [1]. Існу-
вання корупції в органах державної влади призводить до 
додаткових матеріальних «неофіційних» витрат бізнесу на 

оформлення діяльності, що може мати наслідком не тільки 
перенесення вказаних витрат на ціну продукції, але й зни-
ження якості продукції (внаслідок застосування неякісних 
або дешевших ресурсів для її виготовлення). Отже, при 
здійсненні оцінки бізнес-середовища в країні доцільним є 
також урахування індикатора рівня корупції як вагомого 
чинника, який перешкоджає розвитку суб’єктів господа-
рювання.

Отже, в результаті аналізу складових індикаторів 
рейтингу «Ведення бізнесу» можна зробити висновок, що 
рейтинг вимірює лише незначну частину ділового 
середовища підприємства і не відображає загальний 
стан його бізнес-середовища.

Одна з особливостей рейтингу «Ведення бізнесу»  – 
це великий часовий лаг між виміром параметрів і публі-
кацією результатів. Звіт за t-й рік включає дані за червень  
t  – 2  рік – травень t – 1 рік (наприклад, звіт за 2014 р. вклю-
чає дані за червень 2012 р. – травень 2013 р). Отже, рей-
тинг запізнюється з реакцією на зміни бізнес-середовища 
в країні.

Методологією рейтингу передбачено для розрахунку 
деяких параметрів проведення опитування провідних спе-
ціалістів у досліджуваній сфері діяльності. Так, зокрема, 
часові рамки оцінюються опитаними експертами. У  ви-
падках, коли різні джерела вказують різні часові рамки, 
використовується середній показник. Це призводить до 
суб’єктивності результатів рейтингу. На думку авторів, 
у  цьому разі більш доцільно було б проведення розрахунку 
мінімальних витрат часу на проведення певної процедури 
згідно з нормами законодавства.

Для порівнянності даних рейтингу для кожного ін-
дикатора розглядається типова ситуація (припущення), 
в рамках якої оцінюється порядок дій суб’єктів господа-
рювання, при цьому методологією дослідження визна-
чені певні вимоги до підприємства: як до його розміру, 
організаційно-правової форми, кількості персоналу, так 
і до майна, що йому належить, міста, в якому суб’єкт госпо-
дарювання здійснює діяльність, тощо (табл. 2). 

Таблиця 2

деякі вимоги до підприємства залежно від індикатора рейтингу «Ведення бізнесу»

Індикатор

Вимоги

Реєстрація 
підприєм-

ства

Отри-
мання 

дозволів 
на будів-
ництво

Реєстра-
ція влас-

ності

Отри-
мання 

кредитів

Оподатку-
вання

Між-
народна 
торгівля

Вирішен-
ня непла-

тоспро-
можності

1 2 3 4 5 6 7 8

компанія – товариство 
з обмеженою відпо-
відальністю

+ + + + + + +

місто – найбільший ді-
ловий центр країни + + + + + + +

підприємство зі  
100 % національними 
інвестиціями

+ + + + + + +
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Дані табл. 2 свідчать про те, що для проведення до-
слідження за методикою рейтингу «Ведення бізнесу» пе-
редбачені різні умови для підприємств в залежності від 
індикатора. Однаковими вимогами до підприємства, які 
включають всі індикатори, є наступні:

інформація збирається про конкретну органі- 
заційно-правову форму – товариства з обмеже-
ною відповідальністю) і може не відображати ре-
гуляторного режиму для інших організа--ційно-
правових форм юридичних осіб, а також для інди-
відуальних підприємців;
суб’єкт господарювання є   на 100 % підприєм-
ством з національними інвестиціями;
до розрахунку включаються підприємства, які  
здійснюють діяльність у місті, яке є найбільшим 
діловим центром у країні (для України це Київ). 
Отже, формування рейтингу країн здійснюєть-
ся на основі оцінки простоти ведення бізнесу в 
найбільшому мегаполісі. Але в межах однієї кра-
їни норми регулювання господарської діяльності 
в  залежності від регіонів можуть різнитися. Тому 
можна вважати, що результати рейтингу не до-
зволяють отримати повноцінної інформації про 
умови ведення діяльності по всій території кра-
їни.

В залежності від індикатора методологією рей-
тингу визначені різні вимоги до розміру початкового 
капіталу компанії, наявності у суб’єкта господарювання 
нерухомого майна, обороту підприємства та кількості 
найманих працівників. Наприклад, підприємство відпо-

відно до умов індикатора «оподаткування» повинно мати 
102-кратний дохід на душу населення, в той час як 
умовами індикатора «реєстрація підприємства» 
цей показник в десять разів нижчий та дорівнює 
10-кратному розміру доходу на душу населення. В 
результаті встановлення вказаних умов для розра-
хунку показників виникає ситуація застосування 
даних переважно малих підприємств при розрахун-
ку індикатора «реєстрація підприємства» та серед-
ніх підприємств при розрахунку індикатора «опо-
даткування».

Аналогічна ситуація існує при визначенні кількості 
працівників як умови для підприємства, яке бере участь 
у розрахунку деяких індикаторів. Так, кількість працівни-
ків на підприємстві, визначена умовами індикаторів «реє-
страція підприємства» та «реєстрація власності», передба-
чає застосування досвіду малих підприємств, а індикаторів 
«отримання дозволів на будівництво», «отримання 
кредитів», «вирішення неплатоспроможності», «опо-
даткування», «міжнародна торгівля» – середніх під-
приємств.

У результаті аналізу вимог до суб’єктів господа-
рювання, які беруть участь в рейтингуванні, можна 
зробити висновок про відсутність єдиного підходу 
до визначення критеріїв учасників опитування, що не 
дає змогу оцінити бізнес-середовище підприємства 
певного розміру: малого чи середнього. 

Кожен індикатор рейтингу має певні показники 
(табл. 3): як показники витрат часу, матеріальних витрат на 
проведення певних операцій, так і специфічні показники 

1 2 3 4 5 6 7 8

початковий капітал 
компанії дорівнює

10-кратний 
дохід на душу 

населення
– – –

102-кратний 
дохід на душу 

населення
– –

компанія не займаєть-
ся зовнішньоторго-
вельною діяльністю

+ – – – – – –

обсяг експорту ком-
панії – – – – –

10 % від 
обсягу  про-

даж
–

компанія не має не-
рухомість + – – – – – –

компанія має  будівлю – – – – – – +

компанія має  земель-
ну ділянку – + – – + – –

Штат компанії 10 – 50 співро-
бітників

60 співро-
бітників

50 співро-
бітників

100 співро-
бітників

60 співро-
бітників

60 співро-
бітників

201 співро-
бітник та  
50 поста-
чальників

оборот підприємства 
становить не менше

100-кратний 
дохід на душу 

населення
– – –

1050-кратний 
дохід на душу 

населення
– –

Складено за даними [3; 6; 7; 8; 9; 10;, 11; 12; 13; 14]

Закінчення табл. 2
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оцінки кожної досліджуваної сфери. Разом із тим, розраху-
нок деяких показників викликає низку питань.

Так, визначення кількості платежів індикатора «опо-
даткування» включає можливість використання електро-
нної звітності. Згідно з методологією, у країнах, де є мож-
ливість подавати податкову звітність в електронному ви-
гляді і цим користуються більшість середніх підприємств, 
вважається, що податок сплачується один раз на рік, навіть 
якщо виплати носять частіший характер. Але при поданні 
електронної звітності суб’єкт господарювання також ви-
трачає час на її заповнення. Тому при застосуванні вка-
заного порядку визначення показника не відображається 
реальна кількість платежів на рік та реальні витрати часу 
на адміністрування податків, що призводить до штучного 
завищення рейтингу країни. 

Деякі недоліки містить також методика розрахунку 
індикатора «міжнародна торгівля» рейтингу «Ведення біз-
несу». Відповідно до методології рейтингу, об'єктом оцінки 
є експорт або імпорт товару у вантажному контейнері за 

допомогою морських вантажоперевезень через основний 
порт країни. Допускається, що країни, що не мають вихід 
до моря, використовують порт в іншій країні. Отже, осно-
воположним чинником для визначення місця в рейтингу є 
географічне положення країни, що викривляє результати 
рейтингування. 

Одним з найпоширеніших показників, які викорис-
товуються при розрахунку індикаторів рейтингу «Веден-
ня бізнесу», є витрати часу на проведення певних проце-
дур суб’єктом господарювання. Методологією рейтингу 
встановлено, що при визначенні показника витрат часу 
індикаторів «реєстрація підприємства», «реєстрація влас-
ності», «міжнародна торгівля», «отримання дозволів на 
будівництво» використовується таке правило: якщо ви-
конання процедури може бути прискорене за додат-
кову плату, вибирається найбільш швидкий варіант 
виконання процедури, у разі якщо він є більш спри-
ятливим для рейтингу країни. При цьому виникає 
питання: чи здійснюється коригування матеріальних 

Таблиця 3

Показники рейтингу «Ведення бізнесу»

Індикатор Показник Індикатор Показник

реєстрація 
підприємства

кількість процедур

отримання кредитів

індекс юридичних прав

вартість процедур індекс кредитної інформації

витрати часу кількість осіб, які перебувають на 
обліку в державному реєстрі 

розмір уставного капіталу кількість осіб, які перебувають на 
обліку в приватних бюро 

реєстрація власності

кількість процедур
отримання дозволів на 
будівництво

кількість процедур

Строк (дні) Строк (в днях)

вартість вартість

Забезпечення вико-
нання контрактів

Строк (дні)
підключення до системи 
електропостачання

кількість процедур

розмір судових витрат Строк (в днях)

кількість процедур вартість

оподаткування

кількість податкових платежів

міжнародна торгівля

кількість документів для експорту

час на розрахунок та сплату 
податків час на експорт (в днях)

податкове навантаження з податку 
на прибуток (%) вартість експорту

податкове навантаження з податків 
з заробітної плати (%) кількість документів для імпорту

податкове навантаження з інших 
податків (%) час на імпорт (в днях)

Загальна податкова ставка (%) вартість експорту

Захист інвесторів

індекс відкритості

вирішення 
неплатоспроможності 
(процедура банкрутства)

час (в роках)

індекс відповідальності директора вартість

індекс можливості подачі позову 
акціонерами коефіцієнт стягнення (центів по-

вернених на долар кредитних)
індекс захисту інтересів інвесторів

Складено за даними [5]
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витрат суб’єктів господарювання на прискорення 
певних процедур? Якщо проведення такого коригу-
вання не передбачено методологією рейтингу, засто-
сування наведеного правила визначення витрат часу 
штучно завищує загальний рейтинг країни за дослі-
джуваним індикатором.

Висновок. Рейтинг «Ведення бізнесу» є глобальним 
дослідженням умов ведення бізнесу в країнах світу, що 
оцінює адміністративні бар’єри, які долає підприємство 
протягом усього життєвого циклу. В рамках дослідження 
здійснюється збір і аналіз даних для зіставлення умов ре-
гулювання підприємницької діяльності між країнами, на-
водяться дані в динаміці, що дозволяє виявити не тільки 
недоліки державного регулювання економіки в порівнянні 
з країнами світу, а й відстежити успішність здійснених ре-
форм дерегулювання економіки в країні. 

Разом з тим, методологія рейтингу «Ведення бізне-
су» містить декілька недоліків, які призводять до штучного 

завищення або заниження рейтингу деяких країн світу. До 
таких недоліків слід віднести наступні (табл. 4).

Наявність зазначених недоліків методології рейтин-
гу «Ведення бізнесу» призводить до штучного завищення 
або заниження місця країн у рейтингу, а також прийнят-
тя неправильних управлінських рішень як самих суб’єктів 
господарювання відносно вибору країни, де буде здійсню-
ватись діяльність, так і держав відносно корегування по-
літики регулювання діяльності суб’єктів господарювання. 
Виправлення вказаних недоліків дозволить проводити 
адекватний міжнародний порівняльний аналіз зовнішніх 
умов господарювання підприємств.
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Таблиця 4

Недоліки методології рейтингу «Ведення бізнесу» та напрямки їх виправлення

Вид Опис недоліку Напрямок виправлення

Загальні 
недоліки 

методології 
рейтингу

існування великого проміжку часу між ви-
пуском звіту рейтингу та досліджуваним в 
рейтингу періодом

прискорення процедури підрахунку індикаторів рейтингу 

Загальні 
недоліки 

методології 
рейтингу

рейтинг «ведення бізнесу» вимірює не-
значну частину факторів зовнішнього 
ділового середовища підприємства 
і  не відображає загальний стан бізнес-
середовища в країні

доповнення рейтингу додатковими індикаторами легкості  
ведення бізнесу, наприклад: 
індикатором «ліквідація підприємства» з показниками  
кількості процедур, які необхідно здійснити для ліквідації 
суб’єкта господарювання, витрат часу на проведення 
ліквідаційних процедур, вартості ліквідації суб’єкта госпо-
дарювання, 
індикатором «ліцензування» з показниками матеріальних  
витрат та витрат часу на отримання ліцензії, кількості про-
цедур, які необхідно здійснити для оформлення ліцензії, 
індикатором «корупція» з показником рівня корупції  
в  країні

висока суб’єктивність результатів рейтингу при розрахунку показників рейтингу передбачити можли-
вість застосування лише нормативно-правових актів, виданих 
центральними органами законодавчої влади, та даних дер-
жавної статистики

оцінка бізнес-середовища виключно в місті, 
яке є бізнес-центром країни, відсутність да-
них в регіональному розрізі

неможливість оцінки регуляторного середо-
вища індивідуальних підприємців поширення рейтингування на індивідуальних підприємців

відсутність єдиного підходу до визначення 
критеріїв суб’єкта господарювання, який 
бере участь в дослідженні

вироблення єдиного підходу до критеріїв суб’єктів господа-
рювання, які приймають участь в рейтингуванні

недоліки 
розрахунку 
індикаторів 

рейтингу

викривлення результатів рейтингу за показ-
никами індикатора «міжнародна торгівля»

передбачити об'єктом оцінки експорт або імпорт товару лю-
бим видом транспорту

викривлення результатів рейтингу за по-
казниками «кількість платежів» індикатора 
«оподаткування»

визначити, що можливість подання електронної звітності не 
впливає на показник кількості податкових платежів на рік 

викривлення результатів рейтингу за показ-
ником «витрати часу» індикаторів «реєстра-
ція підприємства», «реєстрація власності», 
«міжнародна торгівля», «отримання дозво-
лів на будівництво»

проводити відповідне корегування показника вартості здій-
снення операції при прискоренні строку її виконання за певну 
плату
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