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На сьогодні «Україна зайняла 127 місце в рейтингу економічних свобод 

Economic Freedom Index 2021, який складає організація Heritage Foundation. 

…загальний показник економічної свободи України був визначений авторами 

звіту на рівні 56,2 зі 100 можливих. Такий результат демонструють країни з 

категорії “переважно невільні”.У звіті наголошується, що серед 45 держав 

Європи наша країна знаходиться в кінці списку» [1]. Ефективність правового 

поля країни, адміністративна ефективність, результативність роботи органів 

влади та відкритість внутрішніх ринків були основними критеріями оцінки 

рівня економічних свобод. Головна причина такого становища – штучне 

перетворення країни з незалежного та достатньо потужного суб’єкту в об’єкт 

сторонніх інтересів та маніпуляцій. «В такій ситуації зручно списувати все на 

обставини і зовнішнього ворога, а не на власну некомпетентність та пріоритет 

індивідуального збагачення. Оскільки в нашій країні поняття «влада», «бізнес» 

та «кримінал» давно та надовго стали тотожними поняттями…» [2]. 

«… системна криза стала явищем, притаманним українському 

суспільству, що відображається на його добробуті і моральному стані» [3, с. 

104]. «… кланова система правління глибоко пустила свої деструктивні коріння 

як у особистість, так і в суспільство в цілому; як по горизонталі, так і по 

вертикалі…» [4]. А у такій системі відносин навряд чи варто говорити про 

достатній рівень економічних свобод у країні. 
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