
Нардеп Вілкул зманіпулював інформацією про стан бідності в Україні  

 

В ефірі програми «Вечірній прайм» на телеканалі «112 Україна» 18 листопада народний 

депутат України Олександр Вілкул заявив: «Україна за ці три роки стала найбіднішою 

країною у Європі». 

а 

ВЕРДИКТ: НАПІВПРАВДА 

У 2015 році Україна займала передостаннє місце серед країн Центральної та Східної 

Європи за валовим національним доходом на душу населення. За три роки в кількісному 

вираженні ситуація в Україні погіршилась: ВНД на одного мешканця упав на 30 %, в той 

час як в інших країнах регіону знизився на 3,6 %. 

Тим не менше, положення України серед інших держав регіону залишається незмінним – 

вона знаходиться на передостанньому місці, як і в 2013 році. 

а 

СУТЬ ПРОБЛЕМИ: 

Здійснювати порівняння країн за рівнем бідності можна, спираючись на  співставлення 

1) частки осіб, що перебувають за визначеною межею бідності, 

2) доходу, що в середньому припадає на одного мешканця порівнюваних територій. 

Про рівень бідності в Україні відповідно до першої методики, а також переваги та 

обмеження цього підходу FactCheck інформував читачів у матеріалі «Нардеп Ганна Гопко 

збрехала про рівень бідності населення України». 

Якщо брати за основу характеристики рівня бідності другий підхід, необхідно уточнити, 

що порівнювати доходи населення можна, співставляючи 

 валовий національний дохід на одну особу в доларах США за поточним курсом, 

 валовий національний дохід на особу, скорегований на купівельну спроможність валют 

країн у порівнянні із доларом США. 

а 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

За валовим національним доходом на душу населення, переведеним за поточним курсом у 

долари США, Україна, за даними Світового банку, в 2015 році посіла передостаннє місце 

поміж 10 східноєвропейських країн з найнижчим показником ВНД на душу населення 

(таблиця 1). 

Таблиця 1. ВНД на душу населення в доларах США за  поточним курсом [FactCheck 

на основі Світового банку] 

https://www.youtube.com/watch?v=AE4bzyPB7q8
http://www.factcheck.com.ua/ua/nardep-anna-gopko-solgala-ob-urovne-bednosti-naseleniya-ukrainy/
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?view=chart
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?end=2014&locations=Z7&start=2013&view=chart


 

Середньодушові доходи українців за поточним обмінним курсом гривні до долара 

скоротилися за 3 роки приблизно на 30 %. Хоча доходи в інших «бідних» країнах Європи 

також дещо впали – в середньому на 3,6 %. 

Значною мірою падіння доходів громадян різних держав обумовлюється коливанням 

обмінного курсу їх валют. Щоб усунути зміни в доходах, викликані змінами курсу обміну 

валют, для порівняння використовують валовий національний дохід за паритетом 

купівельної спроможності. Він дозволяє співставляти не фізичні обсяги грошей, а 

кількість товарів і послуг, які на них можна придбати в двох країнах. 

За ВНД на одну особу з урахуванням паритету купівельної спроможності валют Україна 

також перебуває на передостанньому місці серед 10 країн східної Європи, випереджаючи 

Молдову. Матеріальних та нематеріальних благ на свої річні доходи українці можуть 

купити  на 63 % менше, ніж серби та на 115 % менше, ніж білоруси (табл. 2). 

Таблиця 2. ВНД на душу населення в доларах США з урахуванням паритету 

купівельної спроможності валют [FactCheck на основі Світового банку] 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?view=chart


 

У 2015 році середньодушовий ВНД з урахуванням паритету впав проти 2013 року на 8 %. 

Тим не менше, як і у 2013 році Україна перебуває на 9-му місці. 

а 

а 
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