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Суть питання 

У газеті «Свобода» (видання Тернопільської державної обласної 

адміністрації та обласної ради) народний депутат України від Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода», обраний по виборчому округу №164 (Тернопільська 

область) Михайло Головко критично висловився щодо стану економіки в 

Україні.   

Тезис 1 

«Україна в рейтингу зростання економіки опустилася на 5 сходинок 

нижче і посідає 112 місце із 149 країн! Це відставання від цивілізованого світу 

є катастрофічним. Таку думку озвучив народний депутат України від 

Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Михайло Головко, коментуючи звіт 

уряду за 2018 рік». 

Докази і аргументи 

Україна і справді посіла 112 місце в рейтингу британського аналітичного 

центру The Legatum Institute. Однак рейтинг стосувався не тільки стану 

економіки, але й інших сфер: освіти, медицини, діяльності уряду, екології, 

дотримання прав людини тощо. Тобто 112 місце Україна посіла в підсумку за 

результатами усіх категорій рейтингу. У свою чергу Михайло Головко 

зазначив, що Україна посіла 112 місце у рейтингу саме за рівнем зростання 

економіки. Однак, що стосується економіки, то Україна посіла 84 місце із 149.  

Наведений нардепом факт (112 місце в рейтингу) перемежовується з надуманим 

фактом (112 місце у сфері економіки). 

1. Рейтинг британського аналітичного центру The Legatum Institute 

http://svoboda.te.ua/myhajlo-golovko-vidstavannya-ukrayiny-vid-reshty-svitu-i-tak-katastrofichne-zbilshuyetsya/
http://www.prosperity.com/rankings?pinned=UKR&filter=


 

Вердикт: маніпуляція 

Тезис 2 

«Уряд хизується тим, що ВВП України в 2017 році зріс на 2,2%.  

Начебто можна святкувати. Але… Світова економіка в 2017 зросла на 3,7%, а 

економіка країн, що розвиваються, – на 4,7%. Іншими словами, темпи 

зростання країн, що розвиваються, більш ніж удвічі перевищують українські». 

Докази і аргументи 

 У лютому цього року Державна служба статистика оприлюднила дані 

щодо зростання ВВП України за 2017 рік. За їхніми офіційними даними, ВВП 

зріс на 2,2%. Однак у березні Держстат оприлюднила уточнені дані, і зазначила, 

що ВВП України зріс на 2,5%. На сайті «Укрінформу» з посиланням на 

Державну службу статистики України йдеться: «Реальний валовий внутрішній 

продукт у 2017 році порівняно з 2016 роком (у постійних цінах 2010 року) 

підвищився на 2,5% – до 2982,920 млрд грн (у фактичних цінах). Про 

це свідчать уточнені дані Державної служби статистики України». Варто 

зазначити, що уточнені дані Держстату з’явилися вже після матеріалу в газеті, у 

якому Михайло Головко зазначає, що ВВП України в 2017 році зріс на 2,2%. А 

за даними Міжнародного валютного фонду, світова економіка справді зросла на 

3, 7%. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2427084-derzstat-realnij-vvp-ukraini-u-2017-roci-zris-na-25.html
http://www.ukrstat.gov.ua/


Вердикт: правда 

Тезис 3 

«Ми залежимо від імпорту, а в експорті не зростає частка переробної 

промисловості та виробництва». 

Докази і аргументи 

В Україні імпорт товарів справді перевищує експорт. Про це свідчать дані 

Держстату. 

Однак твердження, що в експорті не зростає частка переробної 

промисловості та виробництва не відповідає дійсності. Оскільки експорт 

деяких товарів переробної промисловості має тенденцію до зростання. Дані про 

обсяги зовнішньої торгівлі товарами можна знайти тут.  
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http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/o_eit/o_eit_u17.htm


 

 

Вердикт: неправда 

Тезис 4 

«Державний борг зріс на 5,5%, і це ще не кінцева цифра, оскільки йдеться 

про черговий транш. Україна перетворюється у сировинну державу, а уряд 

нічого не робить, щоб змінити ситуацію».  

Докази і аргументи 

Як повідомляє «Громадське» з посиланням на Міністерство фінансів, 

прямий та гарантований державний борг України у лютому зріс на 0,85% або на 

650 мільйонів доларів. На сайті Мінфіну йдеться, що у гривневому еквіваленті 
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https://hromadske.ua/posts/minfin-derzhavnyi-borh-ukrainy-v-liutomu-zris-na-085
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/derzhavnyi-borh-ta-harantovanyi-derzhavoiu-borh


сума державного та гарантованого державою боргу України навіть зменшилась 

у гривневому еквіваленті на 66,33 млрд.грн. Оскільки Михайло Головко не 

вказує, за який період зріс державний борг на 5,5%, перевірити інформацію 

складно. За даними Мінфіну, спостерігається зменшення державного боргу і за 

січень 2018 року.  

Вердикт: маніпуляція 

Спікер не вказує конкретного періоду, за який зріс державний борг, а 

також стверджує, що цифра зростання не кінцева. Хоча й не наводить доказів.  

 


