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НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

В УКРАЇНІ
Анотація. Узагальнено підходи до оцінки рівня соціального розвитку суспільства, 
зокрема за допомогою індексу людського розвитку (ІЛР) та його трьох базових скла-
дових. Проаналізовано можливий суспільний вплив недержавного пенсійного забезпе-
чення на людський розвиток. Для виявлення загальних закономірностей досліджено 
кореляцію між показниками, які охоплюють ВВП на одну особу, валове формування 
основного капіталу (інвестиції), окремі складові ІЛР, суму приватних пенсійних акти-
вів (ППА) для низки найбільших за недержавними пенсійними активами країн світу 
(Австралії, Канади, Японії, Нідерландів, Швейцарії, Великої Британії та США), а також,  
для порівняння, України. Значення кореляції між обсягами ППА та ВВП на одну особу для 
більшості розвинутих країн є доволі високим, що може свідчити про істотний вплив 
ППА на формування ВВП. Виявлено наявність чіткого часового лагу між формуван-
ням ППА та інвестиціями, який становить близько одного року. Аналогічні показни-
ки у випадку України корелюють слабко, що може вказувати на практично відсутній 
вплив досі невеликих за обсягом ППА на економічне життя загалом і його гуманітарну 
складову зокрема. Виконано моделювання залежності середньої очікуваної тривало-
сті життя при народженні від ВВП на одну особу в міжнародних доларах за парите-
том купівельної спроможності та залежності очікуваної тривалості здорового 
життя від обсягу державних витрат на охорону здоров’я. Надано пропозиції щодо 
розвитку сфери недержавного пенсійного забезпечення й підвищення рівня присутності 
в економіці України складової «довгих грошей».
Ключові слова: індекс людського розвитку, приватні пенсійні активи, внутрішні дер-
жавні витрати на охорону здоров’я, оптимальний рівень ВВП на одну особу щодо  
середньої тривалості життя, оптимальний рівень видатків уряду на охорону здоров’я 
на одну особу, внутрішні державні витрати на освіту.
JEL classification: G23, І21, І31.
DOI: 10.32987/2617-8532-2022-1-5-18.
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Упродовж останнього десятиліття 
в багатьох країнах світу досягнуто 
значного прогресу в удосконаленні 
людського розвитку, проте панде-
мія COVID-19 загрожує нівелювати 
ці здобутки. Тож необхідно доклада-
ти чималих зусиль із метою підтри-
мання належного рівня людського 
розвитку, особливо для незаможних 
верств населення. Однією з додатко-
вих можливостей є підвищення ефек-
тивності використання коштів пен-
сійних фондів як за прямим призна-
ченням, що стосується підтримання 
рівня життя людей похилого віку, так 
і за непрямим – шляхом спрямування 
«довгих» пенсійних коштів у ті сфе-
ри, де такі інвестиції забезпечують 
тривалу зайнятість, соціальний ба-
ланс доходів домогосподарств, мож-
ливість розвитку їх членів. 

Отже, уряди країн потребують 
проєктів, націлених на забезпечення 
більшої соціальної ефективності, й 
водночас підтримки найкращої прак-
тики з оцінювання показників, що 
були б пов’язані із такою ефективніс-
тю. Одним із них є комплексний по-
казник – індекс людського розвитку 
(ІЛР), або індекс розвитку людського 
потенціалу. Зміст поняття «люд-
ський потенціал», на думку багатьох 
дослідників, формується сукупністю 
таких факторів, як освітні знання й 
навички, здоров’я, котрі накопичу-
ються індивідами впродовж усього 
життя, а також рівнем доходів грома-
дян певної країни, що надають шир-
ші можливості для індивідуального 
розвитку особи в суспільстві.

Пропоноване дослідження на-
цілене на аналіз існуючих підходів 
з оцінювання можливості впливу 
недержавного пенсійного забезпе-
чення (НПЗ) на гуманітарний роз-

виток у контексті дії на компоненти 
людського потенціалу, забезпечення 
сталого зростання економіки країн, 
зменшення бідності. Фінансова під-
система НПЗ здатна безпосередньо 
(забезпечення доходів людей похи-
лого віку) й опосередковано (інвес-
тування пенсійних коштів) впливати 
на складники людського потенціалу. 
Такий соціально-економічний вплив 
має детально досліджуватися для 
віднайдення способів ефективнішо-
го використання суспільством ко-
штів, які акумулюються в підсистемі 
НПЗ та за своєю природою є «довги-
ми» коштами.

Проблемам теоретичного уза-
гальнення й практичного викори-
стання результатів дослідження за-
кономірностей розвитку людського 
потенціалу та людського капіталу в 
суспільному поступі приділяли увагу 
такі зарубіжні й вітчизняні вчені, як 
Г. Беккер, О. Бородіна, Б. Гаврилишин, 
О. Грішнова, Т. Давидюк, Дж. Кен-
дрик, Л. Козарезенко, Е. Лібанова, 
Л. Лондар, С. Мочерний, А. Сен, О. Сте-
фанишин, Л. Туроу, С. Фішер, Т. Шульц 
та ін. [1–15].

Проте взаємозв’язок компонентів 
розвитку людського потенціалу й 
ресурсів НПЗ потребує детальнішого 
вивчення. Адже недержавне пенсій-
не забезпечення створює вагомий 
довгостроковий інвестиційний ре-
сурс, який ефективно використову-
ється у світовій практиці та досі не-
дооцінений в економіці України.

Мета статті – встановити наяв-
ність взаємозв’язку показників, що 
визначають рівень людського роз-
витку, та показників фінансової під-
системи НПЗ.

Тридцять років тому агентством 
«Програма розвитку ООН» (ПРООН) 
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запропоновано новий спосіб вимі-
рювання соціально-економічного 
прогресу, за котрого країни світу кла-
сифікувалися б не лише за зростан-
ням ВВП як єдиного вимірника, а й 
за ступенем «гуманізації» ВВП, тобто 
за рівнем спрямованості останньо-
го саме на забезпечення людського 
розвитку. З цією метою був створе-
ний комплексний показник – Human 
Development Index (індекс людського 
розвитку), в основу якого покладено 
три важливих і пов’язаних між собою 
компоненти: здоров’я (оцінюється 
виходячи із середньої тривалості 
життя від народження), освіченість 
(середня кількість років, витрачених 
особою на навчання) та рівень жит-
тя (частка валового національного 
доходу, що припадає на одну особу). 
Після визначення цих складників 
їхні бали агрегуються за допомогою 
розрахунку середнього геометрич-
ного в ІЛР. Останній часто застосову-
ється поряд із його аналогом, індек-
сом розвитку людського потенціалу, 

враховуючи притаманний поняттю 
«потенціал» вплив на розвиток осо-
бистості особливостей суспільної 
інфраструктури [7].

У всякому разі високий рівень 
людського розвитку в будь-якій 
країні великою мірою визначається 
фінансовими складниками: ВВП на 
одну особу, обсягом інвестиційних 
ресурсів, покликаних забезпечити 
гармонійний розвиток особистості 
та створити сприятливе для людей 
зовнішнє середовище.

Розглянемо кореляційні співвід-
ношення для різних груп показників, 
що стосуються, з одного боку, коштів 
приватних пенсійних активів (ППА), 
через які здійснюється НПЗ грома-
дян і можливе довгострокове інвес-
тування; з другого – стану людського 
розвитку, котрий оцінюється за до-
помогою індикаторів рівня життя 
населення (таблиця).

Як видно, значення кореляції між 
обсягами ППА та ВВП на одну особу 
для більшості країн є доволі високим,  

Т а б л и ц я
Значення кореляційного зв’язку за групами показників для країн світу  

з найбільшими приватними пенсійними активами та України
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ВВП на одну особу та ППА 0,8872 0,8471 0,8138 0,7234 0,5772 0,6062 0,9763 0,776 0,610
Валове формування  
основного капіталу  
(інвестиції) та ППА 0,8811 0,9015 0,7750 0,7360 0,8105 0,6457 0,9541 0,815 0,259
Індекс людського  
розвитку та ППА 0,9366 0,9346 0,6516 0,9648 0,9116 0,9046 0,8912 0,885 0,128
Індекс освіти та ППА 0,7024 0,8745 0,6676 0,9491 0,8586 0,8452 0,8474 0,821 –0,186
Індекс тривалості  
життя та ППА 0,9744 0,9688 0,6748 0,9662 0,9507 0,9140 0,8563 0,901 0,013
Індекс тривалості життя 
при народженні та ППА 0,9729 0,9695 0,6633 0,9647 0,9546 0,9163 0,8577 0,900 0,027

Cкладено авторами за: [16–23].
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що може свідчити про істотний 
вплив ППА на формування ВВП. Та-
кий вплив можливий передусім шля-
хом інвестування ППА. Ця гіпотеза 
певною мірою підтверджується ви-
сокими значеннями кореляції між 
обсягами ППА й показниками вало-
вого формування основного капіталу 
(інвестицій) для розвинутих країн. 
Зокрема, дані таблиці демонструють 
наявність чіткої кореляції ППА країн, 
що мають великі обсяги таких акти-
вів, із ВВП на одну особу (в середньо-
му по вибраному пулу країн – 0,776), 
інвестиціями (0,815), індексом люд-
ського розвитку (0,885), індексом 
освіти (0,821), індексом тривалості 
життя (0,901) та індексом тривалості 
життя при народженні (0,900). Тому 
можна зробити висновок, що ППА є 
тими коштами, які істотно «гумані-
зують» показник ВВП на одну особу 
й працюють загалом на людський 
розвиток. Водночас слід зауважити, 
що для України подібної кореляції не 

спостерігається, тож можна припу-
стити, що наше суспільство перебу-
ває за цим аспектом на початковому 
етапі через недостатні обсяги ко-
штів, сформованих у сфері НПЗ.

Виконаємо часове зміщення ряду, 
що відповідає інвестуванню зазначе-
них країн у 2000–2018 рр., відносно-
го відповідного ряду, що відповідає 
ППА в цих країнах, та оцінимо коре-
ляцію між рядами, котрі утворили-
ся. Такі дії дають змогу встановити 
наявність чіткого часового лагу між 
формуванням ППА та здійсненням 
інвестицій (рис. 1). Його тривалість 
для різних країн становить близь-
ко одного року. Це може означати, 
що сформовані пенсійні кошти вже 
через рік надходять у вибрані інвес-
тиційні проєкти та працюють на на-
ціональну економіку цих країн. При-
родно, що тісний кореляційний зв’я-
зок між обсягами ППА й ВВП на одну  
особу може бути пояснений саме та-
ким інвестиційним впливом.
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Рис. 1. Коефіцієнт кореляції між часово зсунутими рядами приватних пенсійних 
активів та інвестицій для США, Великої Британії, Канади, Польщі

Побудовано авторами за: [16–23].
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Зауважимо, що для України все ж 
існує певна кореляція між динамі-
кою нагромадження ППА й зростан-
ням ВВП (див. таблицю). За період 
2001–2019 рр. обсяг накопичень 
ППА в нашій державі та величина 
ВВП на одну особу змінювалися до-
сить синхронно (рис. 2). Упродовж 
2009–2013 рр. обсяг ППА збільшився 
зі 110 млн до 261,6 млн дол. США, а 
ВВП – з 2543 до 4 029,7 дол. на одну 
особу, у 2014–2015 рр. відбулося син-
хронне зменшення цих показників 
до 90,7 млн дол. і 2124,7 дол. США 
на одну особу відповідно. Надалі, 
протягом 2016–2019 рр., величина 
ППА зросла до 132,7 млн дол., а ВВП –  
до 3659 дол. на одну особу. Зазначене 
може свідчити про те, що вплив ППА 
на українське економічне життя, хоч 
і далекий від бажаного, вже є.

Схожою є динаміка валового фор-
мування основного капіталу (інвес-
тицій) в Україні (рис. 3). Упродовж 
2001–2019 рр. спостерігалося два 
піки відносного зростання цього по-

казника (у 2008 р. – 45 025,6 млн дол. 
США, у 2012 р. – 33 386,9 млн дол.); 
у 2019 р. він сягнув 277 710,2 млн 
дол. США, демонструючи висхідну 
тенденцію. Як видно, за період 2008–
2019 рр. обсяги накопичень ППА 
в Україні та здійснених інвестицій 
(у доларах США) змінювалися син-
хронно, що може вказувати на участь 
коштів пенсійних активів у процесах 
інвестування.

Як зазначалося вище, загальною 
закономірністю є висока кореля-
ція між ППА й індексом тривало-
сті життя (0,901), а також індексом 
тривалості життя при народженні 
(0,900). Передусім ідеться про те, що 
суспільство може залучати не тіль-
ки державні, а й приватні кошти на 
розвиток медичної галузі та таким 
чином істотно впливати на демо-
графічні процеси, у т. ч. на середню 
тривалість життя населення й здо-
рового життя.

Для виявлення загальних законо-
мірностей на основі існуючих статис-
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Рис. 2. Динаміка ВВП на одну особу та приватних пенсійних активів в Україні  
у 2001–2019 рр.

Побудовано авторами за: [20; 24; 25].
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тичних даних [16; 17; 23] виконаємо 
моделювання (рис. 4) залежності се-
редньої тривалості життя (Y) від ВВП 
на одну особу, вираженого в міжна-
родних доларах за паритетом купі-
вельної спроможності (х). Такий зв’я-
зок може бути відображений адек-
ватною, з коефіцієнтом детермінації 
R² = 0,65, квадратичною залежністю:
 Y = -4E - 09x2 + 0,0005x + 64,899. (1)

З цієї залежності випливає, що 
оптимальною величиною ВВП на 
одну особу, яка відповідатиме макси-
мальній середній тривалості життя,  
є 62 500 міжнародних доларів за ПКС. 
Ця величина є результатом диферен-
ціювання рівняння (1) та прирівню-
вання першої похідної до нуля, після 
чого отримуємо рівняння:

4 × 2 × Е-10-9х = 0,0005,
 або х = 62 500. (2)

З рівняння (1) також випливає, 
що необхідною умовою підвищен-
ня тривалості життя в середньому 
на один рік є зростання ВВП у пере-
рахунку на одну особу населення на 

1/0,0005 = 2000 міжнародних дола-
рів за ПКС.

Водночас рис. 4 свідчить, що збіль-
шення обсягу ВВП у перерахунку на 
одну особу понад зазначений опти-
мум не обов’язково приводить до по-
довження тривалості життя. Це може 
бути пов’язане з тим, що в країнах із 
розвинутою економікою у структурі 
населення зростає частка людей по-
хилого віку (старіння суспільства), 
унаслідок чого підвищуються ви-
трати держави на охорону здоров’я.  
У більшості країн із розвинутою еко-
номікою висока середня тривалість 
життя утримується в межах зміни 
ВВП на одну особу в рамках 40 000–
55 000 міжнародних доларів за ПКС.  
В Україні аналогічний показник дорів-
нює 13 442,1 дол. Це значення набага-
то нижче від оптимального рівня та, 
вочевидь, є недостатнім для забезпе-
чення високих показників середньої 
тривалості життя населення країни.

Оскільки суспільні витрати на охо-
рону здоров’я здійснюють і держав-

7 096,37 704,7
9 791,1

13 870,5
17 937,8

25 132,5

37 235,8

45 025,6

20 399,0 23 169,9

28 791,9

33 386,9
30 908,8

18 872,1

12 333,5
14 429,4

17 683,7

23 098,7

27 710,2

79,5
110,0

144,3

174,2

207,8

261,6

207,8

90,7

82,6
92,0

100,6

133,0

0

50

100

150

200

250

300

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Валове формування основного капіталу (інвестиції) Приватні пенсійні активи 
Рис. 3. Валове формування основного капіталу (інвестиції) та сума приватних 

пенсійних активів в Україні у 2001–2019 рр., млн дол. США
Побудовано авторами за: [16; 23].
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ний, і приватний сектори, спряму-
вання коштів недержавних пенсійних  
фондів на інвестиції в охорону здо-
ров’я здатне підвищити рейтинги 
України в майбутньому завдяки збіль-
шенню тривалості здорового періоду 
життя, тобто життя без прояву хво-
роб. Завдяки цьому людина змогла б: 

 – продовжувати адекватну для її 
віку трудову діяльність та надалі ро-
бити свій внесок в економічний розви-
ток суспільства (у країнах із розвину-
тою економікою за рахунок людського 
капіталу створюється близько 70 % 
національного багатства, тимчасом як 
в Україні – близько 30 %) [27];

 – заощаджувати кошти, потрібні 
для лікування, й таким чином додат-
ково примножувати заощадження в 
системі НПЗ, котрі використовуються 
як джерело інвестицій у людський 
капітал («довгі» гроші).

Проаналізуємо залежність очікува-
ної тривалості здорового життя, тоб-

то періоду життя без прояву хвороб, 
від обсягу видатків уряду на охорону 
здоров’я (в міжнародних доларах за 
ПКС), що припадають на одну особу. 
Ця залежність відображена на рис. 5.

Такий зв’язок може бути пред-
ставлений адекватною R² = 0,61 ква-
дратичною залежністю:
 Y = -1E - 06x2 + 0,008x + 58,449. (3)

Розрахунок показує, що опти-
мальним рівнем видатків уряду 
на охорону здоров’я на одну особу, 
який відповідає максимальній се-
редній очікуваній тривалості здоро-
вого життя, є його значення близько 
4000 міжнародних доларів за ПКС. Як 
бачимо, необхідною умовою подов-
ження тривалості життя без прояву 
хвороб на один рік є збільшення ви-
датків уряду на охорону здоров’я на 
1/0,008 = 125 міжнародних доларів 
на особу за ПКС.

У багатьох розвинутих країнах 
світу урядові витрати на охорону 
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Рис. 4. Залежність середньої очікуваної тривалості життя  
при народженні від ВВП на одну особу

Побудовано авторами за: [16; 17; 23; 26].
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здоров’я в розрахунку на одну особу 
перевищують оптимальний рівень 
(4000–6000 міжнародних доларів 
за ПКС), що, однак, не є безумов-
ним чинником подовження періоду 
здорового життя. За даними ВООЗ і 
Світового банку [16; 17], найбільше 
коштів на потреби охорони здоров’я 
в розрахунку на одну особу (в міжна-
родних доларах за ПКС) надають уря-
ди таких країн: Норвегії – 6120,2 дол.; 
Ісландії – 4671,9; США – 5355,8; Люк-
сембургу – 5500,5; Данії – 5221,6; 
Швеції – 5474; Німеччини – 5143,2; 
Ірландії – 4626,9 дол.

В Україні за загалом позитивної 
динаміки видатки уряду на охорону 
здоров’я в розрахунку на одну осо-
бу становлять 399,2 міжнародного 
долара за ПКС, що істотно менше 
від оптимального значення цього 
показника. Тож збільшення внеску 
приватних інвесторів, зокрема за 
рахунок коштів недержавних пен-

сійних фондів, було б дуже доціль-
ним.

Варто зауважити, що для нашої 
держави ІЛР великою мірою пов’я-
заний зі ступенем освіченості її гро-
мадян. В Україні практично відсутні 
неосвічені люди. Як видно з рис. 6,  
існує тісний кореляційний зв’язок між 
ІЛР та індексом освіченості, котрий 
пов’язується із середнім значенням 
років навчання в школі для дорослих 
і очікуваних років навчання для дітей.

Показовим щодо спрямування 
суспільних процесів є ІЛР із ура-
хуванням нерівності в суспільстві. 
Упродовж 2011–2019 рр. в Україні 
вони були націлені на подолання 
суспільної нерівності, за цей час ІЛР 
із урахуванням нерівності підвищив-
ся з 0,690 у 2011 р. до 0,728 у 2019 р.,  
а індекс освіченості з урахуванням 
нерівності – з 0,739 до 0,770.

На рис. 7 зображено динаміку ІЛР 
із урахуванням нерівності, зокрема 
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Побудовано авторами за: [16; 17; 23].
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динаміку нерівності в освіті, доходах 
і тривалості життя в Україні протя-
гом 2010–2019 рр.

Як видно, останніми роками в 
Україні найнижчим за своїм рівнем 
був показник нерівності в освіті – 
3,6 %. У 2018 р. наша держава за цим 
показником випереджала такі ближ-
ні країни, як Болгарія (6,3 %), Руму-
нія (5,3 %), Польща (5,2 %), але від-
ставала від Угорщини (3,2 %), Латвії 

(2,6 %), Естонії (2,1 %), Словаччини 
(1,6 %) [18; 19; 22].

Показники нерівності в очікува-
ній тривалості життя для України 
(7,4 %) є найгіршими порівняно з 
показниками країн-сусідів – Чехії 
(3 %), Естонії (3,6 %), Польщі (4,3 %), 
Словаччини (5 %), Латвії (5,4 %), 
Угорщини (4,2 %), Болгарії (6,1 %)  
та Румунії (6,3 %) [18; 19; 22]. Це може 
означати, що в нашій державі не  
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Рис. 6. Значення ІЛР та деяких додаткових індексів в Україні у 2010–2019 рр.
Побудовано авторами за: [22].
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тільки обсяг коштів, які надаються 
на охорону здоров’я, є недостатнім, 
а й функціонування фінансового ме-
ханізму їх витрачання вкрай незадо-
вільне. У такому разі участь коштів 
НПЗ, зокрема тих, котрі формуються 
компаніями зі страхування життя, 
була б украй доцільною.

Щодо нерівності у розподілі до-
ходів слід зауважити, що її значення 
в Україні, як свідчить порівняння, є 
кращими, ніж у згаданих країн-сусі-
дів, але загальний обсяг ВВП на одну 
особу в нас менший, ніж у них.

Отже, українському уряду, не забу-
ваючи про сферу освіти, де можливо-
сті, порівняно зі світовою практикою,  
надаються практично всім громадя-
нам, та завдяки якій загальний ІЛР 
у країні є цілком пристойним, необ-
хідно докладати більших зусиль для 
усунення суспільних бар’єрів на шля-
ху доступу до послуг галузі охорони 
здоров’я, а також для підвищення за-
гального рівня добробуту громадян. 
Значною мірою ці зусилля можуть 
бути результативнішими за інтен-
сивного розвитку сфери недержав-
ного пенсійного забезпечення, аку-
мулювання великих обсягів «довгих» 
грошей і ефективного інвестування 
їх у національну економіку.

Підсумовуючи викладене, доходи-
мо таких висновків.

1. Кошти, накопичені у сфері не-
державного пенсійного забезпечен-
ня (ППА), є вагомим фактором ство-
рення ВВП у багатьох розвинутих 
країнах за допомогою інвестицій-
ного процесу. Виявлено закономір-
ність, яка вказує на те, що нагромад-
жені в розвинутих країнах ППА вже 
через рік інвестуються в різнома-
нітні проєкти та працюють на їхню 
економіку.

Висока кореляція обсягу ППА з 
ІЛР та його компонентами може 
вказувати на те, що ці кошти працю-
ють на «гуманізацію» економіки, зо-
крема на розвиток освіти, охорони 
здоров’я, забезпечення особистого 
добробуту громадян.

2. Завдяки виконаному авторами 
моделюванню залежності показ-
ників тривалості життя громадян 
у різних країнах від питомого (на 
одну особу) ВВП за ПКС і урядових 
коштів, витрачених на охорону здо-
ров’я, визначено оптимальні витра-
ти, виявлено, що в Україні суспільні 
витрати є ще надто недостатніми. 
Тому нагромадження й інвестуван-
ня коштів сфери НПЗ, враховуючи 
можливість їх довгострокового ін-
вестування, дуже бажані.

3. За результатами оцінювання 
тенденцій розвитку в Україні порів-
няно з ближніми зарубіжними краї-
нами, складових ІЛР із урахуванням 
фактора нерівності зроблено висно-
вок, що країнам недостатньо інвес-
тувати лише в економічне зростання 
для досягнення соціального прогре-
су, адже зв’язок між економікою та 
станом суспільства є складнішим за 
причинно-наслідковий. Важливим є 
забезпечення рівного доступу насе-
лення до гуманітарних благ. Україн-
ському уряду варто продовжувати 
розвивати сферу освіти, завдяки якій 
у країні утримується порівняно висо-
кий рівень загального ІЛР. Водночас 
потрібно докладати більших зусиль 
для усунення суспільних бар’єрів на 
шляху доступу до послуг галузі охо-
рони здоров’я, а також для підви-
щення загального рівня добробуту 
населення. 
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NON-STATE PENSION FUND SCHEME AS A FACTOR  
OF THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL IN UKRAINE

Abstract. Approaches to measuring social development in society are summarized, inter 
alia, through the Human Development Index and its three pillars (health, education and well-
being). An analysis of the possible social impact of private pension provision on human 
development was carried out. The relationship between indicators covering GDP per person, 
gross fixed capital formation (investment), selected components of the Human Development 
Index, the sum of private pension assets was analyzed to identify common trends for some of 
the world’s largest non-state pension funds and, by comparison, for Ukraine. The correlation 
between private pension assets (PPA) and GDP per person in most developed countries has 
been high enough to represent a significant contribution of private pension assets to GDP. 
This impact can be achieved primarily through the investment of private pension assets, as 
evidenced by the high correlation between the level of PPA and investment figures. A clear 
time lag between the formation of PPA and investment, which lasts approximately one year, 
has been revealed. This may mean that pension funds will be allocated to selected investment 
projects in a year and thus improve the national economy. Similar figures in the case of 
Ukraine are weakly correlated, which may indicate that there is virtually no impact of still 
small private pension assets on economic life in general and its humanitarian component in 
particular. The dependence of average life expectancy at birth on GDP per person based on 
purchasing power parity (PPP) and the dependence of healthy life expectancy on government 
spending on health care was simulated. In Ukraine, the relevant indicators differ from the 
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optimal ones and the participation of non-state pension funds in health care projects would 
be appropriate. Proposals are offered on the development of the private pension insurance, 
as well as increasing the level of the «long money» component in Ukraine's economy.
Keywords: Human Development Index, private pension assets, domestic government health 
expenditure, optimal level of GDP per person for life expectancy, оptimal government 
expenditure on health per person, domestic government expenditure on education.
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