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МОДЕЛІ  ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМІКИ ІНДЕКСУ ЛЮДСЬКОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Анотація. В роботі на основі аналізу результатів Human Development Report 

2020 програми розвитку ООН та відповідних статистичних показників для України 

проаналізовано методи обчислення індексу людського розвитку, встановлено перелік 

показників, що його визначають, проаналізовано взаємозв‘язки між цими показниками і 

змодельовано вплив кожного фактору на індекс людського розвитку. 

Ключові слова: індекс людського розвитку, багатофакторна регресійна модель, 

коефіцієнт кореляції, рівень надійності. 

 

Abstract. Based on the analysis of the results of the Human Development Report 

2020 of the UN Development Program and relevant statistical indicators for Ukraine, the 

methods of calculating the human development index are analyzed, the list of indicators that 

determine it is analyzed, the relationships between these indicators are analyzed and the 

impact of each factor on the human development index is modeled. . 

Key words: human development index, multifactor regression model, correlation 

coefficient, reliability level. 

 

На сьогоднішній день, особливо в розвинутих країнах та і в усьому світі, 

людський капітал не менш важливий ніж матеріальні цінності для економіки 

держави, аналіз і розвиток цього ресурсу на сьогодні вважається важливою 

задачею. Тобто якщо ви хочете бути успішним економічно, то треба розвивати 

не тільки свій матеріальний, фінансовий потенціал, а й людський капітал. Це 

дуже важливо і цьому приділяється досить багато уваги в дослідженнях, більше 

того, проводять міжнародні дослідження, складаються міжнародні рейтинги, 

виділяється цілий ряд показників, які враховуються при оцінці людського 

капіталу окремо взятої країни або в порівнянні з іншими. 

Людський капітал можна визначати як сформований або розвинений у 

результаті інвестицій і накопичений людьми певний запас здоров'я, знань, 

навичок, здібностей, мотивацій та інших продуктивних якостей, що 

цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, 

сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання 

доходів його власника [2]. 
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Поняття "людський капітал" означає не лише усвідомлення вирішальної 

ролі людини в економічній системі суспільства, а й визнання необхідності 

інвестування в людину, оскільки капітал набувається і збільшується шляхом 

інвестування і приносить тривалий економічний ефект.  

Інвестиції в людський капітал є всі цілеспрямованими витратами на 

розвиток людини в грошовій або іншій формі (на освіту, охорону здоров'я, 

мобільність), які сприяють вдосконаленню інтелектуального та професійного 

зростання людини, підвищенню продуктивних здібностей, що приносить у 

майбутньому дохід як індивіду, так і суспільству в цілому [3]. 

Оцінка рівня людського капіталу може здійснюватись за вже існуючими 

рейтинговими списками.  

Найбільш відомим є Індекс людського розвитку (ІЛР) — інтегральний 

показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і 

вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних 

характеристик людського потенціалу досліджуваної території. Індекс 

публікується в рамках програми розвитку ООН в звітах про розвиток людського 

потенціалу. 

Основні показники, за якими визначається ІЛР:  

• середня тривалість життя,  

• тривалість навчання  

• ВВП на душу населення. 

 Також враховуються дані про рівні соціальної захищеності, показники 

здоров'я і культурного розвитку населення, участі людей у прийнятті рішень, 

стану злочинності, охорони навколишнього середовища [1]. 

В даній роботі на основі аналізу результатів Human Development Report 

2020 програми розвитку ООН та відповідних статистичних показників для 

України ми розв‘язуємо наступні задачі: 

• вивчаємо методи обчислення ІЛР, встановлюємо перелік 

показників, що в них враховуються та збираємо відповідні статистичні дані для 

України; 

• встановлюємо взаємозв‘язки між цими показниками і моделюємо 

вплив кожного фактору на індекс людського розвитку. 
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Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

Для того, щоб провести аналіз показників, ми зібрали статистичні дані, за 

ті роки, в які проводилося обчислення індексу людського розвитку Організацією 

Об‘єднаних Націй, це 2005-2019 роки [1]. Було взято основні показники з усіх 

груп, які представлені при обчисленні індексу людського розвитку. Для того, 
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щоб з‘ясувати, який зв‘язок мають кожен з цих показників з індексом людського 

розвитку саме для України, ми використали методи кореляційного аналізу. 

 

Табл. 1. Результати кореляційного аналізу 

Показник Коефіцієнт 

кореляції 

Тип зв‘язку Емпіричне 

значення 

критерія 

Стьюдента 

Ймовірність 

прийняття 

гіпотези про 

наявність 

суттєвого 

зв‘язку 

Тривалість життя 

при народженні 

(роки) 

0,9748 Суттєвий 

прямий 

10,6978 

 

0,99996 

 

Поточні витрати на 

охорону здоров'я (% 

ВВП) 

0,9382 Суттєвий 

прямий 

6,6402 

 

0,999437 

 

Індекс тривалості 

життя 

0,9697 Суттєвий 

прямий 

9,7155 

 

0,999932 

 

Індекс освіти 0,9686 Суттєвий 

прямий 

9,5489 

 

0,999925 

 

Державні витрати 

на освіту (% ВВП) 

-0,7922 Суттєвий 

зворотній 

3,1798 

 

0,980918 

 

Очікувані роки 

навчання в школі 

(роки) 

0,8332 Суттєвий 

прямий 

3,6912 

 

0,989806 

 

Валовий 

національний дохід 

(ВНД) на душу 

населення 

(постійний ППС 

2017 р.) 

0,8526 Суттєвий 

прямий 

3,9963 

 

0,992851 

 

ВВП на душу 

населення (2017 PPP 

$) 

0,7894 Суттєвий 

прямий 

3,1497 

 

0,980178 

 

Коефіцієнт 

людської нерівності 

-0,8995 Суттєвий 

зворотній 

5,0416 

 

0,997647 

 

Індекс гендерного 

розвитку (GDI) 

-0,5303 Суттєвий 

зворотній 

1,5323 

 

0,823663 
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Безробіття, усього 

(% робочої сили) 

0,8579 Суттєвий 

прямий 

4,0904 

 

0,993574 

 

Експорт та імпорт 

(% ВВП) 

-0,0220 Несуттєвий 0,0538 

 

0,041192 

 

Прямі іноземні 

інвестиції, чистий 

приплив (% ВВП) 

-0,9733 Суттєвий 

зворотній 

10,3841 

 

0,999953 

 

Загальна 

чисельність 

населення 

(мільйони) 

-0,9974 Суттєвий 

зворотній 

34,1752 

 

1 

 

Кваліфікована 

робоча сила (% 

робочої сили) 

-0,6935 Суттєвий 

зворотній 

2,3578 

 

0,943544 

 

Валове формування 

капіталу (% ВВП) 

-0,8103 Суттєвий 

зворотній 

3,3865 

 

0,985262 

 

Наприклад, якщо тривалість життя при народженні в роках з індексом 

людського розвитку має значення 0,9748, тобто близьке до одиниці, це означає, 

що між цими показниками існує суттєвий прямий зв‘язок, тобто при збільшені 

тривалості життя відповідно індекс людського розвитку буде зростати і це 

абсолютно природньо, так і має бути. Таких показників близьких до одиниці ми 

спостерігаємо кілька значень в нашій таблиці, але ось звертає на себе увагу 

наприклад показник -0,7922, він близький до -1, це показник який мають 

державні витрати на освіту у % від ВВП з індексом людського розвитку. Те, що 

він від‘ємний, математично мало означати наступний висновок: чим більші 

державні витрати на освіту, тим менший індекс людського розвитку, такий 

висновок суперечить здоровому глузду, але він підтверджується статистичними 

даними за досить великий період часу для України. Тобто це означає, що навіть 

при незначному збільшені державних витрат на освіту, яке відбувалося в Україні, 

ці кошти, що вкладалися в освіту, не принесли позитивного впливу на індекс 

людського розвитку. 

Також хочеться звернути увагу на коефіцієнт кореляції між експортом та 

імпортом у % від ВВП та індексом людського розвитку, він становить -0,0220, він 

близький до нуля, це означає, що ці показники лінійно незалежні, тобто немає 

такого лінійного прямого зв‘язку між ними, хоча виходячи з самої логіки 

формування нашого коефіцієнта, він мав би бути. Для України ми його не 

спостерігаємо, тобто статистично він не підтверджується. Це означає, що 

експорт і імпорт в Україні, по-перше, має досить низькі обсяги у % від ВВП, і 
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по-друге, якщо подивитися на статистичні показник за цей період років, який 

досліджувався, ці обсяги спадали, що звичайно є негативним явищем. В силу 

своєї малої величини і поганої тенденції вони спричинили несуттєвий, але все 

таки негативний впив на ІЛР. 

Зазначимо, що для всіх цих показників ми перевірили їх статистичну 

значущість за критерієм Стьюдента і вона була підтверджена з високим рівнем 

надійності. 

Для того, щоб змоделювати вплив кожного фактору на індекс людського 

розвитку, ми будували багатофакторну регресійну модель виду  

              +    +         +    . 

В якості факторів, в даному прикладі, обрано 6 показників: тривалість 

життя при народженні, державні витрати на освіту, валовий національний дохід 

(ВНД) на душу населення, коефіцієнт людської нерівності, безробіття і прямі 

іноземні інвестиції. Методами регресійного аналізу нами було оцінено 

параметри цієї багатофакторної моделі, які наведені в наступній таблиці, по 

величині яких можна судити про вплив кожного з факторів на індекс. 

b0 0,586707197 

b1 0,001461939 

b2 -0,002727336 

b3 0,000003149 

b4 0,001480466 

b5 0,005290602 

b6 -0,001628868 

 

Зазначимо, що нами було перевірено якість отриманої моделі і наші 

змодельовані значення дуже точно відображають статистичні значення, тобто 

модель досить точна, її можна використовувати для аналізу, висновки і навіть 

прогнозування.  

 



 

 

Студентські фізико-математичні етюди, 2021, № 20 
 

 
 

 

 

49 

 
Рис.3. 

 На графіку (рис. 3) зображено динаміку індексу людського розвитку 

України за період 2005-2019 років, а також результат моделювання цієї кривої за 

допомогою експоненційної функції.  

При моделюванні використовувалося рівняння виду  

        

для обчислення   і   дане рівняння можна прологарифмувати ввівши заміну  

           , 

й отримаємо рівняння лінійного виду  

        
Для визначення параметрів лінійного рівняння було застосовано метод 

найменших квадратів, й отримали такі значення  

                               

Оскільки        то                           

В результаті отримали рівняння  

                      

Стандартне відхилення залишків рівняння регресії становить           . 

Коефіцієнт еластичності цієї функції становить 0,003612, тобто це означає, 

що середня швидкість зростання нашого індексу за вказаний період становив 

таку величину, тобто він постійно зростав, це видно із графіка, але швидкість 

зростання була досить несуттєва.  Другий показник     це показник точності 

нашої експоненційної моделі і його близькість до одиниці говорить, що 

експоненційна модель є досить точною для нашої кривої. 

 Висновки: 

 1) На основі статистичних даних по Україні за 2005-2019 роки було 

проведено аналіз показників, які формують індекс людського розвитку. В 
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результаті кореляційного аналізу було встановлено, що деякі показники мають 

суттєвий прямий зв‘язок з індексом людського розвитку і їх збільшення 

позитивно впливає на його ріст, наприклад такі, як тривалість життя при 

народженні, поточні витрати на охорону здоров'я, індекс тривалості життя, 

індекс освіти, очікувані роки навчання в школі, валовий національний дохід 

(ВНД) на душу населення, ВВП на душу населення і безробіття. Але існують 

показники, які мають зворотній зв‘язок (негативний вплив) або статистично 

незначущий зв‘язок з ІЛР, це говорить про існування певних проблем в розвитку 

відповідних галузей суспільного життя України, такими показниками є: 

державні витрати на освіту, коефіцієнт людської нерівності, індекс гендерного 

розвитку, експорт та імпорт, прямі іноземні інвестиції, загальна чисельність 

населення, кваліфікована робоча сила та валове формування капіталу. 

 2) В роботі побудовано багатофакторну модель в залежності індексу 

людського розвитку від тривалості життя при народженні, державних витрат на 

освіту, валового національного доходу на душу населення, коефіцієнта людської 

нерівності, безробіття та прямих іноземних інвестицій. Підтверджено її 

адекватність та проаналізовано зміст отриманих параметрів. 
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