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Назва курсу ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК 

ЛЕКТОР 

Викладач Кандидат економічних наук, доцент, доцент ЛЕВЧЕНКО Анна Олександрівна 

Профайл 

викладача  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196043363 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=lqhjxSkAAAAJ&hl=uk 

https://orcid.org/0000-0001-6141-1565 

https://publons.com/researcher/1838290/anna-oleksandrivna-levchenko/ 

E-mail: lao18057@gmail.com 

Консультації Очні консультації відповідно до графіку, затвердженого кафедрою економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності 

АСИСТЕНТ 

Викладач кандидат економічних наук, старший викладач, ЦАРЕНКО Ілона Олександрівна 

Профайл 

викладача  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196043701 

https://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=RRC&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&produ

ct=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RR

C&SrcAuth=RRC&SID=F4qJWP6MTupoSPkT2Wt&UT=WOS%3A000433731000017 

http://orcid.org/0000-0002-3591-7877 

https://publons.com/researcher/2312409/ilona-oleksandrivna-tsarenko/ 

https://publons.com/researcher/B-4864-2016/ 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uUFXvUoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

E-mail: ilonka.tsarenko@gmail.com 

Консультації Очні консультації відповідно до графіку, затвердженого кафедрою економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності 

Онлайн-консультації, за попередньою домовленістю, в робочі дні з 9.00 до 15.30 в режимі онлайн-конференцій 

  

2. АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ 
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http://orcid.org/0000-0002-3591-7877
https://publons.com/researcher/B-4864-2016/


Дисципліна «Людський розвитку» спрямована на можливість набуття знань з особливостей формування, 

визначення та аналізу рівня людського розвитку окремого регіону та країни, а також вмінь при інтерпретації 

вагомості його складових. 

Об’єктом дисципліна є система макроекономічних відносин в частині соціально-економічної політики 

держави стосовно людського розвитку. 
 

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення курсу «Людський розвиток» є формування соціально-економічної культури у студентів на 

основі засвоєння системи прогресивних знань з людського розвитку та концепції сталого розвитку суспільства.  

Основними завданнями вивчення дисципліни "Людський розвиток" є:  

- сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми 

забезпечення людського розвитку в світі і в Україні;  

- дати студентам загальні ґрунтовні навички наукового аналізу процесів людського розвитку на 

державному та регіональному рівнях, зокрема, розрахунку, аналізу й моніторингу показників людського розвитку;  

- сформувати у студентів науково обґрунтовані, адекватні реальності, раціональні знання про процеси, 

явища й тенденції у сфері людського розвитку нашої країни: здоров’я, тривалість життя населення освіту, культуру, 

інтелектуальний потенціал, рівень життя, нерівність, проблеми гендерної диференціації та ін.;  

- навчити студентів використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління у галузі 

забезпечення ефективного формування й розвитку людського потенціалу на всіх рівнях;  

- сформувати на цій основі доцільне ставлення студентів до власного людського потенціалу, вміння 

нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати своїми силами власний розвиток, 

усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у соціальних відносинах.  
 

4. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ: 

Викладання курсу передбачає традиційні лекційні та практичні заняття із застосуванням інтерактивних 

методів навчання, поєднуючи із індивідуальними (творчими) роботами та передбачає виконання завдань 

самостійної роботи, в тому числі командної.  

Формат blended (змішаний). 
 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

У результаті вивчення дисципліни студенти зможуть: 



знати 
1. сутність, значення, зміст та методологічні аспекти дисципліни;  

2. складові людського розвитку; особливості досягнення економічного зростання та сталого розвитку 

суспільства;  

3. зміст роботи ПРООН в напрямі людського розвитку;  

4. основні концепції людського розвитку та їх взаємозв’язок;  

5. методику розрахунку економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал;  

6. концепцію людського капіталу;  

7. методику розрахунку індексу людського розвитку та його складових компонентів;  

8. методику визначення системи показників, що характеризують людський розвиток регіонів України; 

9. роль освіти та грамотності на рівень людського розвитку окремої країни;  

10. роль системи охорони здоров'я у формуванні рівня здоров'я населення;  

11. сутність соціально-економічних детермінант погіршення стану здоров’я населення;  

12. вплив рівня освіти на зайнятість населення;  

13. принципи стратегії зайнятості, яка сприяє людському розвитку;  

14. визначення поняття добробуту в концепції людського розвитку, а також рівня життя і основних 

показників його виміру;  

15. питання виникнення та підтримки, чинники гендерної нерівності в окремих країнах та Україні. 

 

вміти :  

1. визначати ефективність інвестицій у людський капітал;  

2. здійснювати вибір оптимального варіанту інвестування в людський капітал;  

3. проводити розрахунок індексу людського розвитку та його складових – індексу тривалості життя, 

індексу рівня освіченості, індексу доходу, а також індексу людського розвитку з урахуванням гендерного фактору, 

4. індексу злиденності; визначати напрями та розробляти заходи щодо створення сприятливого з позицій 

людського розвитку економічного, політичного, екологічного середовища;  

5. обґрунтовувати роль держави в інвестуванні людського капіталу;  

6. виявляти соціальні аспекти інвестування освіти;  

7. аналізувати стан людського розвитку в регіонах України за статистичними даними; визначати 

взаємозалежність між окремими чинниками людського розвитку. 



 

6. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 

Практичні заняття 14 

самостійна робота 78 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 120 

 

7. ВИМОГИ ВИКЛАДАЧА 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики 

поведінки. Для проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з 

навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних 

занять проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої присутності здобувача підсумковий контроль не 

проводиться. 

 

 
8. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ: 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний\ вибірковий 

2020 2 051 «Економіка» 1 нормативний 

 

9. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Тема 

Форма діяльності 

(заняття)*лекція, 

самостійна, 

 

 

Самостійна робота 

Завдання, 

год 



дискусія, групова 

робота) 

Тема 1. "Людський розвиток" як 

навчальна дисципліна і галузь 

наукових досліджень  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Міні-лекція з питань "Взаємозв’язок 

економічного зростання та людського розвитку 

в досягненні ключових питань людства"; 

презентація результатів роботи в малих групах 

Тести, 

питання 

Тема 2. Бачення людини та проблем 

її розвитку в економічних 

концепціях 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Проблемна лекція з питання "Прийняття 

рішень про вибір варіанта інвестування у 

людський капітал"; презентація результатів 

роботи в малих групах 

Тести, 

питання 

Тема 3. Концепція людського 

розвитку, запропонована ПРООН 

Лекція, групова 

робота 

Кейс "Розрахунок індексу людського розвитку 

в різних країнах світу"; презентація результатів 

роботи в малих групах; банки візуального 

супроводу 

Кейси 

Тема 4. Основні показники 

визначення людського розвитку 

Лекція, дискусія Проблемна лекція з питання "Недоліки 

міжнародної методики розрахунку ІЛР та їх 

врахування в національній методології 

Кейси 

Тема 5. Здоров’я і тривалість життя в 

контексті людського розвитку 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Міні-лекція на тему "Фактори збереження 

здоров’я населення" 

Кейси 

Тема 6. Освіта, культура, 

інтелектуальний потенціал як 

чинники людського розвитку 

 

Лекція, групова 

робота 

Проблемна лекція з питання "Фактор 

виховання та соціалізації при формуванні 

громадянина"; презентація результатів роботи в 

малих групах 

Кейси 

Тема 7. Економічне зростання, 

зайнятість і людський розвиток 

Лекція, групова 

робота 

Проблемна лекція з питання "Фактор 

виховання та соціалізації при формуванні 

громадянина"; презентація результатів роботи в 

малих групах 

Кейси 

Тема 8. Рівень життя, нерівність і Лекція, групова Міні-лекція на тему "Нерівність людського Тести, 



людський розвиток робота, дискусія існування"; презентація результатів роботи в 

малих групах 

«мозковий 

штурм», 

питання 

Тема 9. Гендерний розвиток в 

контексті концепції людського 

розвитку 

Лекція, дискусія Семінар-дискусія: "Гендерні питання при 

влаштуванні на роботу"; презентація 

результатів роботи в малих групах 

Тести, 

«мозковий 

штурм» 

Тема 10. Сталий людський розвиток 

як мета соціально-економічної 

політики держави 

Лекція, групова 

робота 

Семінар-дискусія з питання "Роль економіки, 

суспільства та навколишнього середовища в 

досягненні сталого розвитку"; презентація 

результатів роботи в малих групах 

Тести, 

«мозковий 

штурм», 

питання 
 

10. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з 

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (екзамен) – 40 балів. 

Вимоги до письмової 

роботи 

Впродовж семестру кожен студент має підготувати: 

- індивідуальну роботу, що стосується компаративної оцінки індексу людського розвитку в 

країнах світу, областях України, з її візуальним представленням перед аудиторією, та 

результатами кореляційно-регресійного аналізу індексу людського розвитку та 

конкурентоспроможності України/регіону чи окремо взятої території. 
 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку заліково-екзаменаційної сесії. Відсутність письмових 

робіт не допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту 

викладачеві. Усі письмові роботи перевіряються на антиплагіат.  

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Усно складені усі теоретичні теми, конспект та індивідуальна робота. 

 

11. СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 
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2. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса : учебн. пособ. под ред. В. П. 

Колесова, Т. Маккинли. – М. : Права человека, 2000. – 464 с. 12.2.  
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2. Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – К. : Український ін-т 
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3. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О. А. Грішнова. – 
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К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.  

5. Мельник Т. Гендерна експертиза українського законодавства. Сутність, необхідність та методологічні 

основи. – К. : Логос, 2001. – 46 с.  

6. Методика вимірювання регіонального людського розвитку / за ред. Лібанової Е. М. – К. : Інститут 

демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, 2012. – 50 с. 41  

7. Національна доповідь: Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2014. – К. : Міністерство економіки України, 

2014. 

8. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики 

України ; за ред. Л. М. Черенько. – К. : ТОВ "Видавництво "Консультант", 2006. – 428 с.  

9. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А. А. Чухно. – К. : 

Вид. "Логос", 2003. – 632 с 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. "Доповіді про людський розвиток".  

2. Сайт Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. – Режим доступу : http://hdr.undp.org.  

3. Документи і матеріали Міжнародної організації праці (МОП). – Режим доступу : www.ilo.org.  

4. Основы изучения человеческого развития : учебник / под ред. Н. Б. Баркалова, С. Ф. Иванова. – М. : "Права 



человека", 1998. – 168 с.  

5. Статистична база для дослідження процесів людського розвитку в світі і в Україні [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.  

 

12. ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ  
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 15%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 
 

13. ОЦІНЮВАННЯ: 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ % від остаточної оцінки 

Відповіді, питання 10 

Командна робота 20 

Індивідуальна робота 30 

Екзамен (теми 1 - 10) – тести 40 

  

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 



14. НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності» 

(http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B

0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1

%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf), який визначає 

цінності, якими керуються учасники університетської спільноти Центральноукраїнського національного технічного 

університету і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 
 
 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf

