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бюджетування, стратегічного управління. 

 

 
 
 
 



 
1. 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.  

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати  

Загальні компетентності: 
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 5.  Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 
СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та 

людського розвитку. 
СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, 
беручи до уваги наявні ресурси. 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання. 

СК 14. Здатність до застосування актуальних технологій з управління 
персоналу та професійного розвитку людських ресурсів. 

СК 15. Здатність визначати економічні тренди та стратегічні пріоритети 
розвитку економічних  систем в контексті  соціальної відповідальності та сталого 
розвитку суспільства.  



 
Програмні результати навчання: 

2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 
діяльності. 

3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та 
іноземною мовами усно і письмово. 

6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички 
та уміння управляти персоналом і працювати в команді. 

11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-
економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та 
процесів. 

12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. 

14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 
 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні аспекти людського розвитку 
1 Тема 1. “Людський розвиток” як 

навчальна дисципліна і  галузь наукових 
досліджень 
1. Виникнення та формування концепції 
людського розвитку.  
2. Економічне зростання та людський 
розвиток в історії економічної думки.  
3. Мета, задачі, предмет вивчення дисципліни 
"Людський розвиток".  
 

12 Контрольні 
запитання, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

2 Тема 2. Бачення людини та проблем її 
розвитку в економічних концепціях 
1. Особливості сталого розвитку.  
2. Основні напрями Декларації тисячоліття.  
3. Створення ПРООН організаційних рамок 
для розширення ідей та практики людського 
розвитку у всьому світі.  

12 Контрольні 
запитання, кейси, 
підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 



 
3 Тема 3.   Концепція людського розвитку, 

запропонована ПРООН 
1. Концепція людського капіталу.  
2.Інвестиції в людський капітал. 
3. Методи економічної оцінки ефективності 
інвестування в людський капітал.  
 

12 Контрольні 
запитання, кейси, 
підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

4 Тема 4. Основні показники визначення 
людського розвитку 
1. Сутнісна характеристика індексу ЛР.  
2. Методика розрахунку індексу ЛР та його 
складових компонентів.  
 

12 Контрольні 
запитання, кейси, 
підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

5 Тема 5. Здоров’я і тривалість життя в 
контексті людського розвитку 
1. Здоров'я і довголіття як передумови і 
наслідок людського розвитку.  
2. Проблеми сучасного способу життя, що 
впливають на погіршення стану здоров’я 
населення.  
3. Підвищення ролі профілактики 
захворюваності та смертності у зв’язку із 
зміною структури захворюваності та 
старінням населення.  
 

10 Контрольні 
запитання, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

Змістовий модуль 2.  Складові людського розвитку 
6 Тема 6. Освіта, культура, інтелектуальний 

потенціал як чинники 
 людського розвитку 
1. Освіта як передумова, показник, чинник і 
результат людського розвитку.  
2. Національна рамка кваліфікацій.  
3. Інтелектуальний та культурний потенціал 
суспільства.  
 

14 Контрольні 
запитання, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

7 Тема 7. Економічне зростання, зайнятість і 
людський розвиток 
1. Продуктивна зайнятість – основна ланка 
між досягненням економічного зростання та 
ЛР.  
2. Нові форми зайнятості.  
 

12 Контрольні 
запитання, кейси, 
підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

8 Тема 8. Рівень життя, нерівність і 
людський розвиток 
1. Поняття добробуту в концепції людського 
розвитку. Рівень життя і основні показники 
його виміру.  
2. Економічна нерівність і можливості 
людського розвитку.  
 

12 Контрольні 
запитання, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

9 Тема 9. Гендерний розвиток в контексті 
концепції людського розвитку 
1. Гендерний розвиток як предмет 
дослідження та соціального управління.  
2. Гендерна нерівність у людському розвитку.  
3. Чоловіки і жінки на ринку праці: нерівність 
соціальних можливостей – різні економічні 
результати.  
4. Соціальна політика рівних можливостей.  
 

12 Контрольні 
запитання, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 

10 Тема 10. Сталий людський розвиток як 
мета соціально-економічної політики 
держави 
1. Інтеграція гуманітарних та екологічних 

12 Контрольні 
запитання, підготовка 
мультимедійної 
презентації, тести 



параметрів в нову комплексну стратегію 
розвитку. 
2. Концепція сталого розвитку економіки. 
Передумови переходу України до моделі 
сталого розвитку. 
3. Соціальний капітал в контексті сталого 
людського розвитку. 
 
 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, 40 балів 

виносяться на іспит. По поточному контролю здобувач може набрати бали за 
активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня підготовки 
здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації 
індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 



- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
 
 
 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума 

балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 



 
6. Рекомендовані джерела інформації:  

Основні: 
1. Бандур С. І. Сучасна регіональна соціально-економічна політика 

держави: теорія, методологія, практика / С. І. Бандур, Т. А. Заяць, І. В. Терон. – 
К.: РВПС України НАН України, 2002. – 250 с. 

2. Білобров Б. Сталий людський розвиток: напрями реалізації в Україні / 
Б. Білобров. – К.: Вид-во „Наукова думка”, 2002. – 36 с. 

3. Богиня Д. П. Основи економіки праці: Навчальний посібник / 
Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – 3-тє вид. − К.: „Знання-Прес”, 2002. – 387 с. 

4. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навчальний посібник / О. А. 
Грішнова. – К.: КНЕУ, 2006. – 308 с. – ISBN 966-574-824-6. 

5. Грішнова О. А. Мотивація людського розвитку в стратегії 
економічного зростання України / О. А. Грішнова, І. Ю. Кочума // Вісник 
Технологічного університету Поділля. – 2003. – №4. – С. 50–54. 

6. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних 
інвестицій / За ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних 
досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006. – 355 с. 

7. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (колективна 
монографія) / За ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних 
досліджень НАН України, 2007. – 367 с.  

 
Додаткові: 

1. Грішнова О. Економічна природа і значення категорії людський капітал 
/ О. Грішнова, Л. Тертична // Україна: аспекти праці. – 2003. – №7. – С. 33–37. 

2. Грішнова О. А. Ефективність освіти як чинник мотивації інвестицій в 
людський капітал / О. А. Грішнова // Регіональні перспективи. Науково-
практичний журнал. – 2002. – №3–4 (22–23). – С. 69–72. 

3. Огай М. Ю. Методологічні підходи до підвищення статистичної 
надійності показників бідності на рівні регіонів України / М. Ю. Огай // 
Демографія та соціальна економіка. – 2006. – №3. – С. 112–123. 

4. Семів Л. К. Інноваційний потенціал регіонального ринку праці у 
контексті європейської інтеграції; Людський вимір глобалізації / Л. К. Семів // 
Регіональна політика та механізми її реалізації. – К.: Наукова думка, 2003. – 
С. 223–228; 251–262. 

5. Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад. НАН України 
В. М. Геєця. – К.: Вид-во „Основа”, 2006. – 592 с. 

 
Інформаційні ресурси: 

1. "Доповіді про людський розвиток". Сайт Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй. – Режим доступу : http://hdr.undp.org.  
2. Документи і матеріали Міжнародної організації праці (МОП). –Режим 
доступу : www.ilo.org.  
3. Статистична база для дослідження процесів людського розвитку в світі і в 
Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.  

 



Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ЕМ та КД, Протокол №1 від 
«15» серпня 2022 р. 
 


