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2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Розвиток людського капіталу на
регіональному  рівні»  є  формування  у  студентів  знань  щодо  особливостей
розробки,  впровадження  та  моніторинг  розвитку  людського  капіталу  на
регіональному рівні

Завданнями дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів
з таких питань:

– зацікавити студентів ідеями людського розвитку, викликати у них інтерес
до наукових досліджень у цій сфері;

– 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.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– рівні людського капіталу;
− значення  теорії  людського  капіталу  для  реалізації  ідей  людського

розвитку; 
– особливості формування концепції людського розвитку;
− джерела інвестицій у людський капітал;
− методи  економічної  оцінки  ефективності  інвестування  в  людський

капітал;
− способи оптимізації зв’язку між економічним зростанням та людським

розвитком;
− систему  показників,  що  характеризують  людський  розвиток  регіонів

країни; 
− передумови, показники, чинники і результат людського розвитку;
вміти:
– визначати ефективність інвестицій у людський капітал;
– здійснювати  вибір  оптимального  варіанту  інвестування  в  людський



капітал;
– 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;

– визначати напрями та розробляти заходи щодо створення сприятливого з
позицій  людського  розвитку  економічного,  політичного,  екологічного
середовища;

– обґрунтовувати роль держави в інвестуванні людського капіталу;
– виявляти соціальні аспекти інвестування освіти;
– аналізувати  стан  людського  розвитку  в  регіонах  України  за

статистичними даними;
– визначати  взаємозалежність  між  окремими  чинниками  людського

розвитку.

3. Структура навчальної дисципліни
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Модуль 1

Змістовний модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО
АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Тема 1. Розвиток 
людського капіталу на 
регіональному рівні як 
навчальна дисципліна і 
галузь наукових 
досліджень
Тема 2. Бачення людини
та проблем її розвитку в
наукових концепціях

Тема  3. Теорія
людського  капіталу  –
економічна  основа
концепції  людського
розвитку

Тема 4. Концепція 
людського розвитку, 



запропонована ПРООН
Тема 5. Індекс 
людського розвитку

Тема  6.  Індекс
людського  розвитку
регіонів України 

Разом за змістовим 
модулем 1

Змістовний модуль 2. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ЧИННИКІВ НА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ

ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

Тема  7.  Здоров'я
і  тривалість  життя  в
контексті   людського
розвитку

Тема 8. Освіта, 
культура, 
інтелектуальний 
потенціал як чинники 
людського розвитку
Тема  9.  Економічне
зростання,  зайнятість  і
людський розвиток

Тема 10. Рівень життя, 
нерівність і людський 
розвиток
Тема  11.  Гендерний
розвиток  в  контексті
концепції  людського
розвитку

Тема  12.  Сталий
людський  розвиток  як
мета  соціально-
економічної політики

Разом за змістовим 
модулем 2

Усього годин



4. Розподіл балів, які отримують студенти
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Сума балів за всі
види навчальної

діяльності
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Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  
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82-89 В
добре 

74-81 С

64-73 D
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з
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повторного складання

не зараховано з
можливістю
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0-34 F
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обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни



5. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Програма навчальної дисципліни. 
3. Конспект лекцій та презентації. 
4. Методичні рекомендації до практичних занять. 
5. Кейсові вправи. 
6. Білети до складання іспиту. 
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