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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є формування орієнтованої на розвиток соціально-

економічної культури в українському суспільстві, а також сприяння розширенню 

можливостей людського розвитку в Україні через поширення прогресивних знань та 

ідей людського розвитку. Відповідно до мети основним завдання дисципліни є 

опанування структури соціальних відносин у системі розвитку людського потенціалу на 

теренах національної економіки. 

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції - 16 год., практичні заняття  - 20  год., самостійна 

робота студентів – 54 год) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист індивідуальних завдань; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з презентаціями та їх 

обговорення; тестування; поточні модульні роботи 

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання  

Наявність уявлення про роль персоналу на підприємства, основ організаційної 

поведінки, психології взаємовідносин між людьми. Наявність знань з соціально-

трудових відносин і економіки праці 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР06. Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх 

вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

ПР07. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з 

погляду фундаментальних принципів і знань на основі 

розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

ПР12. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПР14. Визначати та планувати можливості особистого 

професійного розвитку. 

ПР15. Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні.  

ПР16. Вміти використовувати дані, надавати 

аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати 

висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.  

ПР17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-

економічних явищ і проблем в однієї або декількох 

професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих 

соціально-економічних наслідків.  

ПР18. Використовувати нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність.  

ПР23. Показувати навички самостійної роботи, 

демонструвати критичне, креативне, самокритичне 

мислення.  

К1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

К3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

наукових узагальнень.  

К13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 

основі етичних принципів. 

К14. Здатність виявляти знання та розуміння проблем 

предметної області, основ функціонування сучасної 

економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

К16. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та 

напрямів економічної науки.  

К17. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси 

і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

К27. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням 

економічних ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків.  

К30. Здатність аналізувати та планувати показники з праці, 

виявляти міжнародні тенденції в організації праці; 

застосовувати методи регулювання, формування та 

використання трудового потенціалу 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної 
роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Сутність та місце людського розвитку в економічних концепціях 
Тема 1. Проблеми людського 

розвитку в економічних 
концепціях 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань в аудиторії; 

самостійна робота; тестування 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до дискусії за 

темою. 

Тема 2. Теорія людського 

капіталу – економічна основа 
концепції людського розвитку 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань в аудиторії; 

самостійна робота; тестування 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до дискусії за 

темою. 

Тема 3. Концепція людського 

розвитку ПРООН 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань в аудиторії; 

самостійна робота; тестування 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до дискусії за 

темою. 

Тема 4. Індекс людського 

розвитку 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; самостійна 

робота; модульна контрольна робота 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до модульної 

контрольної роботи 

Модуль 2. Передумови, показники, чинники і результат людського розвитку 



Тема 5. Здоров’я і тривалість 

життя населення в контексті 
людського розвитку 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань в аудиторії; 

самостійна робота; тестування 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до дискусії за 

темою. 

Тема 6. Освіта, культура, 

інтелектуальний потенціал як 

чинники людського розвитку 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань в аудиторії; 

самостійна робота; тестування 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до дискусії за 

темою. 

Тема 7. Економічне 

зростання, зайнятість і 

людський розвиток 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань в аудиторії; 

самостійна робота; тестування 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до дискусії за 

темою. 

Тема 8. Рівень життя, 

нерівність і людський 
розвиток 

 

Відвідування занять; робота з 

дистанційним курсом; самостійна 

робота; модульна контрольна робота 

Реферати і доповіді з визначених тем. 

Підготувати презентації проведеної 

роботи. Підготуватись до модульної 

контрольної роботи 

 

Інформаційні джерела 
Базова 

1. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Т-во «Знання», 

КОО, 2009. – 254 с. 

2. Грішнова О. А. Людський розвиток: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. - 308 с. 

3. Економіка розвитку: Підручник / О.М. Царенко, Н.О. Бей, 1.1. Д'яконова, І.В. Сало; За ред. д.е.н., професора І.В. 

Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2011. – 590 с. 

4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: 

Інститут економічного прогнозування: Фенікс, 2008. – 1008 с. 

5. Концепція сталого розвитку. С. І. Дорогунцов В. І. Потапов,  

Е. М. Лібанова, В. С. Міщенко, В. Я. Шевчук та інші. К – 2010. – 22 с. 

6. Людський розвиток реґіонів України: методика оцінки і сучасний стан / Лібанова Е. М., Власенко Н. С., Власюк 

О. С. та ін. К., 2011. – 110 с. 

7. Мочерний С.В., Довбенко М. В. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий  центр «Академія», 2010. – 856 с. 

8. Сардак С. Е. Управлінсько-регуляторні аспекти розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації : моногр. / С. Е. 

Сардак. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – 460 с. 

9. Тимошенко Л. М. Людський розвиток : навч. посіб. /  Л. М. Тимошенко,  

С. Е. Сардак, О. В. Більська. – Д. : Вид-во ДНУ, 2010. – 192 с. 

10. Трансформаційна економіка: Навч. посіб. / В.С. Савчук, Ю.К. Зайцев, І.Й. Малий та ін.; За ред. В.С. Савчука, Ю.К. 

Зайцева. – К.: КНЕУ, 2009. – 612с. 

11. Україна. Цілі розвитку тисячоліття. – К.: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, 

2011. – 24 с. 

12. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса. Учебное пособие под ред. 

В. П. Колесова и Т. Маккинли. – М.: Права человека, 2011. – 464 с. 

 

Допоміжна 

1. Конституція України / К.: Преса України, 1997. – 80 с. 

2. Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 14. – ст. 170.  – Із останніми 

змінами 

3. Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст. 121 – Із останніми змінами 

4. Закон України «Про прожитковий мінімум» // Відомості Верховної Ради, 1999, № 38, ст. 348 – Із останніми 

змінами 



5. Кодекс Законів Про працю України // Урядовий кур’єр. – 2001. – 4 травня.  – Із останніми змінами 

 

Інформаційні ресурси 

1. http:// www.ukrstat.gov.ua – сайт Державного комітету статистики України 

2. http:// www.prezident.gov.ua – сайт Президента України 

3. http:// www.rada.kiev.ua - сайт Верховної Ради України 

4. http:// www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету міністрів України 

5. http:// www.mfa.gov.ua – офіційний сайт Міністерства закордонних справ України 

6. http://hdr.undp.org – офіційний сайт Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй http://www.undp.org.ua/ua 

7. http://alpha.rada.gov.ua законодавство України на офіційному сайті Верховної Ради України 

8. http://www.nbuv.gov.ua – електронний каталог Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 

9. www.ilo.org – сайт Міжнародної організації праці  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-9) відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 10-15) відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 

 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://hdr.undp.org/
http://alpha.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

