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Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Людський розвиток”спрямована набуття здобувачами системи знань пророзвиток 
людськогопотенціалутаконцепцію сталогорозвиткусуспільства,  людський капітал, потенціал, їх 
взаємозалежність і діалектику, урбанізацію та системи розселення населення та їхній вплив на 
розвиток людства, розуміння соціально-економічні процесів і явищ у сучасному світі, що передують, 
супроводжують, виникають завдяки і внаслідок людського розвитку, цивілізаційних викликів 
економічного розвитку; виміри людського розвитку країн світу та регіональні його особливості в 
Україні, сталий розвиток та його цілі у глобальному сенсі. 

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни “Людський розвиток” здобувачі повинні 
знати: 

- основні поняття та терміни, що характеризують людський розвиток;  
- сучасні концепції, закономірності та принципи розвитку суспільства;  
- тенденції формування та розвитку людського потенціалу та людського капіталу; 
- економічні та соціальні аспекти зайнятості та безробіття; 
- сучасні трансформації соціально-трудової сфери; 
- економічні аспекти соціальної стратифікації;  
- особливості людського розвитку, в тому числі рівня та якості життя населення, причини та наслідки 

майнової диференціації в різних країнах світу; 
- концептуальні засади сталості розвитку тощо;  
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- критично оцінювати роль людини в сучасному суспільному господарстві; 
- оцінювати основні тенденції розвитку суспільства; 
- аналізувати демографічні процеси та якість людського потенціалу; 
- аналізувати та давати критичну оцінку економічним та соціальним аспектам зайнятості та 

безробіття, майнового розшарування суспільства, бідності; 
- оперувати методиками та даними для визначення рівня та якості життя населення на 

регіональному та національному рівнях; 

- давати оцінку основним параметрам соціальної безпеки, та сталого розвитку, як одному із 
можливих варіантів запобігання основним загрозам людства; 

- аналізувати основні тенденції людського розвитку в Україні. 
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Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Концепція 
людськогорозвитку у 
світовійекономічнійдумці 

Знати еволюцію наукової думки в сфері людського 
розвитку, сучасні теорії суспільного розвитку, 
соціальні виклики, що призводять до необхідності 
вивчення людського розвитку 

Тести, 
питання  

4 / 2 2. Трендисоціально-
економічногорозвиткусуча
сногосуспільства 

Знати цивілізаційні виклики економічного розвитку; 
розуміти взаємозв’язокміж технологічним 
прогресом(в т. ч. діджиталізацією) і 
трансформацієюсоціально-економічних відносин, 
постіндустріальним вектором економічного 
розвитку, дискусію “замежами ВВП” 

питання, 
Кейси 

4 / 2 3. Урбанізм та інші форми 
розселення населення у 
контексті людського 
розвитку 

Засвоїти сучасні тренди розселення населення, 
урбанізаційних процесів у світі, тенденції та полюси 
зростання, концентрації населення як носія 
людського капіталу 

Тести, 
аналітичні 
завдання 

4 / 2 4. 
Діалектикалюдськогопоте
нціалу та 
людськогокапіталууконтек
стілюдськогорозвитку 

Засвоїти різницю та взаємозв’язок понять 
“людський потенціал” та “людський капітал”; 
зрозуміти концептуальні передумови людського 
розвитку; вміти аналізувати рівні розвитку 
людського капіталу згідно із новітніми підходами до 
його вивчення 

Кейси, 
тести, 
аналітичні 
завдання 

4 / 2 5.Людський розвиток 
країн світу та методика 
обчислення його рівня 

Засвоїти основні підходи до визначення людського 
розвитку, Індекс розвитку людського 
потенціалуПРООН (його основні компоненти, 
сучасні особливості методології обчислення 
HDIтановітні його інструменти) 

Кейси, 
аналітичні 
завдання 

4 / 2 6. Регіональний людський 
розвиток в Україні 

Засвоїти національну методику та  показники 
регіонального людського розвитку в Україні: 
співставлення та особливості 

Кейси, 
аналітичні 
завдання 

4 / 4 7. Соціальні та економічні  
проблеми у парадигмі 
людського розвитку 

Засвоїти та вміти аналізувати тенденції соціально-
економічних наслідків реалізації людського 
потенціалу на макро- та мезо- рівнях; сутність 
концепції зайнятості та безробіття, бідності, рівня 
та якості життя, майнової, соціальної, 
диференціації, гендерної нерівності, їх наслідків; 
розуміти концепцію “гідної праці” та її значення 

Кейси, 
тести,  
аналітичні 
завдання 

4 / 4 8. Цілі сталого розвитку 
як вектор людського 
розвитку 

Засвоїти можливості та шляхи людського розвитку 
у концепції “Цілей сталого розвитку” ПРООН, 
аналізувати та 
пропонуватирегіональніцілісталогорозвитку 

Кейси, 
аналітичні 
завдання 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік  100 
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Шкала оцінювання: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


