
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни “ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК” 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення  

Назва навчальної 

дисципліни 
Людський розвиток 

Кафедра  Менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Курс та семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Кравець Ірина Михайлівна, доцентка кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування, доцентка 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad). 

 

Семінарські заняття, консультації:  

Кравець Ірина Михайлівна, доцентка кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування, доцентка 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — поширення серед студентів 

прогресивних знань та ідей концепції людського розвитку, формування 

орієнтованої на розвиток соціально-економічної культури в 

українському суспільстві щодо забезпечення здоров’я і продовження 

тривалості життя, підвищення рівня освіти і розширення можливостей 

її набуття, зростання рівня життя, подолання необґрунтованої 

нерівності, сприяння гендерному розвитку, вирішення екологічних 

проблем 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей людського розвитку, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 16. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 01. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним 

розвитком держави, людським розвитком загалом. 
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Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР 02. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку 

суспільства та прояви соціально-економічних проблем у різних 

категорій населення.  

ПР 04. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну 

базу у сфері людського розвитку.  

ПР 07. Використовувати базові знання про принципи державної 

соціальної політики як інструменту забезпечення розвитку людського 

потенціалу. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1“Людський розвиток” як навчальна дисципліна і  галузь наукових 

досліджень  

Тема 2 Теорія людського капіталу – економічна основа концепції 

людського розвитку 

Тема 3 Формування та розвиток концепції людського розвитку 

Тема 4 Індекс людського розвитку та методика його розрахунку у світі 

Тема 5 Індекс людського розвитку регіонів України. Національна  

методика побудови індексу людського розвитку 

Тема 6 Значення здоров’я і тривалості життя у людському розвитку 

Тема 7 Освіта, культура та інтелектуальний потенціал як чинники 

людського розвитку 

Тема 8 Взаємозв’язок економічного зростання, зайнятості та людського 

розвитку 

Тема 9 Рівень та якість життя як складові людського розвитку 

Тема 10 Роль гендерного розвитку у реалізації концепції людського 

розвитку 

Тема 11 Сталий людський розвиток як мета соціально-економічної 

політики 

 

 


