
 
 

 

  



 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

Управління людським капіталом 

                                                                                                                        (назва) 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Освітньо-науковий 

рівень 

третій 

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 

Освітньо-наукова 

програма 

Менеджмент 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин 150 

Кількість кредитів ECTS 5 

Кількість змістових 

модулів 
Не передбачено 

Курсовий проект 

(робота)  
Не передбачено 

Форма контролю Екзамен 

 

Показник навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 

 

 денна форма навчання вечірня форма навчання 

Рік підготовки (курс) 1 1 

Семестр  1 1 

Лекційні заняття 10 10 

Практичні, семінарські 

заняття 

20 20 

Лабораторні заняття   

Самостійна робота 120 120 

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми навчання 

3 3 

 

  



 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Актуальність дисципліни. Розвиток інноваційної економіки, економіки 

знань, формування інформаційного суспільства на сучасному етапі неможливі 

без такого продуктивного чинника економічного розвитку як людський капітал, 

який включає в себе інтелект, здоров'я, знання, якісну, ефективну, креативну 

працю тощо. Розуміння і вибір людського капіталу як головного чинника 

розвитку суб’єктів економіки всіх рівнів викликає необхідність розробки 

концепції його ефективного управління. 

Предметом дисципліни є теоретико-методичні та практичні засади 

управління людським капіталом. 

Метою вивчення дисципліни «Управління людським капіталом» є 

формування у здобувачів професійних знань та компетентностей необхідних для 

системного та комплексного управління людським капіталом для підвищення 

економічної ефективності функціонування суб’єктів економіки всіх рівнів. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у здобувачів теоретичних 

знань щодо теорій, концепцій, моделей, принципів управління людським 

капіталом та практичне їх застосування в професійній діяльності. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен: 

знати:  

- зміст, завдання, принципи та напрямки реалізації стратегії і політики 

управління людським капіталом; 

- основні моделі та принципи  управління людським капіталом в Україні та 

світі; 

- термінологічне наповнення дисципліни, а саме: людський капітал, 

здібності, трудові процеси, персонал, інтелектуальний потенціал, рівень життя, 

прийняття управлінського рішення;  

- методологію, методи та інструменти кількісного і якісного аналізу 

процесів управління людським капіталом та їх прогнозування; 

- методологію і методи системного вирішення завдань стратегічного 

планування та управління людським капіталом; 



 
 

 

- теоретичні засади та технології прийняття ефективних рішень основні 

управління людським капіталом. 

вміти: 

- використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління у 

галузі забезпечення ефективного формування й розвитку людського капіталу на 

всіх рівнях; 

- організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати 

в команді, виявляти ініціативу, підприємливість та креативність; 

- здійснювати аналіз різних наукових для вироблення ефективних 

управлінських рішень стосовно людського капіталу як підприємства, так і 

регіону й держави; 

- застосовувати наукові методи для обґрунтування прийняття управлінських 

рішень стосовно використання людського капіталу при розробці економічної 

політики; 

- проводити дослідження для поглиблення наукових доробок в сфері 

управління людським капіталом; 

- брати участь в наукових семінарах, круглих столах, конференціях, 

дискусіях та відстоювати власну точку зору спираючись на отримані знання; 

- розробляти політику управління людським капіталом на різних рівнях з 

урахуванням сучасних викликів суспільства: соціальної орієнтованості, 

технологічності та інноваційності; 

- створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може 

бути визнана на національному та міжнародному рівнях;  

- генерувати власні ідеї та приймати обґрунтовані рішення. 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності: 

- здатність працювати в міжнародному контексті. 

- здатність оцінювати соціально-економічні процеси і явища на 

глобальному (мега-), макро-, мезо- і мікрорівнях. 

- здатність проводити дослідження, оцінювати і забезпечувати якість 



 
 

 

виконуваних робіт, приймати обґрунтовані рішення та генерувати нові ідеї. 

спеціальні компетентності: 

- здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у сфері  менеджменту та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах та можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з менеджменту і суміжних галузей 

- здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та 

інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення для наукових 

розробок та впровадження проектів, аналізу інформації з різних джерел, 

прийняття управлінських рішень, управління людськими ресурсами, управління 

процесами інноваційного розвитку тощо 

- здатність інтегрувати знання, уміння та навички для їх ефективного 

використання в процесі прийняття інтегрованих рішень в менеджменті та 

організації управлінської інформаційної системи. 

- здатність інтегрувати знання, уміння та навички для їх ефективного 

використання в процесі прийняття інтегрованих рішень в менеджменті та 

організації управлінської інформаційної системи. 

- здатність здійснювати аналітико-прогностичну та інноваційну діяльність, 

розробку і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень на 

різних рівнях національної економіки. 

- здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні 

проєкти у різних галузях економіки, управляти командою, виявляти лідерські, 

управлінські якості та відповідальність під час їх реалізації. 

- здатність здійснювати управління проектною діяльністю, ухвалювати 

обґрунтовані управлінські рішення, брати участь в реалізації міжнародних 

проектів. 

Дисципліна «Управління людським капіталом» викладається для 

аспірантів денної, заочної та вечірньої форми навчання. При викладанні 

використовуються класичні підходи та сучасні засоби обробки інформації. 

  



 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Концептуальні основи управління людським капіталом 

Актуалізація проблеми управління людським капіталом. Управління 

людським капіталом як навчальна дисципліна. Співвідношення понять 

«управління людським капіталом» і «управління людськими ресурсами», 

«людський ресурс» і «людський капітал». Цілі і завдання управління людським 

капіталом. Функції управління людським капіталом. Професійна етика у сфері 

управління людським капіталом. Політичні та організаційні аспекти управління 

людським капіталом. 

Тема 2.Фактори формування людського капіталу 

Освіта та інтелектуальний потенціал. Внесок людського капіталу в 

економічний розвиток підприємства та країни. Освіта як найважливіше джерело 

накопичення людського капіталу. Значення  знань на глобальному рівні та 

тенденції залучення іноземного людського капіталу. Державна політика в галузі 

охорони здоров’я 

Тема 3. Сфери застосування методів управління людським капіталом. 

Сфери застосування методів управління людським капіталом: кар'єра, 

зобов'язання, комунікації, дисципліна і звільнення, матеріальні стимули, 

проектування праці, оцінка результатів праці, система оплати праці, навчання, 

переміщення, розвиток менеджменту, набір і відбір персоналу. Методи праці 

керівних кадрів (методи розв’язання функціональних завдань та методи творчої 

праці) та методи управлінського впливу (адміністративно-розпорядчі, 

економічні, соціально-психологічні методи). Методи маніпулятивного впливу в 

системі кадрового менеджменту. Поняття техніки управління персоналом. 

Основні техніки управління: техніка рамкового управління; техніка управління 

за допомогою делегування; техніка управління за цілями; техніка системного 

управління. 

Тема 4. Фактори формування стратегії управління людським капіталом.  

Фактори впливу на стратегію управління людським капіталом: 

характеристики роботи, трудові відносини, психологічний контракт, 

організаційна поведінка. Трудові теорії. Організаційні фактори, які впливають на 

характер роботи. Ставлення до роботи. Добробут, пов'язаний з роботою. Трудові 

відносини: природа, значення, компетенції. Довіра і трудові відносини. 

Навколишнє середовище і особливості управління людським капіталом. 

Тема 5. Стратегічне управління людським капіталом. 

Управління людським капіталом як функція менеджменту. Основи 

стратегічного управління людським капіталом. Особливості управління 

людським капіталом на рівні організації. Напрямки управління персоналом та 

аспекти управлінського процесу (техніко-технологічний, організаційно-

економічний, правовий, соціально-психологічний, педагогічний). Інноваційне 

управління людським капіталом 

Тема 6. Індикатори розвитку людського капіталу. 

Показники розвитку людського капіталу на рівні підприємств. Рівень 

добробуту, нерівність та бідність як індикатори розвитку людського капіталу. 



 
 

 

Індекс людського розвитку як один із важливих показників управління людським 

капіталом на рівні держави. Розширення системи показників, які визначають 

ефективність управління людським капіталом 

Тема 7. Управління людським капіталом на державному рівні. 

Демократичне врядування як чинник розвитку людського капіталу. 

Держава в системі факторів розвитку людського капіталу. Неспроможність 

ринку як підстави для державного втручання. Функції державного сектора, 

спрямовані на розвиток людського капіталу. Стратегія громадської участі в 

розвитку, аргументи за і проти). Соціальна політика влади як складова розвитку 

людського капіталу. Роль неурядових некомерційних організацій і об’єднаних 

територіальних громад в розвитку людського капіталу. 

Тема 8. Інвестиції в людський капітал як один із методів ефективного 

управління ним. 

Інвестиції в людський капітал на рівні підприємства. Інвестиції в людський 

капітал на рівні держави. Формування економічної політики з метою розвитку 

людського капіталу ( податки, державні витрати і бюджет. Державна політика в 

галузі охорони здоров’я. Забезпечення регіональної та державної 

інституціональної підтримки. 

Тема 9. Міжнародний досвід управління людським капіталом.  

 Міжнародні організації в системі управління людським капіталом. 

Американський підхід до управління людським капіталом. Європейська модель 

управління людським капіталом. Японська модель управління людським 

капіталом. Проблема управління людським капіталом в країнах, що 

розвиваються. Завдання і основні напрямки розвитку людського капіталу в 

Україні.  

Тема 10. Перспективні напрями розвитку управління людським капіталом. 

Глобалізація і міжнародне управління людським капіталом.  Вплив 

глобалізації на міжнародний ринок праці. Методи вибору релевантної стратегії 

управління людським капіталом. Інформаційне забезпечення системи 

управління людським капіталом. Модель формування автоматизованого 

комплексу завдань управління людським капіталом. Вибір стратегічних 

альтернатив. 

 

  



 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна (вечірня)форма заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб ін

д 

с.р

. 

Тема 1. Концептуальні 

основи управління 

людським капіталом 

15 2 2   12 15 1 2   12 

Тема 2. Фактори 

формування людського 

капіталу 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Тема 3. Сфери 

застосування методів 

управління людським 

капіталом 

14 2 2   12 14 - 2   12 

Тема 4. Фактори 

формування стратегії 

управління людським 

капіталом 

14 - 2   12 14 - 2   12 

Тема 5. Стратегічне 

управління людським 

капіталом 

14 2 2   12 14 - 2   12 

Тема 6. Індикатори 

розвитку людського 

капіталу 

15 1 2   12 15 1 2   12 

Тема 7. Управління 

людським капіталом на 

державному рівні 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Тема 8. Інвестиції в 

людський капітал як 

один із методів 

ефективного управління 

ним 

15 2 2   12 15 1 2   12 

Тема 9. Міжнародний 

досвід управління 

людським капіталом 

16 2 2   12 16 2 2   12 

Тема 10. Перспективні 

напрями розвитку 

управління людським 

капіталом 

15 2 2   12 15 1 2   12 

Усього годин 150 10 20   120 150 10 20   120 

 

 

 

  



 
 

 

5. Теми практичних занять 

 

Назва теми Кількість 

годин 

2 3 

Тема 1. Концептуальні основи управління людським 

капіталом 

2 

Тема 2. Фактори формування людського капіталу 2 

Тема 3. Сфери застосування методів управління людським 

капіталом 

2 

Тема 4. Фактори формування стратегії управління 

людським капіталом 

2 

Тема 5. Стратегічне управління людським капіталом 2 

Тема 6. Індикатори розвитку людського капіталу 2 

Тема 7. Управління людським капіталом на державному 

рівні 

2 

Тема 8. Інвестиції в людський капітал як один із методів 

ефективного управління ним 

2 

Тема 9. Міжнародний досвід управління людським 

капіталом 

2 

Тема 10. Перспективні напрями розвитку управління 

людським капіталом 

2 

Разом 20 

 

 

6. Контрольні питання для визначення рівня засвоєння знань 

здобувачами. 

1. Основні положення концепції людського капіталу. 

2. Характеристика людському капіталу. 

3. Наукові погляди вчених на концепцію управління людського 

капіталу. 

4. Управління людським капіталом як функція менеджменту 

5. Доцільність використання індексу людського розвитку при 

визначенні рівня розвитку людського капіталу. 

6. Інструменти і процеси управління людськими ресурсами. 

7. Концепція та  стратегії управління людським капіталом. 

8. Цілі стратегічного управління людським капіталом. 

9. Реалізація стратегічного управління людським капіталом на рівні 

підприємства. 

10. Критерії ефективної стратегії управління людським капіталом на 

рівні підприємства. 

11. Процес розробки стратегії управління людським капіталом 

12. Суть інвестицій у людський капітал. 



 
 

 

13. Складові індексу людського розвитку. 

14. Основні положення методики розрахунку ІЛР в Україні. 

15. Складові національної методики визначення ІЛР. 

16. Управління людським капіталом: практика та стратегія. 

17.  Вимірювання людського капіталу.  

18. Звітність щодо людського капіталу 

19. Роль освіти в системі формування інтелектуального суспільства та 

людського капіталу. 

20. Роль системи охорони здоров’я в зростанні людського капіталу. 

21. Характеристика соціальної політики держави в контексті управління 

людським капіталом. 

22. Формування основних активів людського капіталу за рахунок 

інвестицій.  

23. Особливості інвестицій в людський капітал. 

24. Ефективність інвестування в людський капітал. 

25. Провідна роль людського капіталу серед чинників соціально-

економічного розвитку. 

26. Національна рамка кваліфікацій. 

27. Вплив рівня освіти на зайнятість. 

28. Інтелектуальний та культурний потенціал суспільства як чинник 

розвитку людського капіталу. 

29. Методи визначення ефективності інвестування в людський капітал.  

30. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях.  

31. Розрахунок ефективності інвестування освіти на особистісному 

рівні. 

32. Значення теорії людського капіталу для концепції людського 

розвитку. 

33. Економічне зростання як фактор можливостей для розвитку 

людського потенціалу. 

34. Справедливий розподіл можливостей між усіма членами 

суспільства. 

35. Поєднання економічного зростання і людського розвитку як 

завдання забезпечення економічного зростання. 

36. .Рівні  прийняття стратегічних рішень стосовно управління 

людським капіталом. 

37. Методологія розробки стратегії управління людським капіталом. 

38. Проведення аналізу результатів управління людським капіталом на 

різних рівнях економічної системи. 

39. Реалізація стратегії управління людським капіталом. 

40. Національні рамки компетенцій та їх використання при управління 

людським капіталом на різних рівнях економічної системи. 

41. Практичні аспекти управління людським капіталом. 

42. Процеси управління людським капіталом. 

43. Автоматизація управління людським капіталом на сучасному етапі. 



 
 

 

44. Глобалізація і міжнародне управління людським капіталом.   

45. Вплив глобалізації на міжнародний ринок праці.  

46. Методи вибору релевантної стратегії управління людським 

капіталом.  

47. Інформаційне забезпечення системи управління людським 

капіталом. 

48.  Модель формування автоматизованого комплексу завдань 

управління людським капіталом.  

49. Вибір стратегічних альтернатив управління людським капіталом. 

50. Міжнародні організації в системі управління людським капіталом.  

51. Американський підхід до управління людським капіталом.  

52. Європейська модель управління людським капіталом. Японська 

модель управління людським капіталом.  

53. Проблема управління людським капіталом в країнах, що 

розвиваються.  

54. Завдання і основні напрямки розвитку людського капіталу в Україні. 

55. Держава в системі факторів розвитку людського капіталу.  

56. Неспроможність ринку як підстави для державного втручання в 

управління людським капіталом. 

57. Функції державного сектора, спрямовані на розвиток людського 

капіталу. 

58. Стратегія громадської участі в розвитку, аргументи за і проти. 

59. Соціальна політика влади як складова розвитку людського капіталу.  

60. Роль неурядових некомерційних організацій і об’єднаних 

територіальних громад в розвитку людського капіталу 

 

7. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються нормативні документи, 

наочне обладнання, комп’ютерні програми з відповідним програмним 

забезпеченням, каталоги нормативних документів, Закони України тощо. 

При вивченні дисципліни «Управління людським капіталом» 

використовуються такі форми організації навчального процесу: лекції, практичні 

заняття, робота в групах, самостійна робота здобувачів. 

Підсумковою формою контролю знань здобувачів з дисципліни 

«Управління людським капіталом» є екзамен. 

 



 
 

 

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі. 

 Оцінювання знань відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про 

екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 

27.12.2019 р. № 1371) 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно  

 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: 

державні закони, навчальні плани, підручники і навчальні посібники; 

індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та 

електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні 

матеріали для організації самостійної роботи здобувачів. 
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