
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 
 

Мета курсу – 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. 

Дисципліна «Людський капітал в умовах економіки знань» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Історія 
економіки та економічної думки», «Економіка підприємства», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Соціально-трудові відносини», «Теорія держави і права», 
«Менеджмент і маркетинг». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Підприємницьке право», «Потенціал і розвиток 
підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: є формування у здобувачів теоретичних знань щодо теорій, 
концепцій, моделей, принципів управління людським капіталом та практичне їх 
застосування в професійній діяльності.  

Програмні результати навчання: 
знати: основні підходи до розкриття понятійно-категоріального апарату людського 
капіталу; окреслення сучасних концептів людського капіталу; особливості формування 
та використання людського капіталу в умовах інформаційного суспільства та 
економіки знань; роль та значення людського капіталу в процесі інноваційної 
активності та створення ключових конкурентних переваг; компонентну будову 
людського капіталу; основні напрямки підвищення ефективності інвестицій в 
людський капітал. 
вміти: критично аналізувати та розвивати сучасні концепти теорії людського капіталу; 
на основі застосування сучасних методів оперативного та стратегічного аналізу 
діагностувати проблеми у сфері формування та використання людського капіталу; 
ідентифікувати основні фактори формування людського капіталу; визначати важелі та 
механізми підвищення ефективності інвестицій в людський капітал; систематизувати 
результати досліджень та обґрунтувати напрямки розвитку теоретичних основ 
людського капіталу; формувати систему управління людським капіталом на рівні 
національної економіки, регіону, підприємства. 
володіти: рівнями людського капіталу; значенням теорії людського капіталу для 
реалізації ідей людського розвитку;  особливостями формування концепції людського 
розвитку; джерелами інвестицій у людський капітал;  методами економічної оцінки 
ефективності інвестування в людський капітал; способами оптимізації зв’язку між 
економічним зростанням та людським розвитком;  системою показників, що 
характеризують людський розвиток регіонів країни; передумовами, показниками, 
чинниками і результатом людського розвитку; 

Зміст навчальної дисципліни: 
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. Сучасні підходи до сутності 
інноваційної економіки. Сутність людського капіталу. Складові людського капіталу. 
Особливості людського капіталу в умовах інноваційної економіки. Місце та роль 
людини в інноваційній економіці. 



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Поняття ефективності, продуктивності та 
Оцінка ефективності інвестицій в людській капітал. Методи оцінки ефективності. 
Критерій ефективності. Продуктивність праці. Коефіцієнт випередження темпів росту 
продуктивності праці у порівнянні з темпами росту оплати праці. Ланцюжок 
ефективності інвестицій в людський капітал. Конкурентоспроможність економічної 
системи. Необхідність розвитку людського капіталу як умова конкурентоспроможної 
економіки. Чинники розвитку людського капіталу. Механізми розвитку людського 
капіталу.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


