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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Державне програмування розвитку 

людського потенціалу»  складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки  

аспіранта   спеціальності   051 Економіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та закономірності 

формування механізму державного програмування розвитку людського потенціалу. 

Міждисциплінарні зв’язки: опанування навчальної дисципліни «Державне 

програмування розвитку людського потенціалу»  грунтується на знаннях, що отримані 

аспірантами при вивченні таких дисциплін, як «Основи економічної теорії», «Національна 

економіка», «Регіональна економіка», «Державне регулювання економіки», «Стратегічний 

менеджмент». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

1.Теоретико-методологічні засади державного програмування людського розвитку. 

2.Прикладні аспекти механізму розробки державних  цільових програм. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Державне програмування розвитку  

людського потенціалу» є формування системи знань щодо сутності державного 

програмування в соціально-гуманітарній сфері; вивчення особливостей  людського розвитку 

в національній економіці; ознайомлення з інструментарієм  розроблення державних 

соціальних цільових програм; аналізувати наукові засади та економічний механізм 

програмного розвитку людського потенціалу національної економіки.  

Завдання: вивчення дисципліни «Державне програмування розвитку  людського 

потенціалу» є оволодіння фаховими знаннями про механізми формування та реалізації  

державного програмування в соціально-гуманітарній сфері. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен  

знати  : 

- понятійно-категорійний апарат державного програмування людського потенціалу 

національної економіки; 

- закономірності, принципи та чинники розвитку людського потенціалу національної 

економіки; 

- пріоритети формування та  реалізації соціально-гуманітарних державних цільових 

програм; 

- методику оцінювання ефективності державних цільових програм людського 

розвитку; 

- методичне забезпечення розроблення соціальних цільових програм ; 

- особливості формування державних цільових програм у сфері гуманітарних послуг ; 

- методологічні основи експертної оцінки ходу реалізації державних цільових програм 

з людського розвитку; 

- організаційні засади і механізм контролю за виконанням соціальних цільових 

програм. 

вміти : 

- застосовувати  понятійний апарат  і методологію дослідження державного 

програмування розвитку  людського потенціалу національної економіки; 

- формувати пріоритети реалізації соціальних державних цільових програм 

визначати ефективність соціальних державних цільових програм; 
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- виявляти особливості формування державних цільових програм у соціально-

гуманітарній сфері; 

- здійснювати експертну оцінку реалізації соціальних державних цільових програм; 

- знати можливості упорядкування програмного розвитку людського потенціалу 

національної економіки; 

- розробити соціальні програми в гуманітарній сфері. 

 

Очікувані результати навчання покликані забезпечити набуття компетенцій: 

загальнонаукових ЗК01, ЗК02, ЗК03, ЗК04 і спеціальних (фахових) компетенцій: СК02, 

СК03,. 

Нормативний зміст підготовки доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка», 

сформульований у таких  термінах результатів навчання: РН02, РН11. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення державного 

програмування людського розвитку 

 

Тема 1. Предмет та методи державного програмування розвитку людського 

потенціалу національної економіки 

 

Чому навчає навчальна дисципліна «Державне програмування розвитку людського 

потенціалу»? Предмет та об’єкт, методи дослідження цільового програмування 

людського чинника економічного прогресу. Розвиток інноваційної моделі людського 

потенціалу української економіки і завдання його цільового програмування. 

 

Тема 2. Виконання програм з розвитку людського потенціалу 

 

Виконання програм соціально-гуманітарного спрямування. Оцінка рівня фінансування 

державних програм соціально-гуманітарного спрямування. Фінансове забезпечення 

інноваційного середовища розвитку людського потенціалу України. 

 

 

Тема 3. Пріоритети реалізації соціально-гуманітарних державних цільових програм 

 

Державні цільові програми як інструмент реалізації пріоритетів соціально-гуманітарного 

розвитку людини. Обґрунтування пріоритетних напрямків виконання програм 

інноваційного розвитку на середньо-, довгостроковий періоди. Визначення пріоритетів 

реалізації програм соціально-гуманітарного спрямування в середньо-, довгостроковому 

відношенні. 

 

 

Тема 4. Методичні аспекти формування пріоритетних напрямів виконання 

соціальних державних програм 

 

Методичні підходи до визначення пріоритетності державних цільових програм. Оцінка 

пріоритетів фінансування програм соціально–гуманітарного спрямування у 

ретроспективному періоді. Методичні аспекти визначення пріоритетних напрямів 

реалізації державних програм у соціальній та гуманітарній сферах. 
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Тема 5. Методичні проблеми оцінювання ефективності державних цільових 

програм 

 

Практика та нормативні документи щодо оцінки бюджетних програм в Україні. 

Іноземний досвід оцінювання цільових програм. Методологічні основи обґрунтування 

ефективності державних програм з інновацій. 

 

Змістовий модуль 2. Прикладні засади вивчення механізму розробки державних  

цільових програм 

 

Тема 6. Методичне забезпечення розроблення соціальних цільових програм 

 

Теоретичні аспекти визначення ефективності соціальних програм. Методичні підходи до 

експертної оцінки державних соціальних програм на основі визначення критеріїв 

значущості. Оцінювання соціально-економічної ефективності програм зайнятості. 

 

 

Тема 7. Особливості формування державних цільових програм у сфері гуманітарних 

послуг. 

 

Необхідність узгодження цільових програм розвитку соціально-гуманітарних 

(неринкових) послуг. Методичні підходи до формування синергетичного ефекту 

державних гуманітарних програм. Розрахунок синергетичного ефекту реалізації програм 

в гуманітарній сфері. 

 

 

Тема 8. Методологічні основи експертної оцінки ходу реалізації державних цільових 

програм 

 

Організація та механізм контролю за ходом виконання програм. Система показників 

результативності виконання ДЦП людського розвитку та методи їх розрахунку. 

Регламентування порядку та методів здійснення експертної перевірки державних 

програм соціально–гуманітарної сфери 

 

 

Тема 9. Організаційні засади і механізм контролю за виконанням соціальних 

цільових програм 

 

Системний підхід до управління соціальними програмами. Удосконалення 

організаційного механізму управління соціально-гуманітарними програмами. Елементи 

та механізм реалізації соціальних програм розвитку. 

 

 

Тема 10. Удосконалення програмного процесу бюджетування соціально-

гуманітарної сфери 

 

Покращення механізму і процедур інституту державних цільових програм соціально-

гуманітарного спрямування. 3аконодавче врегулювання механізму визначення 

пріоритетності фінансування державних цільових програм соціально-гуманітарних 

галузей. Забезпечення програмно-цільового планування державного бюджету. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 

Система оцінювання знань аспірантів спрямована на підвищення якості освіти і 

забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників Університету та престижу 

української вищої шкота на світовому освітньому просторі, а також створення умов для 

гармонізації освіти до єдиного європейського та світового освітнього простору шляхом 

впровадження основних ідей, сформульованих Болонською декларацією та іншими 

документами Болонського процесу. 

Система оцінювання знань аспірантів здійснюється на основі врахування відвідування 

занять, результатів поточного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Для визначення рівня засвоєння аспірантами навчального матеріалу використовують 

такі засоби діагностики успішності навчання: 

- поточний контроль (поточне тестування); 

- оцінка за виконане індивідуальне навчально-дослідне завдання; 

- оцінка за самостійну роботу; 

- підсумковий контроль (іспит). 

 

Розробники:     ______________________   д.е.н., професор Стефанишин О. В. 

 

 


