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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ — поняття, що прийшло в освіту із сфери менеджменту організацій; 

являє собою нову галузь менеджменту, що стала активно розвиватися у 90-х роках XX ст. Вона 

має справу з управлінням інтелектуальним капіталом організації, сфокусована на процесах і 

людських ресурсах, що залучені до створення, поширення і оцінки знань, необхідних для 

реалізації ефективної діяльності організації. Завданнями «Менеджменту знань» є: 

а) досягнення цілей організації за рахунок зростання інтелектуального капіталу та 

ефективного його використання; б) підвищення ефективності рішень, що приймаються лідерами 

організації; в) створення передумов для появи інновацій, використання бенчкмаркінгу в усіх 

сферах діяльності; г) професійний розвиток і мотивація персоналу; г) підвищення ефективності 

процесів проектування розвитку організації, її процесуальних характеристик, результатів і 

маркетингу.  

Менеджмент знань являє собою технологію, що включає комплекс формалізованих 

методів, які охоплюють: пошук і отримання знань від живих і неживих об’єктів (носіїв знань), 

структурування та систематизацію знань (для забезпечення їх зручного збереження і 

використання), аналіз знань (виявлення залежностей та аналогій), оновлення (актуалізацію 

знань), поширення знань, генерацію нових знань і визначає такі основні її характеристики: 1) 

орієнтація на майбутнє; 2) вільний обмін інформацією; 3) прихильність до навчання та індивід, 

розвитку; 4) стимулювання співробітників до проявів творчості, розвитку креативних здібностей; 

5) створення клімату відкритості й довіри; 6) навчання на власних і чужих уроках, як позитивних, 

так і негативних. Розвиток менеджменту знань в освіті передбачає мережування інноваційної 

діяльності, тобто утворення та розвиток інноваційних освітніх мереж.  

Опис навчальної дисципліни 

Елементи характеристики Кількість годин 

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів 4 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 

(обов’язкова чи вибіркова) 
Обов’язкова  

Рік навчання (курс) 5 

Семестр 9 

Лекції (годин) 20 

Практичні (семінарські) (годин) 20 

Самостійна робота (годин) 80 

Вид підсумкового контролю іспит 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Мета: надання теоретичних і практичних знань щодо реалізації функцій менеджменту 

знань, зокрема за допомогою сучасних технологій, передусім інформаційно-комунікаційних, з 

використанням електронних засобів, надання знань з методології та інструментарію, 

застосування Internet технологій. Завдання: вивчення теоретичних і практичних засад, різних 

аспектів методології з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації, 

вивчення основних принципів організації та забезпечення функціонування систем менеджменту 

знань. Основні завдання вивчення дисципліни: - формування у студентів необхідних знань з 

дисципліни; - ознайомлення з технічними, алгоритмічними, програмними та технологічними 

рішеннями, що використовуються у цій області; - створення і розвиток у студентів умінь 

методичного та прикладного характеру, необхідних у сучасному інформаційному суспільстві; - 

вироблення практичних навичок аналітичного та експериментального дослідження основних 

методів і засобів, що застосовуються в області що вивчається у рамках цієї дисципліни.  

Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни. У результаті освоєння дисципліни студент 

повинен демонструвати такі результати освіти: - мати уявлення про МЗ, його предметну область 

і методи реалізації; - знати: терміни, поняття та суть основні проблеми, розглянуті в курсі, - 

основні переваги ведення бізнесу за допомогою МЗ, - основні технології МЗ, - характеристики 

технологій МЗ, - основні моделі систем МЗ, - основні інструменти МЗ, - методологію побудови 

й функціонування систем управління колективним інтелектом; - вміти застосовувати на практиці 

отримані в ході вивчення курсу знання; - мати навички використання технологій МЗ, систем 



управління колективним інтелектом, створення проектів та їх реалізації. 

3. Пререквізити  
Перелік навчальних дисциплін, які передують її вивченню відповідно до структурно-

логічної схеми освітньо-наукової програми Менеджмент: «Англійська мова для науковців», 

«Філософія науки», «Сучасні інформаційні технології в наукових дослідженнях». 

4. Компетентності та результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на формування 

системного наукового світогляду; 

ЗК2. Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, аналізу та 

синтезу цілісних знань; 

ЗК3. Здатність до організації та проведення оригінальних наукових досліджень. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для проведення 

самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту; 

СК2. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти наукових 

досліджень у сфері менеджменту; 

СК3. Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема розуміння теоретичних і 

практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань, критичного аналізу 

основних концепцій, оволодіння науковою термінологією; 

СК4. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, зокрема 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, управління науковими 

проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації 

прав інтелектуальної власності. 

Програмні результати навчання: 

ПР1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і 

концепціями у сфері менеджменту. 

ПР3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших. 

ПР10. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері 

менеджменту. 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Формування та розвиток економіки знань 

Характерні риси та основні функції знань в економіці. Показники, якими характеризується 

сучасна економіка знань. Особливості зміни природи організації в новій економіці. Роль знання 

як джерела конкурентоспроможності. Шанси і ризики організації, при формуванні конкурентних 

стратегій на базі знань. Відмінні властивості традиційних та інформаційних ресурсів. Мережеві 

ефекти при створенні знання. 

Тема 2. Знання як об’єкт управління 

Сутність і зміст знання як об'єкта управління. Континуум: від даних і інформації до знань. 

Морфологія знань. Таксономія знання за полярним характеристикам. Джерела знань, цілі і 

завдання управління знаннями. Основні проблеми в галузі управління знаннями на рівні 

організації. Стратегії та організаційні форми управління знаннями. 

Тема 3. Методи оцінки і вимірювання інтелектуального капіталу 

Визначення інтелектуального капіталу. Відмінності фізичного і інтелектуального капіталу. 

Співвідношення понять інтелектуального капіталу, інтелектуальної власності і нематеріальних 

активів. Правові аспекти регулювання інтелектуального капіталу. Класифікація методів оцінки і 

вимірювання інтелектуального капіталу. Діагностика та підбір методів оцінки і вимірювання 

інтелектуального капіталу. Принципи розробки системи показників для вимірювання 

інтелектуального капіталу. Моніторинг невловимих активів. Навігатор Скандію. Збалансована 

система показників. Універсальна система показників діяльності Рамперсада і ін. Емпіричні 

моделі впливу інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємства. 

Тема 4. Мотивація створення знання 

Переваги і ризики створення знання для окремого співробітника і організації в цілому. 



Чинники мотивації: матеріальна, нематеріальна зацікавленість, виробнича необхідність. 

Створення культури довіри. Техніка спільного використання знання. Мотивація інноваційної 

діяльності. Роль лідерства при управлінні знаннями. Концепція «управління талантами» в системі 

управління персоналом. 

Тема 5. Навчання і саморозвиток 

Значення навчання і поняття саморозвитку в рамках сучасного менеджменту. Концепція 

самонавчання (П. Сенге). Ознаки самонавчання (М. Педлер). Навчання впродовж всього життя. 

Ефективний самоменеджмент. Формування творчої, самоінтелектуальної організації. 

Тема 6. Інфраструктура створення знання 

Стратегія управління знаннями: кодифікація - персоналізація. Інформаційні технології при 

управлінні знаннями: інтелектуальний аналіз даних, інформаційні системи підтримки рішень. 

Тема 7. Теорія систем 

Передмови виникнення теорії систем. Характеристика основних аспектів системності. 

Основні етапи розвитку системних ідей. Джерела системних ідей. Основні поняття теорії систем. 

Класифікація систем. Структура систем. Види та форми структур. Закономірності та принципи 

систем. Закономірності взаємодії частини та цілого. Закономірності ієрархічного впорядкування 

систем. Закономірності функціонування та розвитку систем. 

Тема 8. Системний аналіз та моделювання систем 

Сутність системного аналізу. Основні задачі та визначення системного аналізу. Основні 

принципи, етапи та послідовність системного аналізу. Поняття моделі і моделювання. 

Призначення моделей. Рівні моделювання. Види моделей. Динамічні моделі. Класифікація 

методів системного аналізу. Методи формалізованого подання систем. Методи моделювання 

систем. Аналітичні та статистичні методи. Теоретико-множинні методи. Методи математичної 

логіки. Лінгвістичні та семіотичні методи. Графічні методи. Методи, що спрямовані на 

активізацію інтуїції та досвіду спеціалістів. Методи типу «мозкової атаки» або колективної 

генерації ідей. Методи типу «сценаріїв». Методи структуризації. Роль вимірювань у створенні 

моделей системи. Експеримент і модель. Поняття шкали. Вимірювальні шкали нормального 

типу. Шкали порядку. Модифіковані порядкові шкали. Системні закони та їх роль у пізнанні. 
Теми практичних занять 

№ з/п 
Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Формування та розвиток економіки знань 2 

2 Тема 2. Знання як об’єкт управління 2 

3 Тема 3. Методи оцінки і вимірювання інтелектуального капіталу 2 

4 Тема 4. Мотивація створення знання 2 

5 Тема 5. Навчання і саморозвиток 3 

6 Тема 6. Інфраструктура створення знання 3 

7 Тема 7. Теорія систем 3 

8 Тема 8. Системний аналіз та моделювання систем 3 

 Разом 20 

Теми самостійної роботи 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Тема 1. Формування та розвиток економіки знань 10 

2 Тема 2. Знання як об’єкт управління 10 

3 
Тема 3. Методи оцінки і вимірювання інтелектуального капіталу 

10 

4 Тема 4. Мотивація створення знання 10 

5 Тема 5. Навчання і саморозвиток 10 

6 Тема 6. Інфраструктура створення знання 10 

7 Тема 7. Теорія систем 10 

8 Тема 8. Системний аналіз та моделювання систем 10 

 Разом 80   
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