
АНОТАЦІЯ 

навчальної дисципліни «Управління знаннями» 

 

  Загальний опис дисципліни. 

Управління знаннями розуміється як здатність організації створювати, 

перетворювати, поширювати, зберігати і використовувати знання, створюючи 

на їх основі нові товари, послуги та процеси для забезпечення конкурентних 

переваг. 

Дисципліна не обмежується розглядом моделей і концепцій управління 

знаннями, які можна знайти в численних книгах і публікаціях, хоча деякі з них 

глибокі і витончені і приносять задоволення при знайомстві з ними. 

Під час вивчення дисципліни слухачі вчаться мислити стратегічно про 

довгостроковому успіху і процвітання організації, приймати стратегічні 

рішення і здійснювати цілеспрямовані управлінські дії, отримуючи високу 

віддачу від нематеріальних активів і міжфункціональних здібностей. 

 Метою дисципліни «Управління знаннями» – сформувати в 

здобувачів уявлення про управління знаннями як сучасного підходу в 

менеджменті, можливості та шляхи його використання для вирішення 

стратегічних і тактичних завдань організації, підвищення його 

конкурентоспроможності; покращення системи управління розвитком 

персоналу, здобуття навичок, необхідних для практичного вирішення завдань 

управління знаннями в організації.  

Завдання вивчення дисципліни: 

В результаті вивчення дисципліни «Управління знаннями» здобувачі 

повинні знати: 

 сутність, місце і роль менеджменту знань в системі управління 

організацією; 

 основні поняття і категорії менеджменту знань в підприємства; 

 основні концепції та теорії управління знаннями в підприємства; 

 сучасні методи і технології управління знаннями в підприємства; 



 методологію, методику та інструментарій оцінки інтелектуального 

капіталу підприємства для прийняття управлінських рішень; 

 ефективні моделі і успішні практики управління знаннями в сучасних 

організаціях; 

 сучасні IT-технології та програмні продукти в галузі управління 

знаннями; 

 основні результати новітніх досліджень з проблем менеджменту 

знань. 

вміти: 

 застосовувати найбільш поширені методи управління знаннями в 

системі управління персоналом; 

 ідентифікувати типові завдання управління знаннями, що виникають 

у зв'язку з рішенням управлінських завдань; 

 кваліфіковано вибирати конкретні методи управління знаннями для 

вирішення сформульованих завдань в менеджменті; 

 правильно інтерпретувати результати, отримані в результаті реалізації 

принципів і процедур управління знаннями; 

 впроваджувати систему управління знаннями в свою професійну 

діяльність; 

 управляти розвитком системи менеджменту знань в підприємства; 

 здійснювати аналіз і розробку стратегії управління знаннями 

підприємства на основі сучасних методів і передових наукових 

досягнень. 

Оволодіти навичками: 

 використання різних методів управління знаннями процесів 

конкретних систем управління організаційного типу. 

 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

У результаті засвоєння навчальної дисципліни у здобувачів мають бути 

сформовані такі компетентності: 



 діагностувати ефективність інформаційних комунікацій;  

 визначати ступінь задоволення інформаційних потреб працівників 

 організувати застосування інструментів групової роботи, використання 

евристичних моделей та методів 

 застосовувати соціальні технології для створення ефективних щодо 

інформаційного обміну груп та команд;  

 обґрунтовувати вибір інструментів управління знаннями, які можуть 

бути застосовані з метою упорядкування та активізації процесів формування 

знань; 

 розробляти програму впровадження системи управління знаннями та 

окремих інструментів менеджменту знань; 

 діагностувати здатність підприємства до навчання та оцінювати 

результативність використання інтелектуального капіталу; 

 адаптувати систему управління знаннями до корпоративної стратегії; 

 проектувати організаційні структури управління знаннями та 

розробляти положення про функціональні повноваження менеджера знань.   

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

 вирішувати економічні та управлінські проблеми на наукових підходах і 

засадах; розв’язувати наукові завдання у виробничих умовах; залучати  

працівників до інноваційної праці та підвищувати їх трудову та креативну 

(творчу) активність 

 застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження; 

 планувати науково-дослідні роботи; 

 організовувати науково-дослідну роботу; формувати та обґрунтовувати 

наукові гіпотези;  

 оформляти результати наукових досліджень та впроваджувати їх у 

практику; 

 висвітлювати наукові результати, готувати наукові публікації; 

 визначати економічну ефективності наукових досліджень. 

 



 


