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спеціальності 075 Маркетинг
спеціалізації Маркетинг
1.

Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни:
Метою викладання навчальної дисципліни є формування системи теоретичних та
практичних знань щодо організаційно-економічних основ економіки та управління
знаннями.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Основними завдання вивчення дисципліни є:
• вивчення понятійного апарата дисципліни;
• вивчення сутності економіки знань та її відмінності, а також спільні риси з
інформаційною економікою;
• дослідження ролі держави в управлінні знаннями;
• дослідження ролі інтелектуального потенціалу в розвитку економіки знань;
• забезпечення бази для формування у студентів системи роботи зі знаннями в
сучасних організаціях;
• сформування цілісного уявлення про інтелектуальний капітал підприємства;
• забезпечення засвоєння принципів і методів управління знаннями та
забезпечення інноваційних процесів в організації;
• набуття практичних навичок щодо економічних основ та управління
знаннями.
1.3. Кількість кредитів – 5
1.4. Загальна кількість годин:
150 год. денна форма навчання.

1.5.

Характеристика навчальної дисципліни
Обов’язкова

Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й

Семестр

1-й

Лекції

15 год.

Практичні, семінарські заняття

15 год.

Самостійна робота

120 год.
1.6. Заплановані результати навчання:
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких
результатів навчання:
− оволодіти знаннями теоретико-методичних та практичних основ економіки
та управління знаннями;
− навчитися відрізняти економіку знань від інформаційної економіки;
− проводити оцінювання економіки знань за індикаторами та критеріями;
− оцінювати інтелектуальний та інноваційний потенціал;
− володіти основними поняттями менеджменту роботи зі знаннями;
− розуміти співвідношення інноваційних процесів організації й системи
управління знаннями;
− знати основні методи й технології роботи зі знаннями в організації;
− уміти проводити теоретичний і прикладний аналіз процесів управління
знаннями в організації;
− формувати стратегії управління знаннями підприємства.
Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач

1

Програмні результати навчання

075 Маркетинг
Загальні компетентності
ЗК1. Здатність реалізувати свої Р15. Діяти соціально відповідально та громадсько
права і обов’язки як члена свідомо на основі етичних принципів маркетингу,
суспільства,
усвідомлювати поваги до культурного різноманіття та цінностей
цінності
громадянського громадянського суспільства з дотриманням прав і
(вільного
демократичного) свобод особистості.
суспільства та необхідність його
сталого розвитку, верховенства Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до
моральних, культурних, наукових цінностей і

2

3

4

Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач
права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та
примножувати
моральні,
культурні, наукові цінності та
примножувати
досягнення
суспільства на основі розуміння
історії
та
закономірностей
розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань
про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і
технологій,
використовувати
різні види та форми рухової
активності
для
активного
відпочинку та ведення здорового
способу життя.
ЗК5.
Визначеність
і
наполегливість
щодо
поставлених завдань і взятих
обов’язків.

Програмні результати навчання
досягнень суспільства у професійній маркетинговій
діяльності.
Р15. Діяти соціально відповідально та громадсько
свідомо на основі етичних принципів маркетингу,
поваги до культурного різноманіття та цінностей
громадянського суспільства з дотриманням прав і
свобод особистості.
Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до
моральних, культурних, наукових цінностей і
досягнень суспільства у професійній маркетинговій
діяльності.

Р13. Відповідати за результати своєї діяльності,
виявляти навички підприємницької та управлінської
ініціативи

Р14. Виконувати функціональні обов’язки в групі,
пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
Спеціальні компетентності
СК9. Здатність використовувати Р3. Застосовувати набуті теоретичні знання для
інструментарій маркетингу в розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
інноваційної діяльності.
Р8. Застосовувати інноваційні підходи щодо
провадження маркетингової діяльності ринкового
суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового
середовища.
Р19. Демонструвати навички виявлення проблем та
обґрунтування управлінських рішень
Р 20. Моделювати рекламні та PR-прийоми на основі
психологічних знань.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Основи економіки знань
ТЕМА 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ.
Сутність та основні риси економіки знань. Понятійний апарат економіки знань.
Еволюція концепцій і моделей. Глобалізація знань. Законодавче та
нормативно-правове забезпечення економіки знань. Стратегія управління
знаннями. Синергетичний ефект від використання знань.
ТЕМА 2 ЗНАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЯ.
Дані, інформація й знання: основні категорії та визначення. Особливості та
економічний зміст інформації. Інформаційна економіка. Напрямки розвитку
інформаційної економіки.

ТЕМА 3 ЗНАННЯ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ.
Аналіз і класифікація знань. Спроможність організації акумулювати й
генерувати знання. Вимірювання знань. Інтеграція знань на підприємстві.
Джерела корпоративних знань. Стратегії ефективного формування та
використання знань в організаціях. Організаційна культура у контексті
управління знаннями. Технологія управління знаннями як інструмент
підвищення ефективності роботи підприємства
ТЕМА 4 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ.
Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, структура, оцінка. Знання як
індивідуальна інтелектуальна власність. Інтелектуальний потенціал як
головний чинник розвитку економіки знань.
Розділ 2. Управління знаннями
ТЕМА 5 УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ Й ІННОВАЦІЇ.
Сутність інновацій у контексті економіки знань. Інноваційне підприємництво.
Стратегія інноваційного розвитку.
ТЕМА 6 МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ У ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.
Управління корпоративними знаннями. Фактори управління знаннями.
ТЕМА
7
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
РОЗВИТОК
ЯК
ОБ’ЄКТ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ.
Актуальні напрями наукових досліджень. Організація науково-дослідної
діяльності на підприємстві
ТЕМА 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ.
Науково-методичний рівень навчального процесу. Організація науковопрактичних конференцій. Література у відкритому доступі.
ТЕМА 9 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ.
Роль освіти у системі економіки знань. Система оцінювання знань.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин

усього

денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд. с. р.
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
13
Розділ 1. Основи економіки знань

1

2

Тема
1.
МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ
ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Тема 2. ЗНАННЯ ЯК
ІНФОРМАЦІЯ
Тема 3. ЗНАННЯ В
СУЧАСНИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ
Тема
4.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
КАПІТАЛ

16

2

2

12

14

1

1

12

14

1

1

12

18

2

2

14

Тема 5. УПРАВЛІННЯ
ЗНАННЯМИ
Й
ІННОВАЦІЇ
Разом за розділом 1

18

2

2

14

80

8

8

64

Тема
6.
МЕНЕДЖМЕНТ
ЗНАНЬ У ПРАКТИЦІ
МЕНЕДЖМЕНТУ
ОРГАНІЗАЦІЇ
Тема 7. НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
РОЗВИТОК ЯК об’єкт
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ
ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ
Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ
НАУКОВОЇ РОБОТИ І
ОСВІТИ В УКРАЇНІ.
Разом за розділом 2
Усього годин

18

2

2

14

18

2

2

14

18

2

2

14

16

1

1

14

70
150

7 7
15 15

56
120

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

№ з/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Назва теми
Розділ 1. Основи економіки знань
Тема 1. ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ – ПАРАДИГМА ТРЕТЬОГО
ТИСЯЧОЛІТТЯ.
Тема 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Тема 3. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Тема 4. ЗНАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ
Тема 5. ОСНОВНІ РИСИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Разом
Розділ 2. Управління знаннями
Тема 6. ВИДИ ЗНАНЬ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА.
Тема 7. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЗНАНЬ
Тема 8. УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА СУЧАСНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
Тема 9. ЗНАННЯ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Разом
Усього разом

5. Завдання для самостійної робота

№ з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин
2
1
1
2
2
8
2
2
2
1
7
15

Кількість годин

1.

Опрацьовування лекційного матеріалу

30

2.

Підготовка до практичних занять

30

3.

Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях

16

4.

Інші види самостійної роботи

44

Разом

120

6. Індивідуальні завдання
Індивідуальне завдання являє собою теоретико-практичне дослідження за
обраною студентом темою. Обов’язковими елементами індивідуального завдання
повинні бути:
Вступ
1.1 Сутність проблеми (актуальність, огляд літератури).
1.2 Основні методичні підходи (теоретико-методична база).
1.3 Організаційно-економічні основи управління «…».
Висновки
Список використаної літератури.
У вступі необхідно відзначити актуальність дослідження, його мету та
завдання, методи дослідження та аналізу.
Тема теоретичної частини індивідуального завдання обирається студентом
самостійно з переліку запропонованих тем та узгоджується з викладачем або за
номером списку групи.
Практична частина передбачає апробацію теоретичного питання на
конкретному прикладі (підприємства, організації тощо).
Обсяг індивідуального завдання – до 25 аркушів друкованого тексту формату
А4 зі списком літератури і додатками (за необхідності).
У висновках формулюють основні результати дослідження. Обсяг висновків
1-2 сторінки.
Після висновків наводиться список використаних джерел.
Перелік тем, що можуть бути використані для написання індивідуального
завдання
1
Типології знання. Аналіз і класифікація знання.
2
Комунікаційні процеси й знання.
3
Організаційний контекст знання: концепції та моделі.
4
Організаційні процеси, пов'язані зі знанням.
5
Принципи обліку інтелектуального капіталу.
6
Показники для виміру інтелектуального капіталу.
7
Методи оцінювання інтелектуального капіталу.
8
Створення знань та інновації.
9
Види забезпечення інноваційних процесів.
10
Основні види управління знаннями на практиці.
11
Забезпечення комунікативних процесів менеджменту знань.
12
Процеси передачі знань.
13
Інформаційні технології управління знаннями в організаціях.
14
Інтелектуальні технології управління знаннями.
15
Роль знань у розвитку організації.
16
Обсяг і структуризація знань.
17
Нагромадження і поширення знань.

18
Способи одержання нових знань.
19
Шляхи передачі знань.
20
Програми управління знаннями.
21
Основні напрямки роботи при організації навчання персоналу.
22
Визначення цілей навчання. Визначення потреби у навчанні.
23
Методи визначення потреби працівників організації у навчанні.
24
Визначення форм і методів навчання.
25
Вибір форми навчання.
27
Умови навчання.
28
Традиційні методи навчання. Лекції. Семінари.
29
Методи активного навчання. Активність. Тренінги. Програмоване й
комп'ютерне навчання. Групові обговорення. Ділові ігри. Рольові ігри. Поведінкове
моделювання. Розбір практичних ситуацій (case-study).
30
Навчання на робочому місці. Наставництво. Стажування. Робоча
ротація.
31
Критерії й методи оцінювання ефективності навчання.
32
Процедура оцінювання ефективності навчання.
33
Статистичний аналіз в оцінюванні ефективності навчання.
Захист індивідуального завдання проводиться із використанням
презентаційних матеріалів та мультимедійних засобів.
7. Методи контролю
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає
виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних
формах:
1.
Поточний контроль проводиться у формі усного опитування,
поточного тематичного тестування, виступів або оцінки виконання завдань на
практичних заняттях.
2.
Проміжний контроль здійснюється після вивчення логічно завершеної
частини робочої програми дисципліни у формі контрольної роботи.
3.
Підсумковий семестровий контроль в формі заліку проводиться з
метою оцінки результатів вивчення дисципліни студентами.
Загальна оцінка за дисципліною складається та виставляється за виконання
практичних завдань, самостійної роботи, контрольних робіт та підсумкового
семестрового контролю.
Контроль активності на практичних заняттях:
Оцінювання проводиться за такими критеріями:
1.
розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2.
ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною
літературою з питань, що розглядаються;
3.
уміння поєднувати теорію з практикою при розв’язанні задач,
проведення статистичного аналізу при виконанні завдань, віднесених до
самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;
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4.
логіка, структура, стиль, викладання матеріалу в письмових роботах і
при виступі в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
Проміжний контроль
Проміжний контроль знань передбачає виявлення рівня опанування
матеріалу лекційного матеріалу та вміння застосовувати його для вирішення
практичної ситуації і проводиться у вигляді тестів, теоретичних питань та
ситуаційного завдання, яке містить практичні задачі різного рівня складності.
Проведення підсумкового контролю
Підсумковий контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими:
лекційний (теоретичний) матеріал та ситуаційне завдання. Підсумковий контроль
проводиться у письмовій формі, після того як розглянуто увесь теоретичний
матеріал та виконані контрольні роботи. Студент вважається допущеним до заліку
на підставі:
Для денної форми навчання – наявності всіх виконаних практичних завдань
та написання контрольної роботи.
8. Схема нарахування балів
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