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Вступ 

 

Метою викладання дисципліни «Економіка знань» є формування системи 

теоретичних та практичних знань щодо організаційно-економічних основ економіки 

та управління знаннями.  

Основними завданнями дисципліни «Економіка знань» 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.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

ЗНАТИ:  

– теоретико-методичні та практичні основи економіки та управління знаннями. 

УМІТИ: 

 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. 

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні 

положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-

практиків у сфері інтелектуальної власності, інформаційної економіки, управління 

інноваційним розвитком.   
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Зміст дисципліни 

 

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. 

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 науково-

практичних конференцій. Література у відкритому доступі. 

ТЕМА 9 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ. 

Роль освіти у системі економіки знань. Система оцінювання знань. 
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Завдання для підготовки до практичних занять 

 

Практичне заняття 1 

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ – ПАРАДИГМА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 

Питання для обговорення 

1 Передумови розвитку економіки знань як нової парадигми третього тисячоліття. 

2 Сутність та основні риси економіки знань. 

3 Еволюція концепцій і моделей.  

4 Глобалізація знань. 

Питання для перевірки знань 

1 Які ви знаєте передумови розвитку економіки знань? 

2 Визначте особливості економіки знань. 

3 Чим обумовлене виокремлення такої науки, як економіка знань? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Основні віхи розвитку економіки знань. 

2 Зарубіжний досвід впровадження економіки знань. 

3 Когнітологія. 

 

Практичне заняття 2 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Питання для обговорення 

1 Економіка знань. 

2 Економіка, що ґрунтується на знаннях. 

3 Ноу-хау. 

4 Знання компанії. 

5 Управління знаннями. 

6 Креативна економіка. 

7 Економіка інформаційних технологій. 

8 Знання. 

9 Інформація. 

10 Інформаційна економіка. 

Питання для перевірки знань 

1 Дайте визначення таких термінів: аудит знань, база знань, дані, знання, 

інноваційні знання, інтелектуальний капітал, інформація, інформаційна система, 

інформаційна економіка, онтологія, семантична мережа, управління знаннями. 

Питання для самостійного вивчення 

1 Синергетичний ефект від використання знань. 

2 Стратегія управління знаннями. 

 

Практичне заняття 3 

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Питання для обговорення 

1 Законодавче та нормативно-правове забезпечення економіки знань. 

Питання для перевірки знань 

1 Які нормативні документи регулюють розвиток економіки знань в Україні? 
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2 Яким чином держава сприяє розвитку економіки знань у сучасному суспільстві? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Зарубіжний досвід регулювання економіки знань. 

2 Закон України «Об Основных основах развития информационного общества в 

Украине на 2007—2015 года» (от 9 января 2007 года № 537—V). 

 

Практичне заняття 4 

ЗНАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ 

Питання для обговорення 

1 Дані, інформація і знання: основні категорії та визначення.  

2 Особливості та економічний зміст інформації.  

3 Інформаційна економіка.  

4 Напрями розвитку інформаційної економіки.  

Питання для перевірки знань 

1 Які ви знаєте види інформаційної діяльності? 

2 Наведіть приклади різних видів знань. 

Питання для самостійного вивчення 

1 Інноваційні знання. 

 

Практичне заняття 5 

ОСНОВНІ РИСИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ПОРІВНЯЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА З ЕКОНОМІКОЮ ЗНАНЬ 

Питання для обговорення 

1 Основні риси інформаційної економіки.  

2 Порівняльна характеристика інформаційної економіки та економіки знань. 

Питання для перевірки знань 

1 Які спільні риси інформаційної економіки та економіки знань? 

2 Які відмінні риси інформаційної економіки та економіки знань? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Напрямки розвитку інформаційної економіки. 

 

Практичне заняття 6 

ВИДИ ЗНАНЬ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Питання для обговорення 

1 Види знань. 

2 Класифікація знань. 

3 Накопичення знань. 

4 Пошук знань. 

5 Аналіз знань. 

6 Бази знань. 

Питання для перевірки знань 

1 Сформулюйте та зобразіть схему створення та аналізу знань. 

2 Які ви знаєте види знань? 

3 Що ви розумієте під терміном «інноваційні знання»? 
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Питання для самостійного вивчення 

1 Знання та інновації. 

2 Створення знань та інновацій. 

3 Знання для інновацій. 

4 Механізм створення інновацій на основі знань. 

 

Практичне заняття 7 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Питання для обговорення 

1 Дані, що характеризують обсяги ринку управління знаннями. 

Питання для перевірки знань 

1 На підставі яких показників можна порівняти рівень розвитку економіки знань у 

різних країнах? 

2 Які ви знаєте показники, що характеризують рівень знань на підприємствах та 

організаціях? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Міжнародна статистика оцінювання знань та рівня розвитку економіки знань. 

 

Практичне заняття 8 

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Питання для обговорення 

1 Спроможність організації акумулювати й генерувати знання.  

2 Інтеграція знань на підприємстві.  

3 Джерела корпоративних знань.  

4 Стратегії ефективного формування та використання знань в організаціях.  

Питання для перевірки знань 

1 Які останнім часом існують тенденції в управлінні знаннями? 

2 Наведіть приклади інформаційних технологій управління знаннями на сучасному 

підприємстві. 

3 Як відбувається процес передачі знань на підприємстві? 

4 Наведіть приклади інтелектуальних технологій управління знаннями. 

5 Охарактеризуйте механізм управління знаннями. 

Питання для самостійного вивчення 

1 Організаційна культура в контексті управління знаннями.  

2 Технологія управління знаннями як інструмент підвищення ефективності роботи 

підприємства. 

 

Практичне заняття 9 

ЗНАННЯ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Питання для обговорення 

1 Інфраструктура інформації. 

2 Фонди науково-технічних знань. 

3 Людський капітал. 

4 Нагромадження у сфері неречових форм багатства. 

5 Інтелектуальна власність. 
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6 Інновації як продукти інтелектуальної власності. 

7 Інноваційний капітал. 

8 Світовий ринок об’єктів приватної інтелектуальної власності. 

Питання для перевірки знань 

1 Наведіть приклади об’єктів інтелектуальної власності. 

2 За якими характеристиками можна визначити знання як об’єкт інтелектуальної 

власності? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Законодавчі аспекти захисту авторських прав. 

 

Практичне заняття 10 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ, 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Питання для обговорення 

1 Інтелектуальні ресурси. 

2 Інтелектуальний капітал. 

3 Інтелектуальний потенціал. 

Питання для перевірки знань 

1 За якими ознаками та показниками вирізняється інтелектуальний капітал  в 

економіці? 

2 Які основні джерела фінансування науково-дослідних робіт? 

3 У чому полягає сутність державної політики з розбудови економіки знань? 

4 Які існують специфічні показники ефективності у сфері інноваційно-

нематеріального виробництва? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Інтелектуальні фактори економічного зростання. 

2 Людський капітал. 

Практичне заняття 11 

ІННОВАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Питання для обговорення 

1 Інноваційна економіка.  

2 Види та форми інновацій. 

3 Інноваційна діяльність. 

Питання для перевірки знань 

1 Яким чином інноваційна діяльність сприяє розвитку економіки знань? 

2 Наведіть приклади інноваційної діяльності та інноваційної продукції в контексті 

економіки знань. 

Питання для самостійного вивчення 

1 Механізм взаємодії інновацій та економіки знань. 

 

Практичне заняття 12 

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Питання для обговорення 

1 Передумови та перспективи розвитку інноваційного підприємництва. 
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2 Сучасні напрями інноваційного підприємництва. 

Питання для перевірки знань 

1 Визначте етапи розвитку інноваційного підприємництва в Україні? 

2 Що таке інноваційне підприємництво? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Світовий досвід розвитку інноваційного підприємництва. 

 

Практичне заняття 13 

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ НА СУЧАСНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 

Питання для обговорення 

1 Менеджмент знань (knowledge management). 

2 Основна мета управління знаннями на підприємстві. 

3 Складові компоненти менеджменту знань. 

4 Стимулювання приросту знань. 

5 Захист знань. 

6 Наявні та неявні знання. 

7 Концепції сучасного менеджменту. 

Питання для перевірки знань 

1 Яким чином здійснюється управління інтелектуальним капіталом на 

підприємстві? 

2 Яким чином інтелектуальний капітал може вивільняти інші види капіталу? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Бенчмаркінг. 

2 Праці П. Друкера в галузі економіки знань. 

 

Практичне заняття 14 

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

Питання для обговорення 

1 Управління знаннями. 

2 Фактори, що впливають на управління знаннями. 

3 Стратегії управління знаннями. 

Питання для перевірки знань 

1 Які ви знаєте нові принципи і методи управління в інформаційній економіці? 

2 Наведіть приклади стратегій ефективного формування та використання знань на 

підприємстві. 

Питання для самостійного вивчення 

1 Рух знань. 

2 Формування організаційної культури. 

3 Мотивація обміну знань між співробітниками. 

Практичне заняття 15 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Питання для обговорення 

1 Актуальні напрями наукових досліджень. 
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2 Особливості наукового дослідження. 

3 Організація наукових досліджень на підприємствах. 

Питання для перевірки знань 

1 Які ви знаєте види наукових робіт? 

2 Визначте етапи проведення наукових робіт. 

3 Яким чином здійснюється організація науково-дослідної діяльності на 

підприємстві? 

Питання для самостійного вивчення 

1 Венчурні підприємства. 

2 Правила оформлення наукових досліджень. 

 

Практичне заняття 16 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ 

Питання для обговорення 

1 Трансфер знань. 

2 Трансфер технологій. 

3 Трансфер інновацій. 

Питання для перевірки знань 

1 Яким чином може здійснюватися організація процесу трансферу знань? 

2 Визначте учасників процесу трансферу знань.  

Питання для самостійного вивчення 

1 Міжнародне співробітництво в галузі новітніх досягнень науки та техніки. 
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Контрольні питання 

 

1 Аналіз і класифікація знання.  

2 Дані, інформація і знання.  

3 Типології знання.  

4 Комунікаційні процеси та знання.  

5 Організаційний контекст знання: концепції й моделі.  

6 Створення організаційного знання. Організаційні процеси, пов'язані зі знанням.  

7 Документування знань. Документовані й недокументовані знання в організаціях. 

8 Організаційна пам'ять і процеси навчання. 

9 Культура обміну знаннями в організації.  

10 Проблема об'єктивності знань.  

11 Роль комунікативних процесів організації у практиці менеджменту знань. 

12 Поняття інтелектуального капіталу. 

13 Принципи обліку інтелектуального капіталу.  

14 Основні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу. 

15 Програма оцінювання інтелектуального капіталу.  

16 Показники для виміру інтелектуального капіталу. 

17 Нарощування основних  позицій інтелектуального капіталу. 

18 Співвідношення знань та інноваційних процесів в організації.  

19 Фактори виникнення інноваційної ситуації.  

20 Види забезпечення інноваційних процесів.  

21 Сприйняття і позиціонування інновації.  

22 Внутрішні та зовнішні знання для інновацій. 

23 Співвідношення понять і підходів управління знаннями та менеджменту знань.  

24 Основні види управління знаннями на практиці.  

25 Забезпечення комунікативних процесів управління і менеджменту знань.  

26 Програми з управління знаннями.  

27 Процеси передачі знань.  

28 Фактори ефективності в управлінні знаннями.  

29 Мотиваційні фактори обміну знаннями в організації. 

30 Основні принципи побудови комунікативних процесів в організаціях, що 

базуються на знаннях.  

31 Інформаційні технології управління знаннями в організаціях. 

32 Інтелектуальні технології управління знаннями. 

33 Вітчизняні й закордонні підходи до менеджменту знань і управління знаннями. 

34 Різні трактування понять «інформація» та «знання». 

35 Створення передумов для появи інновацій. 

36 Культура обміну знаннями в організації. 

37 Зв'язок процесів навчання в організації й інновацій. 

38 Психологічне забезпечення інноваційних процесів. 

39 Види недокументованих знань в організаціях.  

40 Сучасні тенденції в управлінні знаннями. 
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