
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Менеджмент знань та системологія 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: сформувати комплекс теоретичних знань та 

практичних навичок щодо застосування на практиці менеджменту знань та системології. 

Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

теоретичними положеннями і адекватним інструментарієм у сфері менеджменту знань та 

системології; набуття навичок щодо застосування положень менеджменту знань та 

системології на практиці; формування умінь щодо оцінки інтелектуального капіталу; 

розвиток у здобувачів вищої освіти здібностей щодо розробки та реалізації управлінських 

рішень, які пов’язані із мотивацією створення знання та системного аналізу. 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду;  

ЗК 2. Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, аналізу та 

синтезу цілісних знань;  

ЗК 3. Здатність до організації та проведення оригінальних наукових досліджень. 

фахові: 

ФК 1. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту;  

ФК 2. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та інструменти 

наукових досліджень у сфері менеджменту;  

ФК 3. 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;  

ФК 4. 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: 

ПРН 1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і 

концепціями у сфері менеджменту.  

ПРН 3. 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.  

ПРН 10. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у 

сфері менеджменту.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Формування та розвиток економіки знань  

Тема 2. Знання як об’єкт управління 

Тема 3. Методи оцінки і вимірювання інтелектуального капіталу  

Тема 4. Мотивація створення знання 

Тема 5. Навчання і саморозвиток  

Тема 6. Інфраструктура створення знання 

Тема 7. Теорія систем 

Тема 8. Системний аналіз та моделювання систем 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120 годин 

Кількість кредитів – 4,0 

Форма семестрового контролю – залік 


