
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ВВ 3. 
2. Назва:  Управління знаннями в міжнародній корпорації 

3.Тип: Вибірковий 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Клець М. В. кандидат 

економічних наук, доцент, доцент каф. міжнародних економічних відносин. 
9. Результати навчання: 
після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

керувати основними процесами управління знаннями;  

впроваджувати систему управління знаннями у своїй професійній діяльності; 

 оцінити інтелектуальний капітал корпорації; 

 володіти сучасними ІТ-технологіями та програмними продуктами в сфері управління знаннями. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
«Міжнародна економіка», «Мікроекономіка», «Основи наукових досліджень», «Оптимізаційні 

методи і моделі», «Політична економія», «Міжнародний менеджмент», «Етика ділового 

спілкування», «Інтелектуалізація світового господарства», «Міжнародні моделі корпоративного 

управління» «Управління персоналом», «Інтелектуальна власність» 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Транснаціональні корпорації», «Міжнародна інноваційна діяльність»,  «Етика ділового 

спілкування», «Ділова іноземна мова», «Психологія та педагогіка». 

12. Зміст курсу: Теоретичні засади економіки знань. Основні концепції інформаційного 

суспільства. Пріоритетні сфери, складові та особливості економіки знань. Державне регулювання 

економіки знань. Перспективи України у розбудові інформаційного суспільства та економіки 

знань. Корпоративні структури в економіці знань. Концепція організаційного навчання  і 

концепція організації, що навчається  у менеджменті знань. Моделі трансформації знання, "спіраль 

знань". Домени знань.  Корпоративна пам'ять та її сегменти. Інноваційна активність корпорації. 

Активи корпорації.  Фактори ризику процесів управління знаннями. Впровадження і аудит 

системи управління  корпоративними знаннями. Стандартні етапи системи управління знаннями. 

Карти знань та їх типи. Інформаційні технології в процесі управління корпоративними знаннями.  

Принципи побудови бази знань. Формування культури обміну знаннями в корпорації. Оціночні 

інструменти інтелектуального капіталу. Збалансована система показників. Алгоритм оцінки 

ефективності застосування інструментів управління знаннями корпорації. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Балан В.Г. Моделі теорії прийняття управлінських рішень: [навчальний посібник] /  В.Г. Балан. 

– К.: Нічлава, 2011. – 100 с. 

2. Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: / за заг. ред. А.П. Румянцева. –К., 

2011. -278 с. 

3. Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія [А. П. Наливайко, О. М. 

Гребешкова, Л. П. Батенко та ін. ] ; за заг. ред. д.е.н., проф. А. П. Наливайка. — К. : КНЕУ, 2014. 

— 445, [3] с. 

4. Україна у вимірі економіки знань / Геєць В.М., Александрова В.П.. Бажал Ю.М.; за ред. акад. 

НАН України В.М.Геєця. – К. «Основа». 2006. – 592с. 

5. Федулова Л.І. Економіка знань : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Любов Iванівна Федулова 

; НАН України ; Iн-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 600 с. : табл., рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування,  презентації, дискусії. 

16. Мова викладання: Українська. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

                                               П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT                                           
For specialty 292 "International economic relations" 

1. Code: VV 3. 

2. Title: Knowledge management in an international corporation. 

3. Type: selective. 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied: 10. 

7. Number of established ECTS credits:  4,5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Klets M.V., Candidate of 

Economic Sciences, associate professor of the international economic relations department. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must: 

–  be able to control the main knowledge management processes; 

–  be able to implement a knowledge management system in his/her professional activities; 

 – be able to evaluate the intellectual capital of the corporation; 

 – have mastered modern IT technologies and software products in the field of knowledge management. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "International economics", 

"Microeconomics", "Fundamentals of scientific studies", "Optimization methods and models", "Political 

economy", "International management", "Ethics of business communication", "Intellectualization of the 

world economy", "International models of corporate governance", "Personnel management", "Intellectual 

property". 

11'. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Transnational 

corporations", "International innovative activities", "Ethics of business communication", "Business 

foreign language", "Psychology and pedagogy". 
12. Course contents:  
Theoretical foundations of the knowledge economy. The basic concepts of the information society. 

Priority areas, components and features of knowledge economy. State regulation of the knowledge 

economy. Prospects of Ukraine in the development of the information society and knowledge economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corporate structures in the knowledge economy. The concept of organizational studies and the concept of 

the organization mastering the knowledge management. Models of knowledge transformation, "spiral of 

knowledge". Knowledge domains. Corporate memory and its segments. Innovative activities of the 

corporation. Corporation assets. Risk factors for knowledge management processes. Implementation and 

audit of the corporate knowledge management system. Standard stages of the knowledge management 

system. Knowledge maps and their types. Information technologies in the process of managing corporate 

knowledge. Principles of constructing a knowledge base. Forming the culture of sharing knowledge in the 

corporation. Evaluative tools for intellectual capital. Balanced system of indices. An algorithm for 

assessing the effectiveness of applying corporation knowledge management tools.  
13. Recommended educational editions:  
1. Balan V.G. Models of theory for making managerial decisions: [teaching manual] / V.G. Balan. – 

K.:Nichlava, 2011. – 100 p.   

2. Innovative priorities for the world economy development: / gener. edit. by A.P. Rumiantseva. – K., 

2011. – 278 p. 

3. Strategic knowledge management at the enterprise: monograph [A.P. Nalyvaiko, O.M. Grebeshkova, 

L.P. Batenko and others]; gener. edit. by the Doct. of Econ. Sciences, prof. A.P. Nalyvaiko. – K.: KNEU, 

2014. – 445 p.       

4. Ukraine in terms of the knowledge economy / V.M. Geiets, V.P. Aleksandrova, Yu.M. Bazhal; edit. by 

the acad. of the NAS of Ukraine V.M. Geiets. – K. "Osnova". 2006. – 592 p.  

5. Fedulova L.I. Knowledge economy: textbook [for students of higher schools] / L.I. Fedulova; the NAS 

of Ukraine; Inst. of econ. and forecast. of the NAS of Ukraine . – K., 2009. – 600 p.: tabl., fig. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours,  independent work – 89 hours. Total – 135 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 

business and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia 

presentations. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 10th semester. 

Current control (100 points): testing, oral/written questioning, presentations, discussions. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
 
Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


