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  Вступ    Шановні  здобувачі вищої освіти!         Навчальна дисципліна «Управління знаннями в міжнародній корпорації»  призначена для формування у  студентів системи пізнання про управління знаннями як сучасний підхід у менеджменті, можливості та шляхи його використання для вирішення стратегічних і тактичних завдань корпорації, підвищення її конкурентоспроможності. У рамках даного курсу розглядаються класичні та новітні підходи до аналізу закономірностей управління знаннями, визначаються  методи вирішення типових проблем в різних сферах діяльності, простежується наявний вітчизняний і зарубіжний досвід управління знаннями,  аналізуються принципи та методи управління знаннями в реальному соціально-економічному, правовому та культурному середовищі.          Роль і значення дисципліни полягають у  виявленні і оберненні на користь корпорації всі наявні в неї інформаційні та інтелектуальні ресурси, досвід та кваліфікацію працівників для того, щоб скоротити час реакції корпорації на мінливі  умови світового ринку, на адаптацію бізнесу до нових умов економіки знань. Метою викладання навчальної дисципліни "Управління знаннями в міжнародній корпорації" є опанування  студентами теорією і практикою ефективного  управління знаннями в сучасних корпораціях для підвищення цінності бізнесу в системі економіки знань.  Основними завданнями вивчення дисципліни "Управління знаннями в міжнародній корпорації" є окреслення розуміння завдань сучасних корпорацій, для вирішення яких використовуються методи управління знаннями; забезпечення засвоєння  модерних варіантів управління знаннями в корпораціях; вивчення принципів, способів, механізмів управління знаннями в сучасних корпораціях; набуття навиків, які необхідні для постановки і практичного вирішення питань управління знаннями в корпорації; ознайомлення  студентів з етичними і правовими нормами, які регламентують діяльність менеджера в галузі управління знаннями. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми Ви повинні знати:  
- основні концепції управління знаннями в корпорації; 
- новітні методи і технології управління знаннями в корпорації; 
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- ефективні моделі та успішні практики управління знаннями в сучасних корпораціях; 
- основи побудови мотиваційної системи створення організаційного знання; 
- проблеми і особливості української економіки щодо розвитку економіки знань в цілому і впровадження системи управління знаннями зокрема.  Після вивчення дисципліни Ви набудете таких вмінь та навичок: - розрізняти види знань та їх аналізувати; - регулювати основні процеси управління знаннями; - впровадити систему управління знаннями у своїй професійній діяльності; - володіти термінологічним апаратом дисципліни; - оперувати методами та інструментами оцінки інтелектуального капіталу корпорації;  - застосовувати сучасні ІТ-технології та програмні продукти в сфері       управління знаннями.         Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи містять питання до кожної теми семінарського заняття,  перелік видів та форм аудиторної та позааудиторної роботи  студента, основні та додаткові літературні джерела, інтернет-ресурси. Значна увага приділяється використанню методів дискусії і аналізу, експрес-опитуванню, виконанню тестів за темою дисципліни. На семінарському занятті  здобувач вищої освіти проявляє власне розуміння дисципліни, коригує інформацію, отриману під час лекцій та опрацювання основної і додаткової літератури, формує певний імідж перед викладачем та однокурсниками, отримує навички усного виступу та культури дискусії. Самостійна робота сприяє розвитку культури розумової праці і самостійності в пошуку та  опануванні новими знаннями.   Бажаю успіхів                                                                      
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  Плани практичних занять і методичні вказівки  до самостійної роботи  Тема 1: Теоретичні засади економіки знань. Заняття перше ПЛАН 1. Головні риси інформаційного суспільства. 2. Передумови та складові економіки знань. 3. Розвиток економіки знань і рівень добробуту країн світу. 4. Державне регулювання економіки знань.         Ключові поняття:  постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, економіка знань, інновація, економічна система. Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання: 1. Освіта в системі економіки знань. 2. Роль науковомістких технологій у сучасній економіці. 3. Перспективи України в розбудові інформаційного суспільства.  Питання для самоконтролю  1.) Назвіть характерні риси «економіки знань». 2.) Які особливості економіки знань в Україні? 3.) Що являє собою постіндустріальне суспільство? 4.) Яка роль інформації в економіці знань ? 5.) Чим характеризується інноваційний розвиток економіки? 6.) У чому зміст основних концепцій економіки знань? 7.) Як впливають великі корпоративні структури на формування економіки знань?  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, конспекту лекцій тощо; - аналітичний  огляд наукових публікацій; - підготовка презентацій.  Види роботи на семінарському занятті  
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- поточний контроль / усне експрес-опитування; - презентація індивідуальних завдань; - дискусія з елементами аналізу на тему: «Уряд електронний чи традиційний: порівняльна характеристика».  Рекомендована  література базова:6,7; допоміжна: 2, 7, 9.  Тестові завдання  1.Технологічне ядро складають такі країни: а) США, Японія, Німеччина, Англія, Франція;  б) Італія, Канада, Швеція, Нідерланди, Австралія, Південна Корея; в) постсоціалістичні країни Східної Європи; г) країни СНД.  2.Знання – це: а) тим чи іншим способом зафіксовані відображення реальної дійсності, реально існуючих об’єктів чи явищ; б) продукт усвідомленої чи неусвідомленої переробки інформації, який дозволяє цілеспрямовано отримувати очікувані результати;  в) сукупність принципів, правил, актів, вмінь, якими керуються при прийнятті рішень в управлінській і трудовій діяльності; г) сукупність даних щодо ситуації того, хто їх отримує  3.США стали батьківщиною сучасного управління завдяки: а) відсутності проблем з походженням, національністю; б) підтримки ідеї освіти для всіх; в) утворенню монополій; г) все перераховане вірно.  4.Ядро світової економічної системи складають : а) близько 100 міжнародних корпорацій; б) близько 300 міжнародних корпорацій; в) близько 500 міжнародних корпорацій; г) близько 1000 міжнародних корпорацій.  5.Розвинені в технологічному відношенні країни  виступають: а) експортерами та імпортерами інновацій;  б) лише експортерами інновацій; в) лише імпортерами інновацій; г) виступають посередниками в експорті-імпорті інновацій.  
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   Заняття друге  ПЛАН 1. Основні напрямки державної політики в економіці знань. 2. Індикатори розвитку економіки знань за критеріями міжнародних організацій. 3. Система фінансового забезпечення економіки знань. 4. Показники ефективності використання  знань.      Ключові поняття:  методологія оцінки знань Світового банку(КАМ), Європейська шкала інноваційного розвитку (ЕІS),система Всесвітнього економічного форуму, ефективність економіки знань, індикатори оцінки інноваційної діяльності ОЕСР         Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання :  1. Інтелектуальна міграція та її наслідки. 2. Концепція соціального капіталу в контексті економіки знань. 3. Інвестиції в НДДКР: проблеми та способи їх розв’язання.           Питання для самоконтролю 1. Які елементи включає індикатор Світового банку ? 2. За якими критеріями ЄС оцінює інноваційний розвиток? 3. Які проблеми заважають  ефективному використанню знаннєвого ресурсу в Україні? 4. У чому полягає суть комерціалізації знань? 5. Які існують методи стимулювання економіки знань? 6. Охарактеризуйте правове забезпечення економіки знань. 7. Яка роль Інтернет-технологій в економіці знань?  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, конспекту лекцій тощо; - аналітичний огляд наукових публікацій; - опрацювання сайтів міжнародних організацій.  Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; - реферативні виступи;      -     розв’язування задач.  Рекомендована  література 
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    базова: 5, 6, 7;    допоміжна: 2, 4, 7, 9. Тестові завдання 1.Визначити історично перший напрямок діяльності міжнародних корпорацій: а) виробництво військово-технічної продукції; б) здійснення економічного та політичного впливу; в) розробка сировинних ресурсів; г) науково-дослідні розробки.  2.Згідно підходів Світового банку методика вимірювання «економіки знань» включає показники: а) індекс розвитку людського потенціалу; б) кількість вчних, занятих в сфері НДДКР (млн.осіб.); в) кількість користувачів інтернету на 10 000 чол. населення; г) всі відповіді правильні            3.Стратегія інновацій та створення знань найчастіше використовується: а) фірмами, які відомі під назвою «слони» чи «бегемоти»; б) фірмами, відомими під назвою «перші ластівки»;  в) торгово-посередницькими організаціями; г) фірмами, відомими під назвою «сірі миші».  4.Щодо твердження «управління є продуктивною працею» вказати правильну відповідь: а) так, тому що управління створює нову вартість; б) ні, тому що це лише нагляд і контроль; в) ні, тому що це всього лише результат суперечностей між найманою працею і власником засобів виробництва; г) так, тому що цей вид діяльності неминучий при високому рівні спеціалізації виробництва і дає змогу забезпечити цілісність трудового механізму.  5.«Батьком наукового управління» часто називають: а) А. Файоля;                                       в) Ф. Тейлора  б) Френка і Ліліан Гільбертів;           г) Г. Ганта          
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  Тема 2: Корпоративні структури в економіці знань.                                                         ПЛАН  1. Інформаційно-комунікаційні корпорації  в інноваційній системі. 2. Сучасні типи організацій. 3. Основні відмінності знання від інформації 4. Моделі трансформації знання.  Ключові поняття: оболонна організація, мережева організація, віртуальна організація, дані, знання.                                Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання :   1. Сучасні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій. 2  Значення трансакцій для формування корпоративних структур. 3  Законодавство України з питань регулювання діяльності корпоративних структур.   Питання для самоконтролю 1. Які існують типи організацій в управлінні знаннями ? 2. Окресліть задання управління знаннями  корпорації? 3. Із якими проблемами стикаються організації, в яких відсутнє управління знаннями? 4. У чому відмінність  концепції організаційного навчання і концепції організації, що навчається? 5. Що таке домени знань? 6.  Охарактеризуйте моделі трансформації знань. 7. Які переваги надає корпорації використання знань?   Форми самостійної роботи студентів - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, конспекту лекцій тощо; - аналітичний огляд наукових публікацій; - опрацювання індивідуальних завдань за темою.  Види роботи на семінарському занятті - поточний контроль / усне експрес-опитування; - реферативні виступи; - аналіз проблемних ситуацій. 
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Рекомендована література     базова: 1, 2, 5;    допоміжна: 3, 6, 10.                                 Тестові завдання  1.Для організації, що навчається, не характерно: а) цілі і задачі організації та її підрозділів обговорюються на всіх рівнях; б) комунікації розвиваються у всіх формах як між підрозділами організації, так і між її членами; в) менеджери розглядають працівників як підпорядкованих виконавців; г) комунікація розвивається у всіх формах як між підрозділами організації, так і між її членами.  2.Знання – це: а) тим чи іншим способом зафіксовані відображення реальної дійсності, реально існуючих об’єктів чи явищ; б) продукт усвідомленої чи неусвідомленої переробки інформації, який дозволяє цілеспрямовано отримувати очікувані результати;  в) сукупність принципів, правил, актів, вмінь, якими керуються при прийнятті рішень в управлінській і трудовій діяльності; г) сукупність даних щодо ситуації того, хто їх отримує.  3.Концепція П. Сенге базується на таких «вміннях»:   а) особиста майстерність;                    в) формування загального бачення;   б) ментальні моделі;                             г) правильні відповіді а), б), в)   4.Характерними ознаками персоналу в організаціях, що навчаються, є: а) особиста майстерність і системне мислення; б) вміння працювати з ментальними моделями; в) загальне бачення і командне навчання; г) всі відповіді правильні.  5.Функції знань в економіці знань наступні: а) виробничий ресурс, який використовується в процесі виробництва продукції; б) засіб консолідації суспільства і відтворення суспільних інститутів; в) предмет безпосереднього кінцевого споживання; г) всі відповіді правильні.      
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                    Тема 3: Управління корпоративними знаннями: сутність і  значення.                                                 ПЛАН  1. Зміст і функції управління корпоративними знаннями. 2. Управління знаннями та його компоненти. 3. Стратегії управління знаннями в корпорації. 4. Сценарії управління знаннями.           Ключові поняття: корпоративна пам'ять, бенчмаркінг, активи корпорації, управління знаннями, модель персоніфікації.  Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. Інтелектуальний капітал: зміст та місце в корпоративній структурі. 2  .Зарубіжний досвід управління знаннями в сучасних ТНК. 3. Інтелектуальна власність в системі управління знаннями.  Питання для самоконтролю 1. До якої галузі наукових знань відноситься  управління знаннями?  2. Поясніть практичне значення моделі управління знаннями І. Нонака, Х.Такеучі.    3. Що таке трансформація знань?  4. Як формується корпоративна пам’ять?  5. Яка основна мета використання технологій управління знаннями?    6. Дайте визначення терміну «управління знаннями».  7. Вкажіть внесок кожного із засновників теорії управління знаннями.  Форми самостійної роботи студентів - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, конспекту лекцій тощо; - опрацювання Інтернет-ресурсів за темою; - підготовка презентацій.  Види роботи на семінарському занятті - поточний контроль / усне експрес-опитування; - реферативні виступи; 
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- мозкова атака на тему: «Світовий та вітчизняний досвід управління знаннями: порівняльний аналіз». Рекомендована література базова: 1,  4, 5; допоміжна: 6, 7, 8, 12. Тестові завдання  1.Критерієм прийняття управлінського рішення виступає: а) екологічний ефект;                       в) соціальний ефект; б) науково-технічний ефект;           г) економічний ефект   2.Сценарій кодифікації ефективний у випадках: а) в організації багато віддалених офісів; б) бізнес організації носить сезонний характер; в) в організації багато винаходів і ноу-хау; г) всі відповіді правильні.  3.Бенчмаркінг – це: а) метод комплексного інноваційного дослідження об’єкта з метою розвитку його  корисних функцій при оптимальному співвідношенні між значущістю для споживача і затратами на їх здійснення; б) систематична діяльність, спрямована на пошук, оцінку і навчання на кращих прикладах конкурентних компаній, незалежно від географічного становища, сфери бізнесу і його розмірів; в) метод, спрямований на впровадження нових ідей, наукових знань, технологій і видів продукції в різні галузі виробництва і сфери управління суспільством;  г) кінцевий результат інтелектуальної творчої праці, який отримав реалізацію у вигляді нового чи вдосконаленого товару, чи нового або вдосконаленого технологічного процесу.  4.Регулярне використання минулого досвіду для збільшення вартості продуктів і послуг характерне для сценарію: а) кодифікації;                                в)  кодифікації і персоніфікації; б) персоніфікації;                           г) не використовується взагалі.  5.А. Маршалл стверджував,  що: а) капітал утворюють значною мірою знання і організація, і знання виступає найпотужнішим стимулом виробництва; б) базисним економічним ресурсом вже є знання, а не капітал, природні ресурси чи робоча сила; 
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в) природні ресурси і знання є  найціннішим ресурсом корпорації; г) основа підприємництва – гроші;      Тема 4: Впровадження і аудит системи управління   корпоративними знаннями.                                                                      ПЛАН  1. Стандартні етапи системи управління знаннями. 2. Стандартний цикл прийняття змін. Крива змін. 3. Карти знань та їх типи. 4. Керівник проекту управління знаннями та його компетенції.  Ключові поняття: крива змін, пілотний проект, карти знань, діагностика (аудит) знань, методи збереження знань.                    Презентація та індивідуальні науково-дослідні завдання:                     1. Зовнішнє середовище корпорації. 2. Консалтингові компанії та їх місце в управлінні знаннями. 3. Способи застосування маркетингу в управлінні знаннями.  Презентація та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. Інформація як економічний ресурс. 2. Блоги та їх функції. 3. Соціальні мережі та їх характеристика.   Питання для самоконтролю  1. У чому сутність початкового етапу впровадження управління знаннями? 2.  Які рівні передбачені для аудиту знань? 3.   Що означає термін «крива змін»? 4.  Чим відрізняється інформаційна діагностика від діагностики неформалізованих знань? 5. Опишіть типи карт знань. 6.  Які компетенції притаманні керівнику проекту управління знаннями? 7.  Як здійснюється запуск проекту управління знаннями? 
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 Форми самостійної роботи студентів - вивчення обов’язкової та додаткової літератури; - аналітичний огляд наукових публікацій, статистичних матеріалів; - опрацювання індивідуальних завдань за темою. Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; - реферативні виступи; - аналіз проблемних ситуацій. Рекомендована література базова: 2,  3, 5; допоміжна: 4, 9, 10, 12.  Тестові завдання  1. В основі професійної компетентності лежить: а) професійна придатність;           в) професійний погляд; б) професійна звичка;                    г) професійна непридатність.  2. Діагностика (аудит) знань продиться: а) на 2-х рівнях;                                     в) на 5 рівнях; б) на 3 -х рівнях;                                    г) рівні не виділяються.  3. Єдина картина компетенцій всієї організації називається: а) карта знань;                           в) пілотний проект; б) діаграма «річка»;                  г) діаграма «драбина».  4. До функцій сторітелінга не належить: а) пропагандистська;                 в) загальна;  б) комунікативна;                      г) утилітарна.   5. Директор із управління знаннями не обов’язково повинен: а) володіти якостями лідера; б) розуміти бізнес; в) вміти управляти організаційними змінами; г) мати досвід роботи в сфері високих технологій.                            
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              Тема 5: Інформаційні технології в процесі управління корпоративними знаннями.                                                             ПЛАН  1. Поняття корпоративного порталу. 2. Технології для подолання інформаційного перевантаження користувачів 3. Технології для оптимізації взаємодії між групами користувачів. 4. Технології для збереження досвіду і знань працівників.  Ключові поняття: корпоративний портал, активний пошук, пасивний пошук, бази знань, соціальні мережі.  Презентація та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. Інформація як економічний ресурс. 2. Блоги та їх функції. 3. Соціальні мережі та їх характеристика.   Питання для самоконтролю        1.  Які завдання управління знаннями можна розв’язати за допомогою корпоративного порталу? 2. Опишіть відмінності між активним і пасивним пошуком інформації? 3. Які існують методи подолання інформаційного перезавантаження користувачів? 4.  Яка  роль соціальних мереж у  програмному забезпеченні колективного  користування? 5.  Вкажіть способи використання бази знань. 6.  У чому специфіка системи управління документообігом? 7.  Як працює система пошуку експертів?  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури; - аналітичний огляд наукових публікацій; - опрацювання статистичних матеріалів. 
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 Види роботи на семінарському занятті - поточний контроль / усне експрес-опитування; - реферативні виступи; - дискусія на тему: «Проблема забезпечення інформаційної безпеки у сучасній корпорації».  Рекомендована література базова: 5, 6, 7; допоміжна: 1, 3, 4, 9, 10.                                    Тестові завдання  1.Межею використання автоматизації називають: а) обмеженість наших знань; б) кваліфікаційний рівень обслуговуючого персоналу; в) неможливість уникнення непередбачуваних ситуацій;  г) недосконалість техніки.  2.Основними недоліками активного типу пошуку є: а) інформація може бути неактуальна; б) необхідне вміння формулювати запити; в) можлива інформаційна перезавантаженість; г) всі відповіді правильні.  3.Регулярне використання минулого досвіду для збільшення вартості продуктів і послуг характерне для сценарію: а) кодифікації;                                в)  кодифікації і персоніфікації; б) персоніфікації;                           г) не використовується взагалі.  4.Додаток, який забезпечує персоніфікований і настоюваний інтерфейс, який дає можливість співробітникам знаходити колег і взаємодіяти з ними, а також знаходити і використовувати додатки та інформацію відповідно до своїх інтересів, називається: а) корпоративний портал;              в) карта знань; б) діаграма;                                      г) правильна відповідь не вказана.  5.База знань – це: а) складання розкладу робіт, відстеження його виконання, наочне відображення стану проекту по мірі його виконання;  б) організаційно-технічна система, яка забезпечує процес створення управління доступом і поширення електронних документів в комп’ютерних мережах, а також контроль над потоками документів в організації; 
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в) сукупність знань, які відносяться до деякої предметної області і формально представлені таким чином, щоб на їх основі можна було здійснювати міркування;  г) правильна відповідь не вказана. Тема 6: Формування культури обміну знаннями в корпорації.                                                                                 ПЛАН   1. Основний зміст корпоративної культури. 2. Мотивація в управлінні знаннями. 3. Співтовариство практиків та його види. 4. Європейська концепція навчальної організації.   Ключові слова: культура знань, фактори мотивації, співтовариства практиків, організаційна культура, цінності.  Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. Значення організаційної культури для підвищення ефективності діяльності корпорації. 2. Організаційна культура японських корпорацій. 3. Американський тип організаційної культури.   Питання для самоконтролю  1. Яка роль організаційної культури в процесах управління знаннями в корпорації? 2.  Окресліть механізм мотивації в процесах управління знаннями в корпорації. 3.  Які фактори мотивації застосовуються в процесах управління знаннями? 4.  Опишіть види співтовариств практиків формуються в процесі управління знаннями? 5.  Які рівні виділяють в культурі організації? 6.  Охарактеризуйте зміст культури знань. 7.  Які позиції  включають у систему базових цінностей?  Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури; 
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- аналітичний огляд наукових публікацій; - опрацювання статистичних матеріалів.   Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; - презентації по темі; - мозкова атака на тему: «Фактори мотивації в управлінні знаннями в Україні та за кордоном: спільні риси  та відмінності ».  Рекомендована література базова: 2, 3, 4; допоміжна: 3, 5, 7, 12.   Тестові завдання  1.Культура організації (за Е Шейном) включає рівні: а) артефакти;                               в) основні переконання; б) цінності;                                  г) всі відповіді правильні.  2.Із перерахованого основними властивостями корпоративної культури є: а) адаптивність;                                            в) загальність;  б) формальність;                                           г) нестійкість.  3.Факторами мотивації в управлінні знаннями є: а) матеріальна зацікавленість;            в) виробнича необхідність; б) нематеріальна заінтересованість;   г) всі відповіді правильні.  4.Успішність роботи товариства практиків визначається наступними вигодами: а) вигода учасників (отримання нових знань, оцінка власних знань); б) вигода товариства (доступ до експертних знань, до процесів і документів, отримання інструментів для спілкування); в) вигода для організації (поширення знань і найбільш ефективно працюючих інструментів, відкриття нових можливостей); г) правильні відповіді а), б), в).  5.До стандартного  циклу прийняття змін не входить: а) інтерес;                                                  в) ентузіазм; в) заперечення;                                          г) сприйняття.   
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    Тема 7: Оціночні інструменти інтелектуального капіталу.                                                                                              ПЛАН  1. Поняття і структура інтелектуального капіталу корпорації. 2. Методи оцінки інтелектуального капіталу. 3. Інтегральні індекси інтелектуального капіталу. 4. Показники використання інтелектуального капіталу.   Ключові поняття: інтелектуальний капітал, система збалансованих показників, методи оцінки інтелектуального капіталу, людський капітал, організаційний капітал.                   Презентації та індивідуальні науково-дослідні завдання:  1. Роль патентів в оцінці інтелектуального капіталу. 2. Теоретичні підходи до визначення суті інтелектуального капіталу. 3. Вплив корпоративного сектору на інноваційний розвиток економіки.   Питання для самоконтролю  1. Опишіть структуру інтелектуального капіталу. 2. Як оцінюється інтелектуальний капітал методом рентабельності активів? 3. Охарактеризуйте індикаторні методи вимірювання інтелектуального капіталу. 4. У чому специфіка безпосередніх методів оцінки інтелектуального капіталу? 5. Як співвідносяться  поняття «людський капітал»,  «організаційний капітал», «споживчий капітал»? 6. Поясніть зміст  системи збалансованих показників. 7. У чому суть індексу інтелектуального капіталу?       Форми самостійної роботи студентів  - вивчення обов’язкової та додаткової літератури, конспекту лекцій тощо; 
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- підготовка індивідуальних завдань за темою; - аналіз міжнародних статистичних матеріалів.   Види роботи на семінарському занятті  - поточний контроль / усне експрес-опитування; - розв’язування задач; - дискусія  на тему: «Труднощі оцінки інтелектуального капіталу в Україні».  Рекомендована література базова: 1, 3, 5, 6; допоміжна: 1, 3, 6, 7, 11.     Тестові завдання  1. Завдання атестації полягає в наступному: а) у виченні шкідливих звичок, захоплень, які зазвичай втаємничуються; б) у визначенні характеристик працівника, який займає відповідну посаду; в) у виявленні професійної компетентності працівника і відповідності його посаді;  г) визначення здібностей людини.  2. До  найважливіших парадигм розвитку людського капіталу не належить: а) розуміння рівності як рівності можливостей в реалізації здібностей користування благами; б) продуктивність як результат ефективної діяльності, спрямованої на підвищення доходу і економічного зростання; в) нестійкість, яка не дозволяє забезпечити доступ до досягнення цивілізації не лише нинішнім,   але й майбутнім поколінням;  г) розвито здійснюється не лише в інтересах людей, але завдяки їх зусиллям.  3. Термін «інноваційний потенціал корпорації»  означає: а) стратегія інтенсивного зростання, стратегія рівномірного розвитку, стратегія диверсифікації; б) діяльність, спрямована на впровадження нових ідей; в) сукупність різних видів ресурсів, включаючи фінансові, трудові, сировинні, інтелектуальні та інші, ступінь готовності здійснити інноваційний проект;  
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г) систематичну діяльність, спрямовану на пошук, оцінку і навчання кращих практик.     4. До інструментів управління знаннями відносяться: а) людський капітал; структурний чи організаційний капітал; клієнтський капітал;  б) людський капітал; структурний чи організаційний капітал; в) людський капітал; структурний чи організаційний капітал; клієнтський капітал; інноваційний капітал; г) людський капітал; клієнтський капітал; процесний капітал.  5.У категорію спеціалістів не входять: а) робітники;                                             в) економісти; б) інженерно-технічні працівники;         г) соціологи.                                            
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     САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  ТИПОВІ ЗАДАЧІ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ    Тема 1. Спираючись на працю Даніела Белла «Настання постіндустріального суспільства», покажіть взаємозв’язок постіндустріального суспільства та економіки знань. Окресліть місце України в постіндустріальному суспільстві.  Тема 1. Проаналізуйте науково-технічний потенціал світового господарства за такими показниками: : чисельність фахівців зайнятих в науці і науковому обслуговуванні, витрати на НДДКР, частка продукції галузей високих технологій на світовому ринку (за останні три роки). Вкажіть чинники, які вплинули на динаміку цих показників. Тема 2. Оцініть вплив процесів злиття та поглинання на управління знаннями в міжнародній корпорації. Проілюструйте результати дослідження на конкретному прикладі (за вибором магістранта).  Тема 2. Проаналізуйте взаємозв’язок венчурного капіталу та інноваційного розвитку корпорації, зокрема процесу управління знаннями. Вкажіть позитивні та негативні наслідки такої взаємодії.  Тема 3. На досвіді корпорації МакДональдз проаналізувати потреби в інформації, правильне використання інформації і спрямування інформаційних запитів всередині організації.  Тема 3.  Розробіть організаційну структуру і розкрийте посадові обов'язки ключових «учасників» процесу управління знаннями в наступних організаціях, враховуючи специфіку діяльності компаній: приватний навчальний заклад, автомобільний корпорація, туристична компанія.  Тема 4. Вивчити зміст і особливості всіх способів створення організаційного знання і привести 2-3 приклади трансформації формалізованого і неформалізованого знання в будь-який корпорації, що успішно розвивається : 1. соціалізація; 2. екстерналізація; 3. комбінація; 4. інтерналізація.  Тема 4. Уявіть ситуацію появи нового співробітника в корпорації. Які знання йому необхідно придбати додатково до наявних для того, щоб він ефективно працював на досягнення бізнес-цілей компанії..  Тема 5.  Корпорація «Зет» здійснює преміювання співробітників, які створюють винахід. Причому такі винагороди поширюються на секрети виробництва. Преміювання здійснюється у вигляді готівки  або вручення акцій компанії. При цьому за нагородженими службовцями зберігається право продажу або переуступки отриманих акцій.  Як Ви вважаєте, які труднощі і проблеми приховує в собі така система?  
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Тема 5.  Компанія «Ікс» регулює величину винагороди  залежно від значимості і характеру зробленого службовцям вкладу, в тому числі диференціацією надбавок до заробітної плати до 70%. У чому полягає перевага такого підходу? Чи можна застосувати такий підхід для українських компаній.   Тема 6. Штаб-квартира корпорації "Tandem Computer" не схожа на типові офіси фірм. Прилегла до неї територія обладнана біговими доріжками, баскетбольними майданчиками, величезним басейном і класами для заняття йогою, шикарний танцмайданчик завершує ансамбль комплексу. Все це споруджено тільки для того, щоб співробітники компанії могли повноцінно відпочивати. Визначте тип організаційної культури даної корпорації.  Тема  6. Одним з найбільш важливих ритуалів косметичної фірми корпорації "Магу Кау" є проведення щорічних зустрічей-нагороджень. Типовий зразок зустрічей-нагороджень поєднує в собі риси, властиві пишного видовища "Miss America" і цирковому номерам. Всі запрошені на свято одягнені в чарівні вечірні туалети, які надають заходу особливий шик. Головний привід проведення таких заходів -нагородження консультантів фірми всілякими "кричущими" подарунками. Це можуть бути золоті та діамантові брошки, хутряні манто і навіть шикарні автомобілі, в залежності від обсягу продажів компанії. Вкажіть корпоративні цінності даної корпорації.   Тема 7. Розрахуйте вартість інтелектуального капіталу корпорації, якщо ринкова ціна однієї її акції становить 12 гр.од. Загальна кількість акцій 1 млн. шт. Вартість нематеріальних активів по балансу- 980000 гр.од. Підсумок балансу -9856740 гр.од..   Тема  7.  За розрахунками виходить, що у результаті інвестицій 10 000 дол. в управління знаннями на початку року, виходить прибуток в кінці року в розмірі 15 000 дол. За якою ставкою банківського проценту інвестиції будуть вигідні?                                                                                                                  
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      ТЕМАТИКА     індивідуальних науково-дослідних завдань   Тематика рефератів 1. Освіта в системі економіки знань. 2. Роль науковомістких технологій у сучасній економіці. 3. Перспективи України в розбудові інформаційного суспільства. 4. Інтелектуальна міграція та її наслідки. 5. Концепція соціального капіталу в контексті економіки знань. 6. Інвестиції в НДДКР: проблеми та способи їх розв’язання. 7. Сучасні тенденції розвитку транснаціональних корпорацій. 8. Значення трансакцій для формування корпоративних структур. 9. Законодавство України з питань регулювання діяльності корпоративних структур.   10.  Інтелектуальний капітал: зміст та місце в корпоративній структурі. 11.  Зарубіжний досвід управління знаннями в сучасних ТНК. 12.  Інтелектуальна власність в системі управління знаннями.                13.  Зовнішнє середовище корпорації. 14.  Консалтингові компанії та їх місце в управлінні знаннями. 15.  Способи застосування маркетингу в управлінні знаннями. 16.  Інформація як економічний ресурс. 17.  Блоги та їх функції. 18.  Соціальні мережі та їх характеристика. 19.  Значення організаційної культури для підвищення ефективності діяльності корпорації. 20.  Організаційна культура японських корпорацій. 21.  Американський тип організаційної культури. 22.  Роль патентів в оцінці інтелектуального капіталу. 23.  Теоретичні підходи до визначення суті інтелектуального капіталу. 24.  Вплив корпоративного сектору на інноваційний розвиток економіки. 25.  Світовий досвід формування і розвитку інтелектуального ринку праці. 26.  Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті управління знаннями. 27.  Значення корпоративної соціальної відповідальності в управлінні знаннями. 28.  Стратегії управління знаннями в некомерційних організаціях. 29.  Привабливість інтелектуального капіталу як об’єкту інвестицій. 30.  Імідж організації як неявне знання. 
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    Тематика презентацій та есе Тематика для підготовки есе: 1. Інтелектуальна міграція та її наслідки для України. 2. Роль емоційного капіталу в управлінні знаннями. 3. Інтелектуальний капітал і стратегічний розвиток організації. 4. Навчання як інноваційний процес в організації. 6. Проблеми і перспективи реалізації управління знаннями в українських організаціях. 7. Управління знаннями в організаціях професійного типу. 8. Мотивація інтелектуальної активності персоналу організації. 9. Специфіка реалізації лідерства в управлінні знаннями. 10. Значення «корпоративної релігії» для управління знаннями в міжнародній корпорації. 11. Роль і значення корпоративних університетів в розвитку сучасних організацій.  Тематика для підготовки презентацій: 1. Управління інвестиціями в інтелектуальний капітал в Україні та за кордоном: порівняльна характеристика. 2. Модель інтелектуального працівника: основні характеристики, їх взаємозв'язок. 3. Роль і місце управління знаннями в загальному менеджменті організації. 4. Різниця в  управлінні знаннями в великому і малому бізнесі.  5. Практика управління знаннями в українських компаніях. 6. Практика управління знаннями в міжнародних компаніях. 7. Індивідуальне і групове навчання: порівняльна характеристика. 8. Технології групового навчання, їх характеристика. 9. Відмінності традиційні організації і  організації, що навчається. 10. Модель організації, що навчається: основні характеристики, їх взаємозв'язок                    
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       Рекомендована література  Базова       1. Вартанова О.В. Компетенція підприємства у стратегічному управлінні знаннями: формування     та розвиток: монографія. Луганськ; вид-во СНУ ім..В .Даля 2012. -340 с. 2. Вергун В.А., Ступницький О.І., Якубовський В.В. Міжнародне корпоративне управління. Навч. посібник. –К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. -360 с.             3. Кендюхов О.В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом: Монографія / НАН України. Інститут економіки промисловості; ДонУЕП. – Донецьк: ДонУЕП, 2008. –  359 c.   4. Мартиненко В.М. Управління організаційними знаннями підприємства: теоретичний аспект : навч. посіб. / В.М. Мартиненко. – К. : Ліра - К, 2013.  – 224 с.  5. 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. 6. 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.               7. 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.  Допоміжна  1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: [підручник] / В.Д. Базилевич. - К.: Знання, 2008. – 2-ге вид. – 431 с. 2. Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. — М.: Academia, 2004. CLXX, 788 стр.: 3. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління: підручник. / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова  - К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 600 с. 4. Інноваційні пріоритети розвитку світового господарства: / за заг. ред. А.П. Румянцева. –К., 2011. -278 с. 5. Кунде Й. Корпоративная религия / Йеспер Кунде: пер. с англ. М.Ершова, Е. Терукова. – СПб.: Стокгольмская школа єкономики в Санкт-Петербурге, 2002. – 272 с. 6. Мальська М.П. Корпоративне управління; теорія і практика: підручник / М. Мальська,  М.Мандюк, Ю.Занько. – К.: ЦУЛ. 2012. -359 с. 7. Нонака И., Такеучи Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / Пер. с англ. - ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с. 8. Протасов Д.В. Теория и практика применения бенчмаркинга для улучшения качества деятельности организаии: монография / Д.В. Протасов. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с. 9. Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу. Навчальний посібник /В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов - К.:Університет економіки та права "КРОК", 2017.-352 с.                
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10. Сагайдак Ю.А. Економіка інноваційного підприємства: [практикум] / Ю.А. Сагайдак, Т.Б.Харченко.  К.: Інститут інтелектуальної власності ОНЮА в м. Києві, 2010. – 304 с.  11. Сенге П. и др. "Танец перемен: новые проблемы самообучающихся организаций". Пер. с англ М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2003. 408 с. 12. Стратегія корпоративного управління: [монографія]  / В.А. Євтушевський, К.В. Ковальська, Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2007. - 287 с.                                         Інтернет - ресурси  http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна бібліотека. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського http://www.rada.kiev.ua/ – Законодавство України. http://www.rstu.rv.ua/book.html/ – Бібліотека НУВГП. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики України. www.un.org – Офіційний сайт ООН  www.wordbank. gov.ua – Офіційний сайт Групи Світового банку  www.wto.org – Офіційний сайт СОТ   www.e.u.org - Офіційний сайт ЄС  www.imf.org – Офіційний сайт МВФ                                 
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