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КАРТОГРАФУВАННЯ ЗНАНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДР ВНЗ

У  статті  аналізуються  теоретичні  та  методологічні  основи  
картографування  знань  як  ефективного  інструмента  вивчення  
інтелектуального  потенціалу  організації.  Доводиться,  що  карта  знань  є  
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важливою  підмогою  для  вирішення  проблем  професійної  інформованості 
викладачів,  адже  вона  створює  цілісну  візуальну  картину  наукової  та  
навчальної діяльності кафедри в її динаміці.

Ключові  слова: карта  знань,  інтелектуальний  потенціал,  
інтелектуальний  капітал,  менеджмент  знань,  явні  знання,  неявні  знання,  
аудит знань, компетенції співробітників, візуалізація

В  умовах  становлення  і  розвитку  інформаційного  суспільства 
інтелектуальна  робота,  спеціальні  знання  і  комунікації  стають  факторами 
нових  управлінських  інформаційних  технологій  і  конкурентоздатності  не 
лише у сфері бізнесу і виробництва, але й у невиробничих організаціях, таких 
як вищі навчальні заклади. При стрімкому зростанні глобальної конкуренції, 
інтелектуальний  потенціал  стає  ключовим  ресурсом  розвитку  будь-якої 
організації. Тож вивчення і оцінка інтелектуального потенціалу персоналу є 
важливою  і  невід'ємною  частиною  системи  управління  підприємством  і 
спрямована на підвищення ефективності його функціонування. З практичної 
точки зору основний інтерес представляє створення і розвиток комплексних 
методик вивчення і системи оцінки інтелектуального потенціалу і управління 
інтелектуальним капіталом як стратегічним ресурсом організації.

В  даний  час  застосовуються  переважно  економічні  методи  оцінки 
нематеріальних активів і компонентів інтелектуального капіталу (коефіцієнт 
Тобіна [10], методики EVA (Economic Value added), Navigator, Intangible Assets 
Monitor [2, 24] і так далі), та далеко не всі вони вживані до практики таких 
організацій,  як  кафедри  ВНЗ.  Тому  актуальність  теми  дослідження 
визначається необхідністю пошуку адекватних для невиробничих організацій 
методів, що забезпечували б вивчення і оцінку внутрішніх інтелектуальних 
ресурсів організації, націлених на ефективне використання людських ресурсів 
і  отримання максимального прибутку або ефекту (в даному випадку, якості 
вищої  освіти).  Одним  з  неекономічних  інструментів  вивчення  і  оцінки 
інтелектуального  потенціалу  організацій  є  інтелект-карта  або 
картографування знань.

З  1970-х  років  інтелект-карти  почали  успішно  використовуватись  в 
багатьох галузях інтелектуальної роботи: спочатку в психології  (як прийом 
ефективної організації розумової діяльності з метою навчання і праці), потім 
у виробничому і консалтинговому бізнесі.  З 90-х рр. з розширенням сфери 
менеджменту знань (knowledge management), інтелект-карти стали основним 
інструментом  виконання  завдань  для  багатьох  працівників  інтелектуальної 
праці (наукових, освітніх, рекламних і так далі). Така технологія вже успішно 
використовується у Російські Федерації для навчання школярів, в телевізійній 
рекламі, в розвитку творчого потенціалу персоналу компанії (створення банку 
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ідей і  впроваджень) [25].  З розповсюдженням комп'ютерів стали з'являтися 
перші програми для побудови карт знань в електронному вигляді (Bubbl.us, 
Графвіз,  MindMeister.com,  Mindomo.com  та  програми  Explain,  NodeMind, 
Inspiration, The Brain, Map it! (by Tony Buzan), MindMapper Pro, MindGenius 
Business, Visual Mind, Mind Pad, Mind manager, Freemind тощо), що відкрило 
додаткові можливості для їхнього корпоративного застосування.

Наукове  обґрунтування  застосування  карт  знань  для  вивчення 
інтелектуального  потенціалу  підприємств  знаходиться  на  перетині  одразу 
декількох  фундаментальних  галузей  знань:  психології  праці  та  її  наукової 
організації,  менеджмента  знань  і  інформаційної  економіки  (в  аспекті 
дослідження  інтелектуального  капіталу).  При  цьому  кожна  з  цих  галузей 
знань  має  свою  розроблену  наукову  традицію.  Сьогодні  картографування 
знань розглядається в контексті аудита знань організації.

Слід  констатувати,  що  дослідження  процесу  картографування  знань 
загалом зберігають прикладний характер: розглядаються правила складання 
карт знань (Т. Бьюзен [6], А. Кутовенко [17], В. Копил [14], С. Бехтерев [4], 
Х. Мюллер [20]), програмне забезпечення та сервіси для створення інтелект-
карт (Р. Тертишний [26], А. Кутовенко [17], В. Копил [14]), вивчаються шляхи 
використання карт знань для створення професіограм (Н.В. Знаменська [11]), 
аналізуються  приклади  створення  різних  видів  карт  знань  (У. Букович, 
Р. Уілльямс [5]). Теоретичне обґрунтування карт знань спорадично подається 
в працях Т. Гаврилової [7], Т. Андрусенко [2] та А. Снітко [24]. 

Втім, незважаючи на те, що в історіографії накопичений основний масив 
інформації  про  картографування  знань,  а  технології  менеджменту  знань 
знайшли своє наукове обґрунтування та застосування в галузі вищої освіти 
(Е.Ю. Ігнатьєва [13], І.П. Норенков [22]; Ю.П. Похолков та А.І. Чучалін [23]), 
праці,  які  б  теоретично  обґрунтовувати  та  практично  демонстрували 
можливості  створення  та  застосування  карт  знань  в  галузі  менеджменту 
вищої  освіти,  зокрема  для  вивчення  інтелектуального  потенціалу 
університетських  кафедр,  відсутні.  Залишаються  відкритими  питання:  яку 
роль  інтелект-карти  організації  грають  в  проведенні  аудиту  знань  і 
визначенні,  де  знаходяться  знання  в  організації;  налагодженні  процесу 
накопичення  і  обміну  знаннями  усередині  організації;  з’ясуванні,  які 
перетворення  необхідно  здійснити,  щоб  організація  могла  краще 
використовувати  свій  інтелектуальний  капітал;  розробці  процесів, 
інфраструктури  і  організаційних  процедур,  які  дозволять  співробітникам 
створити і використовувати власну корпоративну базу знань. 

Мета  дослідження —  розкрити  суть  та  можливості  застосування 
інтелект-карти  як  інструмента  вивчення  інтелектуального  потенціалу 
організацій на прикладі кафедри ВНЗ.
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Карти  знань  —  діаграми,  схеми,  що  в  наочно  представляють  різні 
елементи системи знань (ідеї, завдання, тези тощо), зв'язані один з одним і 
об'єднані спільною ідеєю.

Вважається,  що  карту  знань  як  метод  візуалізації  інформації  вперше 
застосував  філософ  Порфирій  Тіросський  ще  в  ІІІ  столітті  нашої  ери, 
намагаючись розібратися в концепціях Арістотеля. Серйозні сучасні розробки 
в  галузі  картографування  знань  належать  до  1960-х  рр.  і  були  пов'язані  з 
розвитком теорії семантичних мереж стосовно вивчення людського мислення 
в процесі навчання [17]. 

Поява  терміну  «інтелектуальна  карта»  або  «карта  знань»  («Mind 
mapping» або «Mind Map») та власне підвалини вчення ментальних карт було 
закладено Девідом Осубелом (David Ausubel) [14, 5] та розвинуті у працях 
Джозефа Новака (Joseph D. Novak) та Тоні Бьюзена (Tony Buzan). Т.Бьюзен 
писав, що інтелект-карти «являють собою зовнішню «фотографію» складних 
взаємин  думок  в  конкретний  момент  часу.  Вони  дають  мозку  можливість 
краще «побачити себе з боку», значно вдосконалюють всі розумові навички, 
підвищують  компетентність,  вносять  до  життя  більше  радості, 
впорядкованості  і  задоволення  [6].  У  російських  наукових  працях  по 
системології схожі ідеї були виражені Г.П. Мельниковим і П.Г. Кузнєцовим 
[16] та широко використовувалися Г.П. Щедровіцьким і його послідовниками 
в організаційно-діяльностних іграх (існує навіть музей схем Щедровіцького) 
[15].

В російськомовних перекладах термін «Mind Map» (від англ.  mind — 
розум,  розумові  здібності,  пам’ять,  думки,  погляди;  map  —  карта)  може 
звучати як «карти знань», «карти думок», «карти розуму», «розумові карти», 
«інтелект-карти»,  «карти  пам'яті»,  «карти  мозку»,  «концепт-карти»,  «карти 
уявлень», «асоціативні карти», «ментальні карти» та «схеми мислення» [14]. 
Рідше  використовуються  терміни:  «картоїд»,  «зірка  рішень»,  «карти 
структурування  інформації»,  «розумні  карти»,  «карти  концепцій», 
«конструктивна  функціональна  схема»  тощо.  В наукових колах  семантичні 
нюанси  цих  термінів  не  розмежовуються,  а  самі  терміни  вживаються  як 
синоніми. 

Єдиним виключенням є маленька нотатка А.О. Малигіна, який аналізує 
всі  ці  терміни крізь  призму особливостей перекладу  з  англійської  мови та 
пропонує  вживати  словосполучення  «карти  розуму»,  адже,  на  його  думку, 
воно  коротке,  близьке  до  англійського  варіанта,  поняття  «розум»  вельми 
широке та включає всі інші варіанти, а також зрозуміле більшості людей [18]. 
Примітно,  що  дослідник  окремо  виділяє  «Конструктивні  функціональні 
системи (схеми)» та «Concept Maps», що перекладається як «концептуальна 
карта»,  «карта  концепція»  та  «представлення  асоціацій».  Втім,  він  не 
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обґрунтовує  причини  такої  класифікації.  Замітка  А.О.  Малигіна  варте 
окремого дослідження. Проте, на нашу думку, всі варіанти перекладу одного 
поняття відображають різні його аспекти та характеристики, адже в основі 
концепції ментальних карт лежать уявлення про принципи роботи людського 
мозку:  асоціативне  (нелінійне)  мислення,  візуалізація  розумових  образів, 
цілісне сприйняття (гештальт).  Тому, як нам видається,  не варто звужувати 
картографування знань лише одним терміном, а, навпаки, розвивати тезаурус 
цієї науково-практичної галузі знань.

Словник по менеджменту знань визначає інтелект-карту, як «карту, що 
відображає  розподіл  елементів  знань  між  різними  об’єктами  організації, 
такими як організаційна одиниця, функція, процес, місцезнаходження і таке 
інше. Додатково на карті може встановлюватись ступінь покриття (coverage) 
елементом знань відповідної потреби. Створення та підтримка карти знань є 
основними завданнями аудита знань» [28].  На такому розумінні карт знань 
наполягає  Т.  Андрусенко.  Вона  вважає  її  одним з  основних  етапів  аудиту 
знань організації  та визначає процес створення інтелект-карти як візуальне 
представлення активів знань: які знання є в організації, де вони знаходяться, 
як рухаються потоки знань між підрозділами і спеціалістами [1]. На її думку, 
карти знань є хорошим способом фіксації і обміну явними знаннями, а також 
виступають  візуалізаціями неявних знань  з  різними  рівнями  деталізації.  В 
такому ж приблизно ключі розуміє це поняття С. Бехтерев. Він називає карти 
знань  «майнд-менеджментом» та  визначає  їх  як  технологію представлення 
потоків  інформації  у  вигляді,  що  потребує  мінімум  часу  та 
психофізіологічних ресурсів для пошуку, аналізу та розуміння [4, 45].

На відміну від Т. Андрусенко та С. Бахтерева, М. Марінічева та за нею 
О. Нікіфорова  вважають  карти  знань  не  етапом  аудиту  знань,  а  його 
результатом, що зручно показує фактичний обсяг знань компанії та методи 
роботи з накопиченою інформацією [21]. При цьому О. Нікіфорова зазначає, 
що робота по створенню карт знань має бути проведена на етапі планування-
створення  системи  управління  знаннями  організації  [21].  Авторка 
справедливо посилається на одного з перших російських експертів у галузі 
менеджменту знань Марію Марінічеву, яка визначає карту знань як «графічне 
зображення  місцеположення  знань  і  інформації,  необхідних  для  роботи 
організації і її підрозділів» [19, 166]. М. Марінічева пише, що створення карти 
знань — «це процес виявлення тих знань, які необхідні для виконання завдань 
компанії, встановлення авторства цих знань, їх цінності і зв'язків між ними. 
Об'єктами  нанесення  на  карти  є  документи,  сайти,  ресурси  (наприклад, 
директорії,  каталоги,  бази  знань),  події,  співтовариства,  експерти  (імена  і 
контакти)» [19, 166].

У. Букович та Р. Уілльямс відносять карти знань до системи показників 
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інформації  та  називають  їх  каталогами,  довідниками,  планами  та 
директоріями [5, 63], за яким можна побачити не лише внутрішні тазовнішні 
ресурси самої компанії (бази даних або публікації), але й експертів, з якими в 
організації налагоджені міцні зв'язки [5, 64].

А.  Снітко  визначає  динамічну  карту  знань  (ДКЗ)  як  сучасний  спосіб 
накопичення, розвитку, редагування і передачі знань, що відповідає вимогам і 
умовам еволюції інформаційного суспільства. На її думку, головна відмінність 
філософії і технології ДКЗ полягає в тому, що виконання основних завдань – 
накопичення, трансформації і передачі знань вирішуються комплексно [24]. 
Вчена вважає, що динамічність – це одна з головних якостей карти знань, а 
спадкоємність – це одна з ключових переваг такої карти. Вона пише: «Такі 
карти,  як  правило,  зберігаються  в  електронному  виді  і  їхня  технологія 
«заточена»  так,  що  кожна  людина,  яка  має  доступ  до  використання 
можливостей карти, може редагувати вузли, структуру і дані» [25]. 

Наскільки  широким  та  багатоаспектним  є  поняття  «карта  знань», 
настільки ж багатими є її функціональність та можливості.  Н.В.Знаменська 
відзначає, що карта дозволяє наочно охопити всю ситуацію використання і 
отримання знань в цілому, а також утримувати в свідомості одночасно велику 
кількість  інформації,  аби  знаходити  зв'язки  між  окремими  ділянками, 
бракуючи елементи, запам'ятовувати інформацію і бути здатним відтворити її 
навіть через тривалий термін [11, 2]. На здатність карт знань охопити складні 
концепції та великі обсяги інформації вказує й О. Кутовенко [17]. Фактично, 
це  перехід  від  послідовного  текстового  викладу  інформації  до  образного 
мережного [8]. Карти знань грають велику роль для наочного представлення 
форм  діяльності  і  видів  інформації,  які  необхідні  для  конкретних 
управлінських посад [11, 3]. 

На думку Давенпорта і Прусака (1998) створення карти знань припускає 
«визначення  місцезнаходження  важливих  для  організації  знань  і 
представлення списку або картини, що показує де знайти знання. Карти знань 
указують як на людей, так і на документи і бази даних» [7]. Грей (Grey, 1999) 
у  свою  чергу  пише,  що  «карта  знань  –  це  навігаційний  помічник  для 
прихованого і явного знання, що ілюструє потоки знань в організації. Карта 
знань  описує  джерела,  потоки  і  межі  знань  організації.  Карти  знань 
допомагають зрозуміти зв'язок між сховищами знань і динамікою» [7].

Мета розробки інтелект-карт полягає в найбільш доступному об'єднанні 
елементів і образному представленні системи знань [11, 2-3]; у демонстрації 
необхідних знань та спеціалістів, яким ці знання потрібні; у кого в організації 
які  знання є; чи є знання явним або неявним; на які джерела є посилання 
тощо [1]; вони вказують «шлях та відповідають на питання «Де?» [19, 166]. 

Тож  в  сучасних  умовах  інтелект-карту  використовують  як  один  з 
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інструментів  вивчення  та  управління  інтелектуальним  потенціалом 
організації, а процес ідентифікації знань і умінь, необхідний для продажу або 
вироблення  рішення  називають  картографуванням  знань.  Метою  цього 
процесу  є  визначення  того,  які  знання  потрібні  і  де  вони  розташовані. 
Результат картографування знань виявляється не тільки у визначенні знань, 
якими потрібно управляти, але і того, як саме необхідно управляти ними [12, 
101]. 

Картографування  знань  належить  до  неформальних  інструментів 
управління  інтелектуальним  капіталом,  яким  відводиться  особлива  роль. 
Якщо  формальні  інструменти  (експертні  системи  управління,  системи 
штучного  інтелекту,  автоматизовані  системи  ухвалення  рішень,  системи 
підтримки рішень і  системи підтримки роботи з  клієнтами)  спрямовані  на 
кодифікування  інформації  і  збереження  формалізованих  знань  в  компанії 
(Е.Л. Балашов [3]),  то неформальні  показують та зберігають неявні знання 
компанії  (досвід,  навички,  контакти,  хобі  тощо).  Як  пише  Е.Д.  Балашов, 
близько 80% неявних знань втрачається при уході співробітника з компанії, 
якщо не відбувається обмін знаннями всередині колективів [3]. 

Існують  різні  чинники,  що зумовлюють необхідність  створення карти 
знань  організації.  Так,  Т.  Андрусенко  акцентує  на  найбільш  поширені 
випадки,  коли  корисний  і  необхідний  аудит  знань  [1],  а  Н.В.  Знаменська 
перелічує проблеми, які можна вирішити за допомогою управління знаннями 
[11].  Оскільки  ж  картографування  знань  є  одним  з  етапів  аудиту  знань 
організації, що входить в загальне поняття управління знаннями, то названі 
випадки можна екстраполювати і на причини складання карт знань:

˗ як попередній етап при виробленні організацією своєї стратегії в галузі 
управління знаннями [1]; 

˗ при  виникаючих  питаннях  і  сумнівах  щодо  цінності  тієї  або  іншої 
ініціативи, пов'язаної з використанням інформаційних систем [1]; 

˗ коли результати досліджень і розробок упроваджуються не так швидко, 
як хотілося б;

˗ інформаційна перевантаженість, коли фахівці підприємства витрачають 
значну  частину  робочого  часу  на  пошук  потрібної  інформації  або 
експерта, або необхідні ресурси часто бувають недоступні [11,1];

˗ неефективне використання колективного й індивідуального досвіду, коли 
в  організаціях  не  вистачає  можливостей  для  збереження  минулого 
досвіду співробітників. Це призводить до непрофесійних дій, повторних 
помилок і  зайвої роботи, а навчання і  адаптація новачків у компаніях 
стає неефективним [11];

˗ порушення комунікацій між підрозділами, недостатність відомостей про 
їхню діяльність. В результаті ухвалюються невірні рішення, дублюються 
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дії і засоби, завдається збитку репутації організації [11]. 
У. Букович та Р. Уілльямс в своєму керівництві по управлінню знаннями 

організації  пишуть:  «Навіть  в  організаціях  з  високим рівнем централізації 
існує  тенденція  до  розпилювання  інформації,  оскільки  працівники  одного 
підрозділу практично не контактують з працівниками інших підрозділів, якщо 
тільки їм  не  доводиться  працювати разом над яким-небудь проектом <…> 
Недолік,  проте,  полягає  в  тому,  що працівники,  зайняті  в  різних частинах 
однієї  організації,  не  можуть  скористатися  досягненнями  один  одного, 
оскільки просто мало про них обізнані» [5, 63]. За словами авторів, такі карти 
розробляються передусім для того, щоб указувати шлях до рішень, та не самі 
рішення. Основна ідея полягає в тому, аби дозволити групам, які одночасно 
зайняті  рішенням  однієї  і  тієї  ж  задачі,  співпрацювати  і  ідейно 
«підживлювати» один одного [5, 65].

А.Ф.  Тузовський,  С.В.  Чиріков,  В.З.  Ямпольський відносять методики 
побудови карт  знань (разом з  системним аналізом,  семантичним пошуком, 
мозковим  штурмом  і  систематизованими  опитуваннями  споживачів)  до 
методів  і  інструментів,  що підтримують ідентифікацію знань в організації. 
При цьому під  ідентифікацією знань вони розуміють виявлення потреби в 
знаннях  для  конкретної  предметної  галузі  і  конкретного  виду  діяльності. 
Вчені пишуть: «Первинним в даному виді діяльності є аналіз стратегічних 
цілей  у  виробництві  конкурентоздатних товарів  і  послуг  (традиційних або 
принципово нових), виявлення знань, необхідних для досягнення цих цілей. 
На  цьому  етапі  важливо  здійснити  «аналіз  розриву»,  тобто  виявити,  які 
існуючі знання доступні і які знання відсутні. Аналіз необхідної інформації і 
знань  виконується  як  на  рівні  організації  та  її  основних  структурних 
підрозділів, так і на персональному рівні, тобто на рівні окремих спеціалістів 
і  професійних  груп»  [27,  33].  Таким  чином,  картографування  знань 
виявляється  важливим  інструментом  для  забезпечення  інформаційної 
спадкоємності та інноваційного розвитку компанії.

На нашу думку, технологія картографування знань поєднує у собі ознаки 
формальних  та  неформальних  інструментів  вивчення  та  управління 
інтелектуальним  потенціалом  організації.  Оскільки  карта  знань  одночасно 
охоплює та фіксує формальні знання організації (що дає можливість скласти 
базу  даних  експертів  організації)  та  за  рахунок  своєї  комплексності  та 
наочності  спонукає  до  інтуїтивного  та  креативного  прийняття  вірного 
управлінського  рішення.  Так,  якщо  О.  Кутовенко  підкреслює  логічні 
можливості карт знань, то У. Букович та Р. Уілльямс звертають увагу на їхні 
креативні  можливості.  Дослідники  пишуть:  «Такі  методи,  як  карта 
підсвідомості (mindscaping) або карта думки (mindmapping), використовують 
графіки і ілюстрації до тем, винесених на нараду, щоб стимулювати асоціації, 
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які можуть привести до «осяяння», маловірогідного при звичайних методах 
представлення даних» [5, 177]. Як справедливо відзначає Т. Андрусенко, сама 
по собі така візуалізація вже служить окремим інтелектуальним продуктом, 
виступаючи  додатковим  знанням,  оскільки  відкриває  неявні  зв'язки  між 
джерелами знань або вказує на «щілині» в існуючих ресурсах [1].

Необхідно  відмітити  роль,  яку  карти  знань  можуть  відігравати  у 
соціокомунікативних відносинах співробітників  ВНЗ.  Вона полягає  в  тому, 
що картографування знань дозволяє візуально представити сукупність явних 
та  неявних  професійних  знань  та  компетенцій  співробітників  кафедри, 
характер  потоків  знань  та  їх  взаємодію,  а  також зв'язати  в  єдине  ціле  всі 
фрагменти та стосунки, що не були видні. Все це дає можливість аналізувати 
знання кафедри та здійснювати ефективну роботу з ними. Таким чином карти 
знань  стають  банком  пам'яті  для  зберігання  інформації  і  можуть 
застосовуватися  для  того,  щоб  нагадувати  користувачеві  про  які-небудь 
справи або ініціювати у нього свіжі ідеї.

За допомогою концептуальних карт знань (наприклад,  за навчальними 
дисциплінами та темами) можна вирішувати такі звичайні для роботи кафедр 
ВНЗ  проблеми,  як  дублювання  науково-методичної  інформації  на  кафедрі, 
слабкі міжпредметні зв’язки (що спричиняють багато повторень одного рівня 
в  різних  дисциплінах  та  незадоволеність  студентів),  утруднені  процеси 
збереження,  обміну  та  ефективного  використання  минулого  досвіду  та 
науково-методичних  напрацювань  викладачів,  причиною  чого  є  загальне 
ставлення  викладачів  до  знання  як  до  «запасу»,  що  оцінюється  як 
інтелектуальна власність, яку треба захищати.

Т.А.  Гаврилова,  посилаючись на  праці  ван  Енгера (van  Engers,  2001), 
Абекер і ван Елста (Abecker and van Elst,  2003) [9] підкреслює, що знання 
можуть розумітися в двох аспектах:  знання як «запас» і знання як «потік». 
Згідно з першим підходом, знання – це актив, продукт, який може існувати 
незалежно від людини, і управління яким подібно до управління будь-якими 
іншими  ресурсами.  Обмін  і  передача  знань  в  межах  однієї  організації 
зазвичай  набувають  форми  створення  баз  знань,  що  забезпечують 
накопичення і повторне використання знань [9]. Таким чином, як справедливо 
вказує вчена, ресурси знань в широкому сенсі можуть знаходитися в різних 
місцях — в базах даних, базах знань, картотечних блоках, у спеціалістів — і 
розосереджені  по  всьому  підприємству.  Якщо  ж  знання  розуміється  як 
«потік»,  то  воно  не  може  передаватися  як  якийсь  об'єкт,  оскільки  у 
формування  знання  істотний  внесок  робить  людина-учасник  процесу 
передачі.  Даний погляд Т.  Гаврилова пояснює тим,  що знання –  результат 
інтерпретації  інформації  в  певному  контексті  [9].  Можливо  саме  цим 
зумовлюється багатогранність тлумачення поняття «знання». 
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Тож  на  нашу  думку,  впровадження  карт  знань  у  діяльність  кафедри 
неявно  допоможуть  змінити  застарілі  установки  викладачів  щодо 
інтелектуального  капіталу  як  фіксованого  «запасу»,  та  сприятимуть 
формуванню  нового  «командного»  ставлення  до  знання  як  до 
«корпоративного  потоку».  Технологія  картографування  знань,  як  і  інші 
методи  менеджменту  знань,  розраховані  не  на  адміністрування  наукового 
пошуку,  а  на  взаємний  обмін  досвідом,  нові  форми  згортання  корисної 
інформації, зниження ефекту її не споживання. Саме це дозволить гнучкіше 
управляти  науково-дослідними  проектами,  ефективніше  обмінюватися 
знаннями (Р. Дафт), забезпечити взаємну доповнюваність членів кафедри на 
основі  наявності  спільних  цілей  і  цінностей.  Командна  робота  дозволяє 
значно підвищити конкурентоспроможність  компанії  за  рахунок сукупності 
знань і навичок кожного її члена і синергетичного ефекту від їхньої роботи 
(Л. Клєєва) [3].

Перевагою  впровадження  концептуальної  карти  знань  є  те,  що  вона 
певною  мірою  економить  робочий  час  викладача  при  встановлені  та 
налагоджені  міжпредметних  зв’язків.  Зрозуміло,  що  на  створення  та 
редагування карти знань витрачаються певні працегодини, але значно більше 
часу потрібно викладачу для того, аби відвідати всі наявні лекції та семінари 
колег, або при кожній науково-методичні потребі переробити всі наявні робочі 
програми  дисциплін.  Адже  концептуальна  карта  знань  кафедри  створює 
цілісну  візуальну  картину  наукової  та  навчальної  діяльності  кафедри  в  її 
динаміці,  миттєво,  при  першому  ж  погляді,  формуючи  комплексний 
системний підхід при розробці та вдосконалені програм окремих навчальних 
дисциплін.

Проблему  інформаційної  перевантаженості  співробітників  кафедри 
(коли  втрачається  значна  частина  робочого  часу  на  пошук  потрібної 
інформації або потрібного спеціаліста для вирішення наукових, методичних 
або  організаційних  завдань)  вирішить  створення  «карти  компетенцій» 
кафедри.  Вона допоможе візуалізувати компетенції  співробітників  кафедри, 
виділити з них експертів у певних науково-префесійних галузях та об’єднати 
в  умовні  «співтовариства  практики»  або  сприятиме  організації 
«співтовариств,  що навчаються» у  межах кафедральної  роботи.  Така  карта 
може служити покажчиком на більш деталізовані джерела знань організації, у 
тому числі і містити посилання на окремих експертів або на мережі зв'язку з 
ними  [17].  Таким  чином  карта  компетенцій  стане  своєрідною  базою  для 
вільної комунікації та обміну досвідом і знаннями співробітників кафедри. 

Очевидно,  що  інтелект-карта  не  є  єдиним  методом  встановлення 
міжпредметних  зв’язків,  адже  існує  традиційні  методи  взаємного 
відвідування  лекцій  та  семінарів  колег,  система  наставництва,  проведення 

90



науково-методичних семінарів та майстер-класів. Але в умовах стрімких змін 
у науково-практичній сфері (постійного впровадження інновацій у багатьох 
галузях науки), браку часу й щільної зайнятості викладачів, ментальна карта 
знань є  важливою підмогою для вирішення проблем їх  науково-навчальної 
інформованості.  Важливо  помітити,  що  картографування  знань  не  заміняє 
собою  означені  традиційні  методи  налагодження  науково-методичної 
комунікації в межах кафедри, а доповнює та оптимізує їх. 

Тож можна констатувати перспективність вивчення роботи кафедр ВНЗ, 
оцінки  та  стратегічного  розвитку  їхнього  інтелектуального  потенціалу 
засобами менеджменту знань, зокрема за допомогою інтелект-карт. 

Технології  картографування  знань,  як  й  менеджменту  знань  загалом, 
можуть ефективно застосовуватися для швидкого та ефективного вирішення 
будь-яких  творчих  завдань  [14,  8]:  наукових  (зокрема,  при  вивченні 
індивідуальної наукової творчості), літературних, управлінських (наприклад, 
при  інформаційному  менеджменті  [20,  14]),  науково-технічних, 
маркетингових та організаційних завдань. Зокрема, як справедливо зазначає 
В.І.  Копил [14,  9],  ментальні  карти будуть при нагоді  для структурованого 
зберігання  різноманітної  інформації:  створення  та  поповнення  бази 
внутрішніх корпоративних документів, формування особистої бази ідей тощо. 
При  цьому  вставлені  у  карту  посилання  на  робочі  документи  організації 
створюють  єдиний  інформаційний  простір  організації.  Все  це  дозволить 
зберегти досвід і методичне знання учених, ухвалювати оперативні рішення 
по  вибору  колегами-однодумцями  напрямку  наукових  досліджень.  За 
допомогою  інтелект-карт  можна  відображувати  і  систематизувати 
різноманітну інформацію. Їх можна використовувати в самих різних ситуаціях 
і  з  різними  цілями:  творче  мислення  і  мозковий  штурм,  планування, 
презентація,  ведення  протоколу,  ведення  документації  (створення 
персонального банку знань для систематизації  прочитаного і  почутого [20, 
15]), візуалізація тощо.

Картографування  знань,  як  і  аудит  знань,  надає  інформацію  для 
ухвалення  рішень  практично  на  всіх  рівнях:  стратегічному —  при 
виробленні ефективніших способів використання активів знань, людському — 
для  визначення  інтенсивності  обміну  знаннями,  інформаційних 
перевантажень  або  «недовантажень»,  організаційному —  для  оцінки  типів 
управлінських  рішень,  питань  щодо  власників  знань,  структурному —  в 
цілях  інтеграції  внутрішніх  і  зовнішніх  джерел  корисної  інформації, 
системному — при розробці рішень, орієнтованих на користувачів (типи баз 
даних, ефективні комунікації, стратегії пошуку і т.п.).

Картографія  знань  створює  унікальну  можливість  дотримання 
максимуму  умов  для  зберігання  і  розвитку  знань.  Впровадження  такого 
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картографічного  підходу  забезпечить  ефективну  безперервну  освіту  та 
самоосвіту  працівників,  оптимізує  процеси  створення  і  управління 
організаційним знанням компаній, збільшить тим самим людський капітал і 
інтелектуальний  потенціал  організації  в  цілому.  Картографування  знань 
дозволить зробити знання організації «відчутними», вимірними для ширшого 
використання;  ця  технологія  допоможе  визначити  і  оптимізувати  шляхи 
тіснішої  співпраці  між  працівниками  та  підрозділами  компанії,  оцінки 
індивідуальних компетенцій і  підвищення кваліфікації  спеціалістів,  аналізу 
ефективності різних проектів, а також сприяє більш узгодженому проведенню 
змін на підприємстві.
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В статье анализируются теоретические и методологические основы  
картографирования  знаний  как  эфективного  инструмента  для  изучения  
интеллектуального  потенциала  организации,  в  частности  кафедр  ВУЗов.  
Обосновывается  тезис,  что  карта  знаний  помогает  решить  проблемы  
профессиональной  информированности  преподавателей,  поскольку  она  
создает  целостную  визуальную  картину  научной  и  образовательной  
деятельности кафедры в ее динамике.

Ключевые  слова: карта  знаний,  интеллектуальный  потенциал,  
интеллектуальный  капитал,  менеджмент  знаний,  явные  знания,  неявные  
знания, аудит знаний, компетенции сотрудников, визуализация

In  the  study  research  theoretical  and  methodological  bases  of  drawing  a  
Mind mapping are annalist as an efficiency tool of study of intellectual potential of  
organization in particular departments of  university.  In research proved,  that a  
Mind Map is an important help for the decision of problems of the scientific and  
educational being informed of lecturer, as it creates the integral visual picture of  
scientific and educational activity of department in its dynamics.

Key words: Mind Map, intellectual potential, intellectual capital, knowledge  
management, explicit knowledge, tacit knowledge, audit of knowledges, learning 
communities, associations of practice
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