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Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про процес 
формування глобальних партнерських мереж у різних сферах суспільно-економічного 
життя, вмінь аналізувати проблеми ефективного обміну діловою інформацією на 
локальних і глобальному ринках, оптимізації фінансових витрат у ланцюгах створення 
і функціонування всесвітніх партнерських мереж.  

Дисципліна «Глобальні партнерські мережі» в структурно-логічній схемі 
ґрунтується на набутих знаннях з наступних ОК: «Стратегічний менеджмент», 
«Інноваційний менеджмент», «Управління командами і тайм-менеджмент», 
«Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін 
економічних систем», «Маркетинг-менеджмент», «Аудит та методологічні підходи до 
оцінювання управлінської діяльності».  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття виважених рішень, пов'язаних з аналітичною 
обробкою стандартизованої бізнес-інформації, інформаційним обміном у всесвітній 
мережі Інтернет; освоєння інструментарію розробки спільних інноваційних бізнес-
стратегій та аналізу ефективності глобального стратегічного партнерства в умовах 
посилення конкуренції на світових ринках.  

Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні імперативи та прикладні аспекти ефективного інформаційного 
обміну між діловими партнерами з використанням найактуальніших і синхронізованих 
даних; методи дослідження систем глобальних партнерських відносин у 
інформаційній, інноваційно-технологічній, фінансово-господарській, суспільно-
політичній та екологічній сферах; наукові принципи формування глобальних 
партнерських мереж згідно принципів Глобального договору ООН і Цілей сталого 
розвитку; інструментарій розробки рентабельних бізнес-проєктів у рамках глобального 
партнерства на інноваційних засадах; роль і місце міжнародних інститутів у 
налагодженні глобальних партнерських відносин; технології формування систем 
глобальних партнерств на засадах розвитку  постіндустріального суспільства.    
вміти: визначати чинники впливу на функціонування глобальних партнерських мереж 
в умовах глобалізації; оцінювати ефективність локальних і глобальних проєктів на 
засадах взаємовигоди і партнерства, в тому числі державно-приватного партнерства; 
налагоджувати комунікаційні зв’язки у межах стратегічного глобального партнерства.  
володіти: методами та навичками налагодження партнерських бізнес-відносин; 
сучасними інформаційними технологіями формування глобального партнерства; 
методиками аналізу наукових досліджень розвитку партнерств в різних сферах 
соціально-економічного життя у глобальному масштабі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ 
ПАРТНЕРСЬКИХ МЕРЕЖ. Історія виникнення та розвитку глобального партнерства. 
Моделювання партнерської діяльності в глобальному інформаційному середовищі. 
Поняття глобалізації. Економічна, технологічна та політична глобалізація. 
Характеристика систем глобального моделювання. Загальний огляд моделей 



глобального розвитку. Глобальні технологічні, інформаційні, екологічні мережі. 
Системи масової комунікації та партнерства в міжнародних відносинах. Трансформації 
систем глобального партнерства кінця XX ст. Поняття політичного партнерства. Роль 
міжнародних і регіональних організацій у регулюванні глобального партнерства. 
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ 
МЕРЕЖ. Стандарти та бізнес-правила глобального партнерства. Контроль 
відповідності даних стандартам і бізнес-правилам. Поняття стандартизованої 
класифікації (Global Product Classification). Постачання інформації та оптимізація 
витрат на роботу з постачальниками інформації. Всесвітній Реєстр  GS1. Поняття 
ідентифікації товарної позиції, партнера та розташування за допомогою Всесвітнього 
Реєстру GS1. Глобальна мережа синхронізації даних GDSN. Сертифікація 
відповідності каталогів даних та Всесвітнього Реєстру GS1 до правил GDSN. Україна у 
системі глобального партнерства. Входження України до глобальної мережі 
шістдесяти Лабораторій інноваційного розвитку (Accelerator Labs). Партнерство 
України з НАТО і Європейським Союзом, перспективи вступу до провідних 
організацій Північноатлантичного співтовариства. Україна в системі монополярного та 
мультиполярного світу. Російський фундаменталізм і формування української 
національної ідеї. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


