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ного проектного менеджменту міжнародних організацій спрямо-
вуються більше на взаємодію та допомогу з боку приймаючої сто-
рони, в той час як корпорації можуть розраховувати лише на влас-
ні ресурси та є більш залежними від зовнішніх чинників.

На стадії реалізації проекту глобальні корпорації використо-
вують більшою мірою власні сили та ресурси, залучаючи підряд-
ників лише для виконання частини робіт (реклама, а саме пред-
ставлення її потенційному споживачеві продукції, постачання
сировинних ресурсів тощо), що створює можливості для постій-
ного контролю за ходом робіт та усунення недоліків чи відхилень
на їх початкових стадіях. Що ж стосується міжнародних органі-
зацій, то їх діяльність у переважній більшості концентрується на
загальних вказівках та моніторингу і контролю за ходом вико-
нання проектів. Через брак комунікації та складну ієрархічну
структуру проектів певні проблеми можуть бути поміченими за-
надто пізно, щоби сподіватися на їх повне усунення.

Узагальнюючи сказане вище, можна зазначити, що підходи та
особливості управління глобальними проектами, що здійснюють-
ся відповідними компаніями та міжнародними організаціями,
мають певні розбіжності, зумовлені як змістом самих проектів,
так і позиціями і впливом їх учасників.
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ВПЛИВ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
НА ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

У традиційній економіці ключовими факторами економічного
зростання були капітал та праця. Не можна сказати, що якийсь з
них цілковито втратив своє значення в умовах нової економіки.
Вони й досі відіграють важливої ролі в діяльності будь-якого
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підприємства. Однак їх перелік додався іще кількома новими.
Одним з таких факторів стала інформація, що може бути вираже-
на в даних, інформації як такій, знаннях, та досвіді уособленому
в мудрості.

Значну роль у структурі капіталу підприємства відіграє інте-
лектуальний капітал. Саме він більшою мірою формує ринкову
вартість підприємства, становить його основну цінність, а разом з
тим і конкурентну перевагу. На фоні збільшення ролі інтелекту-
ального капіталу, зменшується роль фінансового капіталу. В умо-
вах нової економіки бар’єри входження на ринок стають нижчи-
ми. Для заснування свого бізнесу уже не потрібно великих фінан-
сових активів.

В умовах нової економіки змінюється саме ставлення до пер-
соналу: він тепер розглядається не як робоча сила, а як носій пев-
них знань та навичок. Це принципова відмінність, адже вона змі-
нює підхід до процесу управління персоналом та до освіти.

Формується нова модель роботи е-work. Вона дозволяє пра-
цівникам працювати в зручному для них місці в зручний для них
час. За багатьма дослідженнями, така модель праці значно під-
вищує продуктивність — на 15—30 %. Підприємцю вона дає мо-
жливість економити на офісних приміщеннях та видатках,
пов’язаних з працевлаштуванням (страховки, премії, соціальне
забезпечення), адже більшість віддалених працівників працює на
засадах фрілансу. Окрім того така праця створює соціальний
ефект адже дозволяє працевлаштовувати верстви населення з
особливими потребами або молодих матерів.

В умовах нової економіки змінюються вимоги до працівника.
Враховуючи те, що знання в даних умовах створюються дуже
швидко і також швидко застарівають, то щоб відповідати потре-
бам ринку, працівник повинен постійно самовдосконалюватися.
Звідси виникає об’єктивна необхідність навчання впродовж всього
життя, що стало черговою рисою економіки знань. Окрім того ши-
роко використовується модель електронного навчання (e-learning).

Враховуючи глобальну модель ведення бізнесу, яка є детермі-
нантою нової економіки, гостро постає питання розповсюдження
інформації. Цьому сприятиме сучасна та відповідна інформацій-
на інфраструктура. Інформаційно-комунікаційні технології (ІСТ),
включаючи телефон телебачення та радіо, являють собою наразі
надважливу інфраструктуру глобальних економік.

З усього вище викладеного можна зробити висновок про пе-
рерозподіл інвестиційних потоків на підприємстві. Якщо раніше
основна маса коштів вкладалася в розвиток матеріально-техніч-
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ної бази, а також у виробничу нерухомість, землю та інші матері-
альні активи, то тепер підприємства воліють радше інвестувати в
нематеріальні активи, дослідження, технології. Адже, саме остан-
ні формують конкурентні переваги сучасного підприємства.

В умовах нової економіки звичайна організація перетворюєть-
ся в «організацію що навчається». Окрім виключної важливості
персоналу, така організація характеризується еластичною струк-
турою, що дозволяє працювати їй більш ефективно в ринкових
умовах, що швидко змінюються. Еластична структура організації
в даному випадку означає відсутність чіткої субординації між
підрозділами та персоналом. Гнучка модель організації змінює
підхід до поняття ринкових змін. Якщо раніше вони розцінюва-
лися як потенційні загрози, то тепер у матриці SWOT-аналізу їх
ставлять до групи можливостей.

Разюче змінюються також і підходи до управління. Широко
використовуються віртуальні методи управління: через Інтернет,
системи відеоконференцій, мобільний зв’язок. Це пов’язано з
двома основними причинами: значний рівень віртуалізації сучас-
них підприємств та збільшення кількості віддалених працівників.

Відбуваються також разючі зміни як у структурі ринку, так і в
його розмірі. Більшість підприємств нової економіки оперують
на міжнародному ринку. Більше того, увесь світ починає розгля-
датися як єдиний ринок — глобальний, з єдиним конкурентним
середовищем, єдиними вимогами до товарів та спільною динамі-
кою розвитку. Мають місце також зміни в товарній кон’юнк-
турі. У ВВП все більшої частки країн превалює доля послуг
над товарами.

Ще однією рисою нової економіки є скорочення життєвого
циклу продукту. Йдеться передусім по програмний та інновацій-
ний продукт, а також про особливий продукт «інформація».
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