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ХАОТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
АНОТАЦІЯ. Ідентифіковано характер нинішнього стану економіки
України та визначено актуальні завдання виробничого менеджменту
підприємства.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стан української економіки, виробничий менеджмент.
АННОТАЦИЯ. Идентифицирован характер нынешнего состояния
экономики Украины и определены актуальные задания производственного менеджмента предприятия.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: состояние украинской экономики, производственный менеджмент.
ABSTRACT. Identified the character of the present state of the Ukrainian
economy. Actual production management tasks are defined.
KEY Words: state of the Ukrainian economy, production management.

Станом на середину березня 2014 р., коли формуються ці тези,
в усіх системах (політичній, соціальній, економічній, фінансовій
тощо) нашої держави і всім їх рівням (макро-, мезо-, мікро-) властиве стрімке зростання рівня невпорядкованості. Характерними
є несталість процесів та явищ, нелінійність, нерівноважність, наявність флуктуацій, біфуркацій тощо. В цілому все, що відбувається, можна визначити лише одним словом — хаотизація.
У виробничій сфері хаотизація проявляється у стрімкій втраті
підприємствами конкурентних переваг, майже миттєвому руйнуванні більшості логістичних ланцюгів, дефіциті ресурсного та
інфраструктурного забезпечення, кризі неплатежів тощо.
Першочерговими завданнями виробничого менеджменту підприємства за таких умов стають:
1. приділення надзвичайної уваги дотриманню поточних планів та графіків виробництва продукції (робіт, послуг);
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2. оперативне прийняття рішень щодо здійснення заходів зі
зменшення залежності підприємства від закордонних поставок
енергоресурсів;
3. пошук альтернативних джерел придбання матеріальносировинних ресурсів у регіонах, що менше страждають від впливу хаотизаційних процесів;
4. забезпечення (за можливістю) мобільного переміщення виробництв з регіонів, що перебувають під загрозою спалахування
збройних конфліктів, у спокійніші місця дислокації.
За таких умов професіоналізм виробничих менеджерів не може обмежуватися лише набутими раніше навичками успішного
розв’язання традиційних завдань. Він повинен включати компетенції вирішення принципово нових проблем та вміння гнучко
реагувати на екстремальні ситуації, що виникають внаслідок хаотизації.
Повинні змінитися сутність та стиль мислення фахівців, яке
також має стати нелінійним і гнучким. Але найголовнішим є те,
що має сформуватися розуміння — хаос діє не лише руйнівним
чином, але і відкриває нові можливості самоорганізації та подальшого розвитку у постхаотичний період.
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IMPACT OF IT ON MANAGEMENT
AND HUMANS IN MODERN CONDITIONS
ANNOTATION: The introduction of IT changes the organizational
structure and all the elements of management processes, particularly the
way we manage organizations. The problem is the fact that information
technology is not adequately implemented in all the parts of the business
process. Specifically, it is applied to the operatively executive,
administrative, accounting jobs, archiving, retrieval and selection of data
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