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4) Оценка внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов на основе анализа эф-

фективности их использования. 

Эффективное управление материальными затратами позволит:  

– выявлять количество потребляемых материальных ресурсов на различных этапах производства;  

– определять потребность в материальных ресурсах в планируемом периоде с учетом планируемых объ-

емов и структуры выпускаемой продукции;  

– максимизировать прибыль в краткосрочном периоде; 

– обеспечить конкурентные преимущества по затратам в долгосрочном периоде. 
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Антикризове управління підприємством – це тип управління, спрямований на виявлення ознак кризових 

явищ та створення відповідних передумов для їх своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою 

забезпечення життєдіяльності суб'єкта підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства 

[1, с. 495]. Антикризове управління підприємством – це особлива система, що відрізняється комплексним і 

стратегічним характером та має здатність повністю усувати тимчасові утруднення, зафіксовані в роботі 

підприємства. 

Передусім виділимо основні принципи, на яких ґрунтується система антикризового управління – це ран-

ня діагностика кризових явищ у фінансовій діяльності підприємства, терміновість реагування на різні кри-

зові явища, адекватність реагування підприємства на ступінь реальної загрози його фінансовому добробуту, 

а також повна реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з кризи [1, с. 258]. 

Основними напрямками антикризового управління на рівні господарюючого суб'єкта вважаються 

постійний моніторинг фінансово–економічного стану підприємства, розробка нової управлінської, фінансо-

вої й маркетингової стратегій, скорочення постійних і змінних витрат, підвищення продуктивності праці, 

залучення коштів засновників, посилення мотивації персоналу [2, с. 106]. Із наведеного видно, що поняття 

антикризового управління дуже широке. Воно включає й глобальні проблеми сьогодення, і проблеми росту 

підприємства, і періодично виникаючі поточні проблеми, спричинені порушеннями стратегії і тактики тощо. 

Уніфікованих методик підготовки до можливих глобальних кризових явищ, а також розвитку підприєм-

ства в цей період без істотних втрат не існує, але є досвід, придбаний у попередніх кризах. 

Деякі спеціалісти в науці про поведінку підкреслюють стимулюючу роль кризової ситуації в сприйнятті 

iнформацiї людиною, яка приймає рішення. Дослідження показують, що процес прийняття рішень, котрий 

проходить в умовах стресу, може бути утруднений; але якщо людина, яка приймає рішення, сприймає кри-

зову ситуацію як виклик її здібностям i волі, то вона наповнюється додатковою енергією i справляється з 

проблемою. Проте сприймати кризову ситуацію можна по–різному. Однак, очевидним є те, що рiшення, якi 

приймаються в кризовiй ситуацiї, частiше є значно гiршими вiд тих рiшень, якi виробляються в нормальних 

обставинах. Що ж робити в умовах гострого дефiциту часу на реагування i граничного обмеження строкiв 

подолання кризи, особливо на перших етапах. 

Головне завдання управлiння полягає в оперативному виробленнi таких рiшень, якi дозволили б досягти 

бажаного результату при мiнiмальних додаткових коштах i при мiнiмальних негативних наслiдках. Це мож-

ливо на основi пiдготовки спецiальної системи менеджменту кризових ситуацiй. 

У вiдповiдностi з цим пiдходом менеджмент кризових ситуацiй повинен включати наступнi етапи: 

•  дiагностику, яка направлена на оцiнку параметрiв кризової ситуацiї; 

• розробку концепцiї подолання кризи, яка нацiлена на вироблення стратегiчних i оперативних мiро-

приємств; 

•  реалiзацiю цiєї концепцiї для усунення кризи i її наслiдкiв; 

•  вихiд на намiченi цiлi нормального функцiонування органiзацiї. 
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В свою чергу, кожен з цих етапiв включає бiльш детальнi завдання. 

Дiагностика включає в себе розпiзнавання вiдхилень параметрiв ситуацiї вiд нормальної, раннє виявлен-

ня симптомiв кризової ситуацiї, оцiнку ймовірних ознак загрози кризи; встановлення причинно–наслiдкових 

зв'язкiв i прогнозування можливих напрямiв розвитку кризи за параметрами можливих втрат, можливостi 

збиткiв i рiвня дефiциту часу для виходу з кризової ситуацiї; визначення i оцiнку факторiв, якi впливають на 

розвиток кризової ситуацiї, встановлення їх взаємозв'язку i взаємозалежностi. Результати роботи на етапi 

дiагностики оформляються у виглядi аналiтичних оцiнок, прогнозiв, рекомендацiй. 

Розробка концепції подолання кризи включає в себе: 

• комплексний аналіз та оцінку стану підприємства; 

• реструктуризацію підприємства; 

• розробку стратегії щодо остаточної стабілізації, подоланні наслідків кризи, переходу до зростання або 

ліквідації підприємства [3, с. 322]. 

Реалiзацiя мiроприємств щодо виходу з кризи включає пiдтримку процесiв оновлення; пiдвищення рiвня 

керівництва фiрмою; налагодження групової роботи кризових команд; неперервний контроль i оцiнку ходу 

робiт i їх результатiв; забезпечення необхiдного рiвня згуртованості персоналу. 

Кризова ситуацiя подолається з успiхом, коли буде проводитися глибокий причинний аналiз ситуацiї; 

послідовно впроваджуватися заходи з удосконалення культури управлiння фiрмою на оперативному i стра-

тегiчному рiвнях; персонал буде задiяний в управлiннi кризою на всiх етапах для забезпечення спiвпрацi та 

зацiкавленостi; раціонально використовуватимуться страховi фонди подолання кризової ситуацiї. 

Розглядаючи різні антикризові заходи, до яких удаються сьогодні сучасні підприємства, найпоши-

ренішими та найактуальнішими можна назвати: 

1. Скорочення витрат – дієвий інструмент, яким підприємство може скористатися для стабілізації фінан-

сового становища. Очевидно, що для того, щоб підвищити рентабельність продажів і надалі збільшити при-

плив коштів, необхідно знизити витрати. У рамках цього використовується нормування всіх статей витрат і 

твердий контроль виконання встановлених нормативів. Такий підхід принесе відчутні результати, дозво-

ляючи утримати витрати компанії на заданому рівні. 

2. Горизонтальна й вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція передбачає пошук можливостей 

здійснення закупівель разом із іншим покупцем. Збільшення обсягів закупівлі дозволить отримати знижки. 

Вертикальна інтеграція передбачає більш тісну роботу з ключовими постачальниками сировини й ма-

теріалів, а також проведення моніторингу цін на сировину, виходу на ринок нових потенційних постачаль-

ників як альтернативу більш дорогим матеріалам. 

3. Аналіз можливостей передачі на аутсорсинг дорогих процесів. Слід виділити, що вигідно робити са-

мостійно і що дешевше закуповувати в інших виробників. 

4. Жорсткість контролю всіх видів альтернативних витрат. Використання платного Інтернету в осо-

бистих цілях, телефонні дзвінки по міжміському зв'язку, використання оргтехніки – це ще не всі витрати, 

яких можна уникнути. 

5. Перегляд організаційної структури на предмет виключення зайвих рівнів управління. 

6. Оптимізація технологічних процесів. 

7. Оптимізація оподаткування. 

8. Жорсткість кадрової політики. 

Але, все ж таки, основною умовою виходу підприємства з кризи є забезпечення позитивного чистого 

грошового потоку. На практиці можливості істотного збільшення об'єму власних фінансових ресурсів, в 

умовах кризового розвитку, обмежені. Тому основним напрямом забезпечення досягнення точки фінансової 

рівноваги підприємством в кризових умовах є скорочення об'єму споживання фінансових ресурсів. Перелік 

заходів з покращення фінансового становища є індивідуальним для кожного з підприємств та залежить від 

сфери в якій ведеться бізнес, груп продукції, кон'юнктури ринку, регіональної інфраструктури, системи 

управління, структури витрат на виробництво і управління, техніко–технологічних особливостей та інших 

факторів. 

Отже, щоб всі вище перераховані заходи менеджменту у кризових ситуаціях були впроваджені в дію і 

при цьому були отримані необхідні результати в стислі строки і з мінімальними ресурсами, необхідно: 

1. Покращити якiсть інформації, адже забезпечення своєчасною, повною iнформацiєю на всiх етапах 

прийняття рiшень успiшно сприяє подоланню кризової ситуацiї. 

2. Пiдвищити здатнiсть швидкої реакцiї завдяки передбаченню кризової ситуацiї. Раптовiсть кризи i 

негативнiсть її наслiдкiв вимагають вiд управлiнцiв термiнового аналiзу iнформацiї. Будь–якi виявлення 

симптомiв кризової ситуацiї повиннi бути негайно розглянутi та своєчасно врахованi. 

3. Здійснювати стратегічне планування. В умовах динамічно змінюваного середовища воно є найваж-

ливішим чинником стійкості й розвитку підприємства. Ефективність стратегії визначається відповідними 

внутрішніми параметрами підприємства, його положенням на ринку й, у цілому, у зовнішньому середовищі. 

Виділяючи слабкі місця, слід спрямовувати всі сили на їхнє усунення. 

4. Формувати бюджет компанії. Планування витрат і передавання повноважень із управління витратами 

менеджерам підрозділів дозволить значно знизити витрати компанії. 
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5.Пiдвищити якiсть групових рiшень, органiзувати обговорення проблем з врахуванням рiзних точок зо-

ру, щоб знизити ймовiрнiсть диктату лiдера. 

6. Органiзувати менеджерiв у групи щодо подолання кризи. Робота, яка ведеться на подолання кризи, 

вимагає напруженої роботи великої кiлькостi учасникiв найрiзноманiтнішого рiвня i є важким завданням для 

керiвництва. Тому використання в кризових ситуацiях спецiальних менеджерiв належить до важливих фак-

торiв успiху подолання кризи. 

7. Проводити профiлактику кризових ситуацiй за наступними напрямками: фiнансово–господарська 

дiяльнiсть; культура управлiння фiрмою; iнновацiйна активнiсть; моніторинг зовнiшнього i внутрiшнього 

середовища фiрми i критерiї прийняття рiшень. 

Отже, успішна реалізація антикризових заходів буде можливою лише за умови використання комплекс-

ного підходу до визначення кризової ситуації на підприємстві, який передбачає використання спеціальних 

методів і прийомів управління процесами попередження, переборювання та ліквідації кризи та дасть змогу 

сформувати ефективну систему антикризового управління на підприємстві, адекватну сучасним умовам гос-

подарювання. 

 

Список використаних джерел 
1.Антикризове управління підприємством: Навч. посіб./ З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. 

ред. З.Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с. 

2.Терещенко, О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 268 с. 

3.Баринов, В.А. Антикризисное управление: учебное пособие. 2–е изд., перераб. и доп. (ГРИФ). – М.: ФБК–ПРЕСС. 

–  

2005. – 488 с. 

 

 

УДК 342.924 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

А.В. Шерстобитов 

Минский институт управления, sherstobitov@tut.by 

 

Важным аспектом взаимоотношения государства и субъектов хозяйствования является деятельность по 

совершенствованию законодательства, как правовой основы для построения демократического правового и 

социального государства. Совершенствование законодательства невозможно без его систематизации, позво-

ляющей устранять недостатки законодательства, сокращать множественность нормативных правовых актов, 

ликвидировать коллизии и пробелы в правовом регулировании. Одним из главных направлений системати-

зации является кодификация позволяющая достичь единства, юридической целостности в отдельных отрас-

лях и институтах права. 

Кодифицированное законодательство об административных правонарушениях в Республике Беларусь в 

настоящее время состоит из двух кодексов – Кодекса Республики Беларусь об административных правона-

рушениях (далее – КоАП) [1] и Процессуально–исполнительного кодекса Республики Беларусь об админи-

стративных правонарушениях (далее ПИКоАП) [2]. Очевидно, что вышеназванные нормативные правовые 

акты, имеющие большую юридическую силу по отношению к законам, должны иметь четкое согласование 

между собой и не допускать возникновения противоречий и возможности различного толкования закреп-

ленных в них норм. Материальные нормы административно–деликтного права и административно–

процессуальные нормы, закрепленные в ПИКоАП, должны иметь единые цели и задачи направленные на 

защиту человека, его прав и свобод. Принципиальной задачей стоящей перед государством в настоящее 

время следует считать также защиту прав, свобод и законных интересов индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц, подвергнутых административному взысканию. 

Республика Беларусь, несмотря на сложнейшие условия мирового экономического развития, увеличение 

экономических, политических, культурных и иных противоречий между экономически развитыми и разви-

вающимися странами, проводит стабильную политику совершенствования отношений в сфере предприни-

мательства. Закрепляя права участников хозяйственных правоотношений, государство устанавливает и 

определенные обязанности, неисполнение которых влечет наступление юридической ответственности. Мак-

симально адекватными, по отношению к совершенным противоправным действиям юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, являются, с нашей точки зрения, административные взыскания. В насто-

ящее время в отношении юридических лиц могут применяться взыскания в виде штрафа, лишения нрава 

заниматься определенной деятельностью, конфискация и взыскание стоимости предмета административного 

правонарушения. Перечень этих видов взысканий позволяет сделать вывод о возможности юрисдикционно-

го органа дифференцированно подходить к каждому правонарушителю и совершенному им проступку. 

Система наложения штрафов, закрепленная в ст. 6.5 КоАП, закрепляет возможность применение значи-

тельных финансовых санкций в отношении правонарушителей. Так, для юридических лиц максимальной 

штрафной санкцией может быть сумма, не превышающая тысячу базовых величин, а для индивидуального 
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