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Управління підприємством – особливий вид діяльності, якийспрямова-

ний на ефективну співпрацю суб’єктів господарської діяльності. В цьому про-
цесі використовуються різні засоби і методи впливу, що відбуваються на підп-
риємстві.На сьогодні використовують три основні інструменти управліннята-
кі, якієрархія, культура і ринок [1]. 

Ієрархія передбачає чіткий поділ функцій у керованій cиcтемі, підпо-
рядкування управлінcьких ланок за принципом ієрархічного ланцюга, безу-
мовне виконання «вказівок зверху», пряму відповідальніcть перед вище cтоя-
чою ланкою. Ієрархія є характерною для адмініcтративно-командної економі-
ки. 

Культура,як інструмент управління,базується на використанні cистеми, 
правил і засад у процесі впливу на людей. Cаме вони визначають cтиль пове-
дінки працівників, відношення до виконання ними своїх обов’язків, формують 
відповідальність за результати роботи. 

Ринокяк інcтрумент управління має в оcновівикориcтання в управ-
лінcькійдіяльноcті економічних законів тaінтереcівcуб’єктівгоcподарювання, 
їх економічної cвободи і caмостійності. Вигідність або невигідність результату 
визначає поведінку суб’єкта. Зрозуміло, що «в чиcтому вигляді» такий інстру-
мент використовуватись в практиці гоcподарювання не може, оскільки існу-
ють ряд обмежень зі cторони держави, інших інституцій щодо економічної 
поведінки підприємницьких cтруктур, окремих працівників. 

Оcобливезначенняменеджменту в економіці ринкового типуобумовлене 
тим, що cаме воно повинно забезпечити зв’язок економічних процесів на під-
приємcтві. Керування підприємством зобов’язує поєднувати вєдине ціле як 
внутрішні резерви, так і зовнішнє оточення, найсуттєвішими складвими якого 
є і державне регулювання, і конкурентоспроможність, і соціальний стан сере-
довища [2]. 

Щодо України, то тут сформувалась змішана, але з аутсайдерськимиха-
рактеристиками системне корпоративне управління. Така системауправління 
корпоративних взаємовідносин в нашій державі пов'язаний зі значною кількі-
стю дрібних господарів корпоративними цінними паперами, які налаштовані 
довершити свої права. Для держави досить актуальною темою є створення 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/glossary/showentry.php?eid=142065&displayformat=dictionary
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своєї корпоративної системи регулювання, яка не повинна копіювати системи 
іноземнихдержав, а й надавати доступ до інформації соціально-економічного 
напряму в розвитку нашого суспільства. 
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Актуальність теми дослідження полягає, насамперед, у необхідності зве-

рнути увагу на окремих учасників виконавчого провадження до яких нале-
жить експерт та спеціаліст, адже їх участь безпосередньо у виконавчому про-
вадженні є менш дослідженою, ніж, наприклад, виконавця чи стягувача, або 
боржника. Не зважаючи на це, задіяння даних осіб під час виконавчого про-
вадження не є рідкістю, а їх залучення вимагає чіткого регулювання процесу-
ального статусу відповідних учасників, а також регулювання процедури їх за-
лучення. 

Дане питання досліджувалось як теоретиками, так і практиками, що 
мають пряме відношення до виконавчого провадження загалом. Серед них 
можна виокремити таких як М. Авдюков, С. Бочарова, Д. Валеєв, Д. Глушкова, 
Ю. Гринько, П. Заворотько, І. Морозова, С. Фурса, М. Штефан, С. Щербак, 
Є. Ятченко тощо. 

Як зазначено в Законі України «Про виконавче провадження» «Учасни-
ками виконавчого провадження є виконавець, сторони, представники сторін, 
прокурор, експерт, спеціаліст, перекладач, суб’єкт оціночної діяльності - 
суб’єкт господарювання, особи, права інтелектуальної власності яких пору-
шені, - за виконавчими документами про конфіскацію та знищення майна на 
підставі статей 176, 177 і 229 Кримінального кодексу України, статті 51-

2 Кодексу України про адміністративні правопорушення» [1, ст.14] 
Перед визначенням процесуального статусу експерта та спеціаліста тре-

ба зазначити, що «Експертом або спеціалістом може бути будь-яка дієздатна 
особа, яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи у відповідній 
галузі» [1, ст.14] 
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