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Покупець акцій не використовуватиме земельну ділянку відповідного 
підприємства, тому не має жодної потреби у її придбанні. Придбання ділянки 
власником акцій фактично унеможливлює її використання фактичним корис-
тувачем - підприємством. Відомо що не було жодного випадку продажу земе-
льних ділянок «разом із пакетом акцій». Схоже, зі спливом часу уряд все-таки 
усвідомив нежиттєздатність конструкції продажу ділянки «разом із пакетом 
акцій». Зазначимо що земельні ділянки до продажу вносяться до статутного 
капіталу відповідного підприємства [4, c.8 ]. 

 Із загального правила про необхідність конкурентного продажу земель-
них ділянок державної та комунальної власності є низка винятків [1]. У випад-
ках, визначених ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, придбання земельних 
ділянок державної та комунальної власності здійснюється в порядку, визна-
ченому [1]. 

Законодавство передбачає й інші винятки, коли земельні ділянки дер-
жавної та комунальної власності продаються без застосування процедури зе-
мельних торгів. Насамперед йдеться про викуп земельних ділянок, наданих 
покупцеві у постійне користування. 

Отже, законодавством передбачено набуття земель державної та кому-
нальної власності, але є низка недоліків через які виникають певні складності. 
Важливим є проект закону «Про ринок земель», в якому є сподівання, де уз-
годяться усі недосконалості щодо набуття земель державної та комунальної 
власності. 

Список використаних джерел: 
1. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001р. Відо-
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2. Козырь О.М. Особенности регулирования сделок с землейземельным-

законодательством. Экологическое право. 2003. №4.  С.11. 
3. Ріпенко А. Регулювання земельних відносин у містобудівному зако-

нодавстві України: тенденції та перспективи. Землевпорядний вісник : На-
уково-виробничий журнал. 2011. № 5. С. 24-30. 

4. Хаустов Д.В. Публично-правовыедоговоры в природопользовании. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Валентина Борисенко, 
здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  
073 «Менеджмент» Полтавського університету економіки і торгівлі 

Науковий керівник: Жанна Кононенко, 
кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економічної 

 кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем  
Полтавського університету економіки і торгівлі 

Доручення керуючих систем різні. Основні завдання – це вироблення 
способів керування, за допомогою яких ці системи впливають на працівників, 
забезпечують мотивацією діяльності, керуючи їхньою працею. Процеси ство-
рення способів керування застосовуєтьсязавдяки конкретним функціям, що 
реалізуютьза допомогою окремого підходу [1]. 
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Вирізняють такі методи управління (рис. 1): 
1) економічні; 
2) технологічні; 
3) соціально-психологічні; 
4) адміністративні. 
Кожен метод управління спричинений різними чинниками. За допомо-

гою яких добувається загальне та особисте вдоволення бажань на всіх ступе-
нях. Способи керування використовують з різнимиступенями ефективності. 

Новітні принципи в господарюванні сучасного підприємства примушу-
ють виявляти та сумлінно підбирати більш новітній і результативний управлі-
нський інструмент. Варто зауважити, що велику увагу здобули методи, що 
вдало зарекомендують себе на практиці провідного підприємства зарубіжних 
країн.  

 
Таблиця 1 

Методи управління 
Організаційно-

розпорядчі методи 
Економічні методи 

Соціально-психологічні 
методи 

1.Засновані на авторитеті 
влади і права керівника від-
давати розпорядження. Ви-
магає обов`язкового підзвіт-
ного і  точного виконання 
розпоряджень 

1.Засновані на матеріальних 
інтересах, невикликають ав-
томатичного виконання на-
мічених цілей; вивчення по-
треб працівників, їхньої мо-
тивації 

1. Заснований на викорис-
танні соціального механізму, 
діє в колективі 

2. Припускають конкретно 
адресні вказівки 

2. Представляють собою за-
гальні правила, установлю-
ванні за допомогою економі-
чних важелів цін, кредиту, 
нормативів 

2. Враховують якість трудо-
вого колективу, поняття лі-
дерства, особливості особис-
тості, її психологію 

3. Вимагає централізації уп-
равління. Значну частку від-
повідальності бере на себе 
адміністрація, тобто ці мето-
ди припускають наявність 
центрів, які розробляють рі-
шення і видають їх у вигляді 
команд 

3. Надають керованій системі 
самостійність при повній 
відповідальності за прийняті 
рішення 

3. Здійснюються за допомо-
гою безпосереднього чи не-
прямого впливу на основі 
створення особливих умов 
для змістовної праці, ініціа-
тиви, активності 

 
Перш за все обрані методи повинні відшліфувати як господарські діяль-

ності підприємства загалом, так і хід керування персоналом на окремому під-
приємстві [2]. 

Використання сучасних способів та засобів керування фінансовою гос-
подарчою працею на досвіді  вітчизняного підприємства дозволяєсприяти оп-
тимізації витрат підприємств, правильно поділити дані запаси,  

Методи управління це результат здійсненняфункцій менеджменту, ін-
акше кажучи спосіб управління будь-яким підприємством в ході власної праці 
має організувати всі потрібні методи впливів керованою системою. Мета 
управлінця спостерігається в тому, абистворити потрібні принципи менедж-
менту, спроможні убезпечити фінансово-господарську діяльність, здобування 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції,  
м. Полтава, Полтавський інститут економіки і права, 19-20 травня 2022 року 
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поставленої мети та цілі підприємства. 
Кожен без винятків вчений торгівельних даних відзначали, що поперед-

ні роки на міжнародному ринку відбулося підвищення цін, розпочала збіль-
шуватися ціна на продукти харчування. Спеціалісти зв'язують це перш за все 
із світовою  кон'юнктурою: збільшилися інфляції, виросла ціна на енергоносії. 
В результаті, змінилася установа попиту та пропозицій. В такому випадку ри-
нки не відчували нестачі сировини, Україна вчасно доставляє та убезпечує по-
трібною продукцією міжнародний ринок[3]. 
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Актуальність обраної теми дослідження обумовлена тим, що у вітчизня-

ній науці немає комплексного господарсько-правового дослідження інституту 
публічних гарантій та забезпечення господарських зобов’язань. 

Теоретичною основою дослідження стали праці Боднар Т. В., Геле-
вей О. І., Дзери О. В., А. В., Підопригори О. А., Подцерковного О. П., Проценко 
І.О., Стефанчука Р.О. та інших. 

Для більш повного та об’єктивного дослідження питання інституту за-
безпечення виконання господарських зобов’язань необхідно приділити увагу 
особливостям поетапної зміни відповідної законодавчої бази. 

Базисна нормативна основа для врегулювання забезпечення виконання 
як господарських так і цивільних зобов’язань міститься в Цивільному кодексі 
України, тому ґенезу розвитку та становлення законодавства України щодо 
забезпечення виконання господарських зобов’язань доцільно розкривати саме 
через порівняння відповідних норм Цивільного кодексу УРСР 1963 року та но-
вого Цивільного кодексу України 2003 року. 


