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єдиний соціальний внесок в повному розмірі, пропонуємо збільшити розмір їхньої 
майбутньої пенсії на 0,5 % за кожен наступний повний рік страхового стажу. 

Для реалізації зазначених заходів вважаємо за необхідне активізувати масово-
роз’яснювальну роботу фондів соціального страхування та створити на базі Пенсійного 
фонду комісію, яка здійснюватиме перевірку матеріального стану господарств, які 
зіткнулися з фінансовими труднощами. 

1. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств в сільській 
місцевості в 2012 році. Статистичний бюлетень. – К. : Державна служба статистики України, 
2012. – 81 с. 
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Сучасне місто як  базовий інститут національної економіки потребує  розробки та 
використання науково  обґрунтованої системи управління, яка дозволяє приймати рішення 
щодо забезпечення  потреб міського населення за рахунок вирішення завдань міського 
економічного та соціального розвитку. 

Проблеми  формування та ефективного функціонування системи міського управління є 
предметом досліджень учених і практиків в Україні та за її межами. І хоча ними зроблено 
значний внесок у вирішення зазначеної проблеми, однак потребує подальших досліджень 
визначення організаційно-економічних особливостей  структури міста та структури  органів 
управління містом. Це визначає мету дослідження та підкреслює його актуальність. 

Організаційна система міського управління включає об’єкт управління (безпосередньо 
місто як організаційну систему) та суб’єкт управління (органи управління містом). Місто як 
організаційна система  являє собою агреговану цілісність, що поєднує сукупність елементів, 
пов’язаних між собою організаційними відносинами, які виконують відповідні функції для 
досягнення цілей функціонування та розвитку.  

Слід зазначити, що місто та органи управління ним є складними системами, яким 
притаманні такі ознаки, як складна внутрішня структура та зв’язки між елементами; 
наявність підсистем; внутрішня та зовнішня взаємодія елементів системи; ієрархічна 
структура та багаторівнева система взаємозв’язків. Ці особливості потребують формування 
відповідних  умов  функціонування ефективної системи міського управління  як в 
економічному аспекті (забезпечення перевищення результату над витратами), так і в 
організаційному аспекті (запобігання  втрат від незбалансованості дій складових  системи).  

Умовою ефективного функціонування системи міського управління є  також 
використання відповідного економічного  механізму, який включає сукупність засобів та 
інструментів, які забезпечують функціонування та розвиток соціально економічної бази  
міста, сприяють поповненню доходної частини міського бюджету.  При цьому необхідно 
забезпечення дотримання адекватності між  організаційною структурою органів управління 
містом  та структурою міста як організаційної системи. Зазначеного можливо досягти за 
рахунок використання інформаційних комп’ютерних технологій, які дозволяють 
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формалізувати процес узгодження дії  організаційних структур  на підставі використання 
єдиної інформаційної бази, ідентифікованості процесів, керованості ресурсами, а також  
прийняття  рішень у реальному масштабі часу.   

Єдина інформаційна база передбачає врахування принципів міського управління, 
включаючи об’єктивність, науковість, гнучкість, функціональність, раціональність. Рішення, 
що приймаються у реальному масштабі часу в процесі міського управління, повинні 
відповідати вимогам законності, адресності, системності, виконуваності, контрольованості та 
безризикованості. 

Слід зазначити, що використання інформаційно-комп’ютерних технологій для 
підтримки прийняття рішень є достатньо коштовним, але ефект від своєчасної реалізації 
рішень, спрямованих на запобігання втрат від незбалансованості дій  складових системи 
міського управління  виправдовує зазначені витрати. 

Серйозною проблемою, яка потребує вирішення  є узгодження рішень між різними 
функціональними рівнями міста як організаційної системи: у територіальному, 
інфраструктурному, інженерно-комунікаційному та  виробничому аспектах, що і повинно 
стати предметом подальших досліджень.  

Таким чином, запропонований підхід до забезпечення узгодження структури 
організаційної системи міста та організаційної структури органів управління містом 
сприятиме отриманню ефекту не тільки в економічному, але й організаційному аспекті в 
процесі управління містом як базовим інститутом національної економіки. 
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заборгованості комерційних банків, дозволив виділити наступний метод регулювання в 
рамках фінансового механізму до якого відноситься стягнення заборгованості. Стягнення 
являє собою передачу права на проблемний борг колекторському агентству або іншому 
банку. 

На сьогоднішній день стягнення боргів з фізичних та юридичних осіб здійснюється 
цивілізованими методами повернення грошових коштів. Нерідко дану процедуру, за 
наявності грамотного і досвідченого фахівця, можна вирішити в досудовому порядку. Даний 
крок завжди ефективний, особливо якщо довести до відома боржника негативні наслідки, які 
можуть з'явитися при стягненні боргу через суд [2]. 

Стягнення боргів з фізичних осіб, проходить завжди найбільш болісно унаслідок 
фінансової та юридичної неграмотності населення. В цілому розглянута процедура може 
проводитися двома способами. Перший, спосіб полягає в самостійному стягнення банком 
боргу. Це зазвичай відбувається за наступною, схемою: банк неодноразово висилає 
боржнику нагадування про борг і, проводить дану процедуру власними силами [3].  

Другий спосіб стягнення боргів з боржника передбачає інший порядок та відноситься 
до категорії професійних. У цьому випадку залучаються колекторські фірми і агентства, які 


