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Вже тривалий час в Україні на особисті селянські господарства припадає майже 50 % 
виробленої сільськогосподарської продукції. Тому пошук шляхів вирішення питань, які 
лежать у площині соціального страхування селян, є надзвичайно актуальним. 

Згідно з принципами страхування соціальний страховий захист можуть отримати 
лише ті особи, які сплачують страхові внески. Переважна ж частина селян, не сплачуючи 
страхових внесків, не вважається учасниками системи соціального страхування, і не має 
права на виплати із фондів соціального страхування. 

За даними Державної служби статистики України, у 2012 році в Україні з-поміж 5,1 
млн сільських домогосподарств, що мали у своєму володінні або користуванні землю, 23,7 % 
становили господарства із земельною площею менше 0,25 га [1, с. 13]. Ми вважаємо, що такі 
земельні наділи не можна вважати основним джерелом доходу для селянської сім’ї. Проте, 
законом “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової 
фінансової кризи на сферу зайнятості населення” вони фактично позбавлені права на 
соціальний захист. 

Для виправлення даної ситуації пропонуємо для цілей соціального страхування 
виокремити групу господарств з наділами до 0,25 га з сукупності ОСГ і запровадити для них 
(за умови прийняття останніми рішення про ведення особистого господарства) пільговий 
режим соціального страхування, який може проявлятися у встановленні для членів цих 
господарств зменшеного розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування. Окрім того, в разі участі членів цих господарств в системі соціального 
страхування надати їм право виходу на пенсію у віці 55 років (за умови страхового стажу не 
менше 30 років, в тому числі під час зайнятості в такому господарстві не менше 15 років). 

Якщо ж члени таких ОСГ не виявлять бажання провадити подальшу 
сільськогосподарську діяльність у власних господарствах, здійснювати їх реєстрацію як 
безробітних з відстрочкою виплати допомоги по безробіттю на 90 календарних днів. 

З метою залучення членів ОСГ із земельними наділами понад 0,25 га до системи 
соціального страхування пропонуємо встановити для них пільговий вік виходу на пенсію у 
віці 55 років для чоловіків і жінок, за умови сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в повному розмірі та наявного страхового стражу менше 30 
років, в тому числі під час зайнятості в такому господарстві не менше 15 років поспіль. При 
цьому, враховуючи світовий досвід, надати цій категорії зайнятого населення на період 
фінансових труднощів право на короткострокове звільнення від обов’язку сплати страхових 
внесків з подальшою компенсацією накопиченої заборгованості впродовж певного 
визначеного періоду. Окрім того, якщо члени цих господарств не оформлятимуть пенсію в 
55 років, продовжуватимуть провадити діяльність у власних господарствах і сплачуватимуть 



 
12 

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 


