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РОЗДІЛ 7 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

МОЛОДІЖНОЮ ПОЛІТИКОЮ  

НА СЕЛІ 

 

 

7.1.   Напрями зниження сільського молодіжного безробіття 

 

Досліджуючи проблему зайнятості молоді, слід визнати, що 

практично будь-яка молода людина, яка вперше вийшла на ринок 

праці в пошуках роботи і має освіту, не завжди працевлаштовується за 

отриманою спеціальністю у зв’язку із жорсткою конкуренцією з більш 

кваліфікованими працівниками. Навіть диплом з відзнакою не завжди 

може бути гарантією працевлаштування. 

Незатребуваність молоді на ринку праці, збільшення чисельності 

серед молодих безробітних породжує безліч побічних негативних 

явищ, насамперед бідність, сприяє росту злочинності тощо. Безробіття 

призводить до втрати молоддю трудових навичок, здатності до 

інтенсивної роботи, в деяких випадках призводить до деградації 

особистості, негативно впливає на демографічну ситуацію. Молодь у 

пошуках роботи й більш успішного майбутнього мігрує за межі регіону 

(сільської місцевості, області, країни), з метою працевлаштування або з 

метою одержання додаткової освіти і професії, яка більш затребувана 

на ринку праці, а також для реалізації прагнення до самостійного 

заробітку. Усе це в остаточному підсумку негативно позначається на 

соціально-економічному становищі регіону, зокрема призводить до 

скорочення валового регіонального продукту. 

Щоб підтвердити зазначене вище висловлення, проведемо кореляційно-

регресійний аналіз залежності валового регіонального продукту (Y) від 

міграційного приросту (збитку) молоді (X1), рівня молодіжного 

безробіття (Х2) і рівня злочинності молоді у віці 15-29 років (Х3). У 

якості вихідної інформації були взяті статистичні дані державної 

служби державної статистики по Миколаївській області в динаміці за 

20 років. 
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Кореляційно-регресійна модель була вирішена з використанням 

програмного продукту. В результаті розрахунків коефіцієнтів регресії 

було отримано наступне рівняння регресії, яке має вигляд: 
 

Yx = 245336,18 + 0,484Х1 − 4212,407Х2 − 94718,545Х3    (7.1) 

 

Рівняння регресії має наступну інтерпретацію: валовий регіональний 

продукт збільшиться на 0,484 млн грн при збільшенні міграційного 

приросту молоді у віці 15-29 років хоча б на 1 людину, знизиться на 

4212,407 млн грн при підвищенні рівня молодіжного безробіття хоча б 

на 1 %. Крім того, валовий регіональний продукт може значно 

скоротитися (на 94718,545 млн грн), якщо хоча б на 1 % підвищиться 

рівень молодіжної злочинності. Крім того, якщо в Миколаївській 

області (теоретично) щорічний міграційний приріст, рівень безробіття 

й рівень молодіжної злочинності будуть дорівнювати нулю, то 

екстраполюючи тенденції змін валового регіонального продукту 

останніх 20 років його рівень складе 245336,18 млн грн.  

Також був проведений розрахунок коефіцієнтів кореляції і 

детермінації: 
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Коефіцієнт кореляції (R = 0,815) показує, що зв’язок між валовим 

регіональним продуктом, міграційним приростом (збитком), рівнем 

молодіжного безробіття й рівнем злочинності молоді 15-29 років 

тісний, а значення коефіцієнта детермінації (R2 = 0,665), означає, що на 

66,5 % зміна валового регіонального продукту області залежить від 

зазначених вище факторів, а на частку інших факторів доводиться 

33,5 %. Перевіримо якість і значимість отриманого рівняння регресії. 

Для визначення якості рівняння регресії розрахуємо середню 

помилку апроксимації: 
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Значення середньої помилки апроксимації, що дорівнює 3,64 % 

вказує на високу якість рівняння регресії, тобто його можна 

використовувати в практичних цілях. 

Перевіривши рівняння регресії за критерієм Фішера (F = 8,609) 

виявилося, що воно статистично значиме й вірогідно в 95 випадках із 

100. Таким чином, використовуючи дане рівняння регресії, ми можемо 

визначити який буде валовий регіональний продукт при зміні того або 

іншого фактору моделі, і враховувати його в процесі довгострокового 

планування при реалізації соціально-економічних проектів і програм, 

спрямованих на підтримку молоді, зокрема на боротьбу з молодіжною 

злочинністю і скороченням безробіття. 

Недостатня увага до вирішення цієї проблеми може породити різні 

соціальні проблеми негативного характеру, що пов’язані з анти-

громадською поведінкою молоді, залученням молоді до кримінальних 

структур суспільства, підвищенням рівня злочинності, наркоманією 

тощо. Саме тому вирішення проблем молодіжної зайнятості на ринку, 

як на регіональному, так і на національному рівні, має особливе 

значення. 

Що стосується зайнятості в сільській місцевості, то тут крім 

проблеми конкуренції з більш кваліфікованими працівниками, існує 

проблема залучення молоді до проживання в сільській місцевості. Як 

показують неодноразово проведені соціологічні дослідження серед 

випускників вищих і середніх аграрних навчальних закладів, після 

закінчення навчання до сільської місцевості готові повернутися тільки 

10,9 % випускників. Це пов’язано з тим, що в аграрні навчальні 

заклади вступають, насамперед, через те, що легше отримати 

бюджетне місце через низький прохідний бал – 22 % опитаних, 19,2 % – 

через низьку вартість навчання, порівняно з іншими ВНЗ області; 18 % – 

вступили тільки заради одержання диплому про вищу освіту. І тільки 

18,3 % опитаних, аргументували свій вибір «бажанням працювати в 

сільському господарстві після закінчення навчання».  

Виникає питання «Чому більшість абітурієнтів йдуть до ВНЗ 

аграрного напряму і навіщо після закінчення намагаються знайти 

роботу в інших галузях національної економіки або державних 

установах?». 

Як і очікувалося, 5,9 % респондентів чинять так за порадою батьків. 

Це й не дивно, враховуючи досить юний вік абітурієнтів, який у 

середньому становить 17 років. 

- щоб ухилитися від армії 2,0 % 

- любов до природи 1,1 % 
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- за власним бажанням 18,3 % 

- через низьку вартість навчання 19,2 % 

- отримати вищу освіту 18,0 % 

- висока ймовірність потрапити на бюджетне місце 22,0 % 

- за рішенням батьків 5,9 % 

- не відповіли 13,5 % 

Серед причин, через які студенти не збираються працевлаштовуватися 

у сільській місцевості і, зокрема, працювати в сільському господарстві, 

названі наступні:  

 низький рівень заробітної плати – 42,6 %;  

 незадовільні умови праці – 16,4 %; 

 непрестижність роботи – 6,6 %;  

 відсутність житла – 3,3 %;  

 погані соціально-побутові умови – 13,0 %;  

 низький рівень культури в сільській місцевості – 6,6 %,  

 незацікавленість працювати в сільському господарстві – 

11,5 %  

Таким чином, в основі небажання випускників сільськогосподарських 

навчальних закладів працювати в сільській місцевості лежать, 

насамперед, соціально-економічні (заробітна плата, умови праці, 

проблеми житла, побуту й культури) і соціально-психологічні фактори 

(престиж роботи). 

На сьогодні, на думку експертів «Українського інституту соціальних 

досліджень імені Олександра Яременка», основними характерними 

рисами у сфері кадрового забезпечення АПК є: 

- гострий дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо фахівців з 

вищою освітою (головні інженери, зоотехніки, ветеринарні лікарі, 

агрономи); 

- дефіцит робочих спеціальностей, що вимагають початкового 

професійного рівня підготовки; 

- низька укомплектованість кваліфікованими управлінськими 

кадрами (бухгалтери, економісти, юристи), низький рівень підготовки 

управлінських кадрів, у тому числі керівників; 

- проблема оновлення кадрів, приплив нових кадрів, у тому 

числі молодих фахівців, молодих робочих кадрів. 

Основними причинами сформованої ситуації експерти вважають: 

1) низький рівень заробітних плат порівняно з рівнем виплат у 

зв’язку з безробіттям; 

2) небажання молодих фахівців працювати в АПК і жити в 

сільській місцевості; 
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3) нерозвинена соціально-економічна інфраструктура села 

(наявність житла, шкіл, медичних установ, об’єктів соцкультпобуту). 

Експерти відзначають, що ситуація з кадровим забезпечення АПК 

із кожним роком погіршується. 

Менш гостро кадрові проблеми постають у великих господарствах, 

багатопрофільних підприємствах, що включають не тільки рослинництво 

й тваринництво, але й переробку сільгосппродукції або додаткового 

виробництва. Такі підприємства, як правило, більш економічно 

успішні і, як наслідок, можуть запропонувати більш високий рівень 

заробітної плати, додаткову соціальну підтримку, інвестують у 

соціально-економічний розвиток сільської місцевості, в якій 

розташовуються, або мають соціальні об’єкти (медпункти, клуби) при 

своїх підприємствах, будують житло для співробітників. Крім того, 

люди, як правило, будують певні плани на життя, ці перспективи тісно 

пов’язані з роботою, і отже, з роботодавцем, і великі підприємства 

представляються їм більш перспективними в життєвому плані, в 

можливості розбудовуватися. 

Експерти відзначають, що саме великі агропромислові підприємства є 

більш життєздатними, активно впроваджують сучасні технології, і тим 

самим підтримують певний рівень конкурентоспроможності, займають 

значні частки на ринку, мають досить налагоджені управлінські 

системи, більший обсяг власних обігових коштів, більші можливості 

залучення зовнішнього фінансування. Диференціюючи напрями 

діяльності, створюючи додаткові виробництва, вони нині мають 

більше варіантів для ефективного управління кадровими ресурсами, 

згладжуючи вплив таких факторів як сезонність або висока залежність 

від погодних умов. Крім того, вони мають більше можливостей для 

оптимізації видатків і зниження собівартості продукції (наприклад, у 

силу більш низької залежності від закупівельних цін, можливості 

придбання матеріалів за більш низькими, оптовими цінами або 

здешевлення частини матеріалів за рахунок власного виробництва). На 

думку ряду експертів, державна підтримка повинна бути спрямованою 

саме на розвиток подібних успішних підприємств, які будуть, у свою 

чергу, виступати джерелами соціально-економічного розвитку 

сільських місцевостей, де вони розташовані. 

У цілому залучення молоді до сільської місцевості, як ми вже 

відзначали вище, безпосередньо пов’язане з рівнем розвитку сільської 

інфраструктури, в яку включаються такі аспекти як: 

1) відновлення сільськогосподарського виробництва; 

2) відновлення житлового фонду; 
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3) створення сприятливих соціально-побутових умов; 

4) поліпшення транспортного сполучення. 

Найбільш важливим із цього списку є відновлення сільсько-

господарського виробництва, тому що без цієї складової безглуздо 

відновлювати житловий фонд, створювати центри культурного 

дозвілля, тому що немає робочих місць і сільські жителі будуть у будь-

якому разі знаходити джерела заробітку й залишати село з метою 

подальшого працевлаштування. І як наслідок, старіння, спустошення і, 

в результаті, зникнення українських сіл. Саме з такими проблемами на 

сьогодні стикаються сільські райони Миколаївської області: Арбузинський, 

Врадіївський, Баштанський, Братський, Доманівській, Єланецький, 

Казанківський та Кривоозерський. 

На прикладі окремо регіону спробуємо спроектувати модель 

удосконалення сільської інфраструктури, яка буде включати всі 

чотири, зазначені вище аспекти розвитку і виявимо вплив цього проекту. 

У якості аналізованого об’єкта було обрано с. Інгулка Баштанського 

району Миколаївської області. Чисельність населення в селі становить 

2025 осіб, у тому числі 379 чол. – це молодь у віці від 15 до 29 років. 

На території є загальноосвітня школа на 250 учнів, дитячий садок на 

100 місць, 2 дитячих майданчики, фельдшерсько-акушерський пункт, 

ЖКМ. Що стосується житлового фонду, то в основному переважає 

приватний сектор. Село розташовується на площі в 14274 га, з них 

6092 га – сільгоспугіддя, в тому числі 3500 га – рілля. 

У північно-східній частині розташовувалося сільськогосподарське 

підприємство ВАТ «Інгульське», зареєстроване в 22 лютого 2000 року. 

Юридична адреса: 56170, Миколаївська область, Баштанський район, 

с. Інгулка, вул. Спортивна. Директор – Федорченко Микола Іванович. 

У 2004 році господарство було ліквідоване, а на його базі в 2009 році 

створено нове господарство СТОВ «Інгульське». Всі основні споруди, 

що знаходяться на території колишнього ВАТ «Інгульське», 

збереглися. В цей час вони використовуються як підсобні приміщення 

або частково зруйновані.  

Відсутність виробництва – це основна причина розвитку сільського 

безробіття, і зокрема молодіжного. Тому необхідно створити нові 

робочі місця для сільського населення. У рамках цього проекту 

рекомендується відновлення сільськогосподарського підприємства. 

Заходи щодо відновлення ВАТ «Агросвіт» містять у собі: 

- будівництво нового тваринницького комплексу на 1900 голів; 

- будівництво цеху з переробки молока; 
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- відновлення автомобільного й тракторного парку, із частковою 

заміною й модернізацією сільськогосподарської техніки; 

- відновлення старих тваринницьких ферм і використання їх як 

овочесховища, складу під зберігання й переробку зерна; 

- відновлення наявного на території «Інгульське» оздоровчого 

пункту, їдальні й магазину. 

Частина витрат на реалізацію проекту може фінансуватися з 

Державного бюджету, а основне фінансування має здійснюватися за 

рахунок приватного капіталу або за рахунок заснування сільсько-

господарського кооперативу. Мета відновлення сільськогосподарського 

підприємства на території країни – це, насамперед, створення 

додаткових робочих місць і, по-друге, створення умов соціального 

комфорту для трудящих і сільського населення в цілому. 

Визначення науково обґрунтованого рівня витратності з раціональною 

спеціалізацією сільськогосподарського виробництва, оптимізація рівня 

використання аграрної праці є однією з найважливіших наукових і 

практичних проблем агроекономіки. Спираючись на сучасну теорію 

системного аналізу й методи економіко-математичного моделювання, 

була розроблена економіко-математична модель ефективного 

використання аграрної праці на ВАТ «Інгульське». 

Дана модель дозволяє обґрунтувати оптимальну структуру 

трудового потенціалу, виходячи з найбільш повного використання 

наявних ресурсів з мінімальними трудовими й матеріальними 

витратами.  

Математична інтерпретація економіко-математичної моделі 

оптимізації чисельності персоналу ВАТ «Інгульське» має такий вигляд: 
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де F – цільова функція – мінімум витрат живої праці; 

Xj – змінні (площі сільськогосподарських культур; поголів’я 

сільськогосподарських тварин різних статево-вікових категорій; 
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розподіл працівників рослинництва, тваринництва й адміністративно-

управлінського персоналу; допоміжні змінні);  

Сі – коефіцієнти цільової функції; 

aіj – техніко-економічні коефіцієнти; 

bi – обмеження (з реалізації основних видів сільськогосподарської 

продукції; з балансу кормів; із закріплення працівників тваринництва 

за поголів’ям худоби; з розподілу працівників рослинництва за 

площами сільськогосподарських угідь; з розподілу ІТП за структурними 

підрозділами; з матеріальних витрат; за фінансовими результатами 

діяльності підприємства); 

j – номер змінної; 

n – кількість змінних; 

i – номер обмеження; 

m – кількість обмежень. 

Побудована економіко-математична модель дозволяє проводити 

оптимізацію агровиробництва на основі створення умов для найбільш 

ефективного використання сільськогосподарської праці. Крім того, 

отримана модель дає можливість прогнозувати окремі напрямки 

розвитку сільськогосподарських підприємств на найближчу перспективу. 

Зокрема за допомогою цієї моделі можна розрахувати потреби в 

робочій силі залежно від організаційно-галузевої структури підприємства 

і технології виробництва. 
 

Таблиця 7.1 

Показники ефективності економіко-математичної моделі 
 

Показники Значення 

Вартість валової продукції при запланованій собівартості, тис. грн 24173,75 

Загальна чисельність працівників, зайнятих в основному виробництві, чол. 226 

Загальні витрати праці робітників, зайнятих в основному виробництві,  

чол.-год. 

334885 

Очікуваний прибуток від виробництва основних видів 

сільськогосподарської продукції, тис. грн 

8140 

Річний виробіток працівника, тис. грн/чол. 106,96 

Середня продуктивність праці працівників, грн/чол.- год. 72,185 

Рівень рентабельності, % 33,67 

 
За оптимальним планом для здійснення ефективної діяльності 

підприємству знадобиться 226 працівників, у тому числі 52 працівника 

адміністративно-управлінського апарату, 55 працівників тваринництва 
й 119 працівників рослинництва. При цьому витрати живої праці 
будуть мінімальними й складуть 334885 людино-години в рік. 
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У процесі своєї діяльності підприємство може виробляти продукцію 

на суму 24173,75 тис. грн і отримати прибуток у розмірі 8140 тис. грн, 

у тому числі від реалізації продукції рослинництва – 3970,75 тис. грн і 

4169,25 тис. грн від продукції тваринництва. Але це можливо, якщо 

господарство реалізує 15990 ц зернових, 64687 ц овочів відкритого 

ґрунту, 14000 ц сіна, 253 ц великої рогатої худоби в живій масі й 

73200 ц молока. 

Модель буде оптимальною, якщо посівні площі сільськогосподарських 

культур і поголів’я сільськогосподарських тварин буде перебувати в 

межах від 0 і більше га (гол). Але в той же час, збільшуючи площі 

посівів і поголів’я сільськогосподарських тварин, буде відбуватися 

збільшення витрат живої праці на відповідне значення. 

Так, при збільшенні площі посіву зернових хоча б на 1 га відбудеться 

збільшення витрат живої праці на 11,5 чол.-год., відповідно збільшуючи 

площі посіву овочів відкритого ґрунту, аналогічно відбудеться 

збільшення витрат праці на 217,4 чол.-год. тощо. Крім цього, 

оптимальність моделі не порушиться, при загальній площі посіву від 

2827 і більше га, при будь-якому поголів’ї великої рогатої худоби й 

практично при будь-яких змінах чисельності працівників, витрат живої 

праці й матеріальних витрат на виробництво сільськогосподарської 

продукції. Модель також буде оптимальною, навіть якщо буде 

змінюватися величина очікуваного прибутку підприємства. 

Ця модель можна вважати ефективною, тому що в сільській 

місцевості створюються додаткові робочі місця, а регіон за рахунок 

здійснення виробництва одержить додатково валового регіонального 

продукту на суму 24173,75 тис. грн. Крім того, за рахунок сплати 

податків, тільки при відновленні одного сільськогосподарського 

підприємства, бюджет району поповниться на 1953,6 тис. грн. 

Але відновленням сільськогосподарського підприємства на 

території села обмежуватися не варто, тому що недостатньо лише 

створити робочі місця в сільській місцевості, необхідно також 

поліпшити її інфраструктуру. Для цього, в першу чергу, необхідно 

відновити житловий фонд, створити сприятливі соціально-побутові 

умови й поліпшити транспортне сполучення. Але без державної 

підтримки здійснити ці заходи практично неможливо. 

Тому для комплексного вирішення проблеми безробіття молоді в 

сільській місцевості необхідно створити державний орган (апарат), 

який буде здійснювати регулювання зайнятості молоді. 

В основу функціонування державного апарату управління 
закладене тісне співробітництво різних органів влади, які будуть 
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займатися вирішенням різних аспектів молодіжної зайнятості в 
сільській місцевості. Зважаючи на те, що село – це, насамперед, 

генератор сільськогосподарського виробництва, то у зв’язку з цим є 
необхідним залучення молодих кадрів у сільськогосподарську галузь. 
Даний процес буде здійснюватися в трьох напрямках: 

Департамент економічного розвитку аграрного ринку Міністерства 

аграрної політики і продовольства України в тісній співпраці з 
органами державної влади Миколаївської області, а саме Головним 
управлінням економіки, Головним управлінням агропромислового 

розвитку й Центром зайнятості населення робить державне замовлення 
вищим і середнім аграрним навчальним закладам на підготовку 
фахівців певного профілю для сільськогосподарської галузі. Центр 

зайнятості населення здійснює моніторинг зайнятості та безробіття 
молоді в сільській місцевості, отримує інформацію про вакантні 
посади на сільськогосподарських підприємствах області, а потім 
передають її у відділ з питань зайнятості молоді Департаменту 

економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної 
політики і продовольства України. Завдяки цьому, як показує статистика 
й кількаразові соціологічні дослідження, в сільськогосподарських 

підприємствах, що знаходяться в сільській місцевості, буде праце-
влаштовано 10,9 % випускників аграрних навчальних закладів. 

Органи місцевого самоврядування отримують інформацію від 

сільськогосподарських підприємств, розташованих на його території 
про потребу в кадрах усіх рівнів і передає її через відділ соціального 
захисту населення районної адміністрації. Ця інформація далі надходить 
до кадрових агенцій Миколаївської області й до Центру зайнятості 

населення міста Миколаїв. При такій спільній й взаємовигідній співпраці, 
кадровий склад сфери АПК у сільській місцевості, за прогнозними 
оцінками, може поповнитися на 2,7 % від загальної потреби в робочій 

силі. 
У сільській місцевості на базі сільськогосподарських підприємств, 

при фінансовій підтримці Міністерства аграрної політики і продовольства 

України, Міністерства освіти і науки України, Державної служби 
зайнятості України необхідно створити Школи початкової сільсько-
господарської освіти з підготовки фахівців робочих професій для 
сфери АПК. Це дозволить забезпечити галузь працівниками, зайнятих 

у сільськогосподарському виробництві на 86,4 %.  

Зараз в умовах системної кризи, щоб зберегти «українське село» і 

забезпечити його розвиток і процвітання, необхідна підтримка 

середнього та малого бізнесу. З цією метою при методичній і фінансовій 

підтримці органів державної влади Миколаївської області необхідно в 
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кожному селі області на базі навчальних закладів або місцевого 

самоврядування створити «Школи молодіжного підприємництва». На 

базі цієї школи кожен охочий може пройти повноцінне навчання 

основам бізнесу, які допоможуть молодим селянам відкрити свою 

власну справу, в тому числі організувати своє особисте приватне або 

фермерське господарство. Але мало навчити, треба ще й допомогти в 

створенні своєї власної справи і особливо важлива фінансова 

підтримка молодих підприємців через надання субсидій. Тобто кожен 

початківець, який звернувся за допомогою, одержує безкоштовно 

певну суму коштів на розвиток своєї справи. При цьому органам 

державної влади місцевого самоврядування принципово важливо, щоб 

підприємці-початківці надали чіткі проекти, щоб нові малі або навіть 

мікропідприємства дали нові робочі місця і забезпечили свій внесок у 

розвиток економіки. Потрібно розвивати бізнес із акцентуванням на 

створення додаткових робочих місць і зростання попиту на продукцію. 

Крім того, регіональні органи державної влади і місцевого самоврядування 

мають створити всі умови для безперешкодної реалізації виробленої 

продукції, шляхом створення пунктів збуту сільськогосподарської 

продукції, які потім передають її переробним підприємствам, або 

шляхом створення в кожному районі області сільськогосподарського 

кооперативу, який буде займатися на взаємовигідних умовах 

прийомом продукції у громадян. 

Але для того, щоб уся ця система працювала більш ефективно 

необхідно також стимулювати створення нових підприємств з 

переробки сільськогосподарської продукції, при цьому на приватних 

підприємствах, що займаються особистим селянським господарством і 

тих, що виробляють сільськогосподарську продукцію для товарних 

цілей буде можливість реалізувати свою продукцію, і як наслідок 

населення регіону буде отримувати більш якісні й дешеві продукти 

харчування, крім того, це ще й додаткові робочі місця. 

Але село – це не тільки агропромислове виробництво й особисте 

селянське господарство, але й соціальна сфера, сфера послуг і було б 

просто нерозумно розвивати в сільській місцевості тільки сільське 

господарство, тому що не сільськогосподарська сфера діяльності є 

головною складовою розвитку інфраструктури села. Саме тому 

необхідно через центри зайнятості населення і несільськогосподарські 

навчальні заклади залучати кадри до сільської місцевості і в ці сфери 

діяльності. Залучити молодь до сільської місцевості в цій ситуації, ми 

можемо, в першу чергу, за рахунок досягнення соціально рівних з 

містом умов одержання доходів і суспільних благ. І головне – 
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необхідним є відновлення житлового фонду, створення сприятливих 

соціально-побутових умов і поліпшення транспортного сполучення. 

Що стосується житлового фонду, то на території села для додатково 
працевлаштованих працівників не вигідно будувати багатоквартирні 

будинки, тому що це потребує великих капіталовкладень. Найкраще на 
сільських територіях будувати будинки на 2-4 власника із прилеглими 
до них присадибними ділянками, щоб у населення була можливість 
вести своє особисте селянське господарство, тобто вирощувати 

сільськогосподарські культури й тварин, у тому числі й з можливістю 
її подальшої реалізації. 

У рамках державної програми «Будівництва доступного житла на 

2010-2017 рр.» частина витрат на будівництво для молодих родин, що 
проживають у сільській місцевості, може фінансуватися з державного 
бюджету – 40 %, 30 % – з обласного бюджету й 30 % виплачує молода 

родина. Відсоткове співвідношення може змінюватися, але підхід 
щодо акумулювання фінансових ресурсів з різних джерел є цілком 
доречним. Пропонуємо й іншу схема фінансування житлового 
будівництва, індивідуально для працівників сільськогосподарського 

підприємства, і зокрема молодих фахівців у віці до 35 років, але за 
умови, що він відпрацює не менше 5 років: 40 % – державний бюджет; 
30 % – обласний бюджет; 20 % сільськогосподарське підприємство й 

10 % – працівник підприємства. А упродовж цього періоду (5-ти років) 
працівникові і його родині має бути надане службове житло в гуртожитку, 
яке перебуває у відомстві сільськогосподарського підприємства й 

органів місцевого самоврядування. У випадку, якщо молода родина 
має двох і більше дітей, то відсоток фінансування частини будівництва 
сільськогосподарським підприємством може бути збільшений до 25 %. 
І якщо молодий фахівець відпрацює на сільськогосподарському 

підприємстві 10 років, то житло йому передається у власність на 
безкоштовній основі. 

З метою поліпшення соціально-побутових умов рекомендується 

будівництво торгового дому з торговельними площами з усім 
переліком побутових послуг (пошив одягу, перукарня, ремонт взуття 
тощо). Крім того, для залучення до сільської місцевості молоді як 
сільськогосподарських, так і несільськогосподарських професій, також 

рекомендується ввести корегуючий коефіцієнт до заробітної плати 
робітників, що працюють у сільській місцевості, зокрема працівників 
бюджетної сфери (школи, дитячі садки тощо). При цьому розмір 

середньомісячної заробітної плати має бути не нижче середньої 
заробітної плати по сільськогосподарському підприємству, а в 
сільськогосподарському підприємстві – не нижче ніж по району й 
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області. На сьогодні середня заробітна плата по Миколаївській області 
становить 2535 грн на місяць. Таким чином, враховуючи нинішній 

середній розмір заробітної плати працівників бюджетної сфери, що 
проживають у сільській місцевості, поправочний коефіцієнт до 
заробітної плати працівників села повинен скласти 2,8. 

Фінансування для цього напряму розвитку сільської інфраструктури й 

зокрема поліпшення соціальних умов робітників, що працюють у 
сільській місцевості, може надходити з державного бюджету в розмірі 
50 %, обласного бюджету – 30 %, і 20 % – з коштів сільськогосподарського 

підприємства, що знаходиться на території села. Все це буде сприяти 
додатковому припливу молоді до сільської місцевості, а держава 
отримає вигоду у вигляді додаткового виробництва валового 

регіонального продукту і збільшення податкових надходжень. 
Таким чином, державна підтримка молодих фахівців у сільській 

місцевості може будуватися на двох напрямах впливу (рис. 7.1): 
 

 
 

 

Рис. 7.1. Основні напрями державної підтримки 

кадрового забезпечення АПК 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПК 

ЗАХОДИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ЗАХОДИ ЗАКРІПЛЕННЯ 

МОЛОДІ 

(підвищення матеріального рівня) 

 забезпечення житлом; 

 матеріальне забезпечення 

(одноразові виплати) молодим 

фахівцям при вступі на роботу до 

сільськогосподарських організацій; 

 виплати аграрної стипендії 

студентам освітніх закладів вищої і 

середньої професійної освіти, що 

навчаються на денній формі 

навчання на умовах договору 

підготовки спеціалістів для АПК; 

 підготовка кадрового резерву 

керівників сільськогосподарських 

організацій із числа студентів. 

 щомісячні грошові виплати 

молодим спеціалістам; 

 підвищення кваліфікації за 

рахунок бюджету; 

 щомісячні грошові виплати 

за рахунок бюджету 

керівникам 

сільськогосподарських 

підприємств за високу 

ефективність виробництва; 

 преміювання за підсумками 

конкурсів. 
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Крім усіх зазначених заходів щодо зниження рівня безробіття серед 

молоді й раціоналізації кадрової політики в сільському господарстві, 

необхідно також передбачити й наступні додаткові напрями, форми, 

методи й інструментарій роботи, а саме: 

- створення нормативно-правової бази кадрового забезпечення 

села; 

- підвищення престижу сільськогосподарських професій, 

сільськогосподарської праці, формування позитивної суспільної думки 

про сучасні умови життя у сільській місцевості. Стимулювання 

населення до життя й роботи в сільській місцевості, введення 

спеціальних гарантій, соціальної підтримки для жителів села; 

 створення єдиного інформаційного ресурсу, що сприяє 

працевлаштуванню випускників сільськогосподарських вузів: постійний 

централізований моніторинг кадрових потреб сільськогосподарських 

підприємств, забезпечення доступності даної інформації для всіх 

зацікавлених сторін. Збір інформації від організацій, економічної й 

соціальної сфери сільських районів з професійного, вікового й 

статевого складу керівників, фахівців і робочих масових професій; 

потреби в них на найближчий період (до 2015 року) і на перспективу 

(до 2020 року); 

 реалізація в рамках молодіжної політики заходів щодо 

підвищення мотивації до праці. Під час навчання в сільськогосподарських 

навчальних закладах на період практик формувати «комплексні 

студентські бригади», що складатимуться із майбутніх фахівців різних 

профілів, які могли б надалі в даному складі працювати на 

сільськогосподарських підприємствах у сільській місцевості. Усіляко 

підтримувати талановиту молодь, що прагне працювати в сільсько-

господарському виробництві. При цьому важливо створити таку 

систему підготовки кадрів для галузі, за якої в аграрні навчальні 

заклади будуть вступати молоді люди, що заздалегідь обрали 

професійний шлях; 

 формувати в сільській місцевості базові умови соціального 

комфорту, що дозволяють, у першу чергу, задовольнити потреби в 

житлі, а також відновлення й подальший розвиток соціальної 

інфраструктури сільської місцевості, створення для працівників гідних 

умов праці й життя, їх фінансова та моральна підтримка. 

Таким чином, з урахуванням усіх запропонованих заходів щодо 

стимулювання зайнятості сільської молоді, тільки в одному окремо 

взятому селі області можуть бути працевлаштовані порядком 300 осіб. 

У масштабах області, за умови, що в кожному районі будуть здійснені 



Розвиток державної молодіжної політики: 

теорія, методологія, механізми реалізації 

 

287 

подібні заходи щодо відновлення сільських територій і сільсько-

господарських підприємств, зокрема, то в цілому можна буде 

працевлаштувати 6600 молодих людей (або це 3,89 % від загальної 

чисельності сільської молоді області). 

Зважаючи на те, що на сьогодні чисельність безробітної молоді 

становить 77,7 тис. осіб (або 15,2 %), за рахунок додаткового праце-

влаштування молоді, рівень молодіжного безробіття складе 13,9 % (або 

71,1 тис. чоловік). Високий рівень безробіття, як ми вже відзначали вище, 

в першу чергу, негативно впливає на рівень злочинності в регіоні, 

зокрема на молодіжну злочинність, а це в остаточному підсумку 

впливає на розмір валового регіонального продукту. 

Для визначення впливу рівня молодіжного безробіття на рівень 

злочинності скористаємося кореляційно-регресійним аналізом. У 

результаті була отримана кореляційно-регресійна модель, яка має 

вигляд: 

 

XYx 23,0207,0      (7.5) 

Yx – рівень злочинності в молодіжному середовищі, % 

X – рівень молодіжного безробіття, % 

Тобто з урахуванням отриманого рівня молодіжного безробіття 

(рівний 13,9 %) рівень злочинності в молодіжному середовищі складе: 
 

%404,39,1323,0207,0
x

Y   (7.6) 

В остаточному підсумку, величина валового регіонального 

продукту, з урахуванням усіх змін буде дорівнювати: 

 

(7.7)25,212681

3404,094718,545139,04212,4073570,484245336,18

94718,5454212,4070,484 245336,18 321

грнмлн

XXXYx

 

 

що менше фактичного значення валового регіонального продукту 

на 32654,93 млн грн. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна зробити 

висновок про те, що всі зазначені вище заходи досить діючі й 

ефективні, але без налагодженого процесу управління державною 

молодіжною політикою всі ці заходи, на жаль, приречені на провал, 

тому що без досконалої і оптимальної структури управління 

державною молодіжною політикою на регіональному рівні реалізація 
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всіх програм і проектів у рамках державної молодіжної політики не 

буде ефективною і економічно виправданою. Необхідним, на нашу 

думку, є вдосконалення структури управління державної молодіжної 

політики на регіональному рівні з метою здійснення ефективного 

процесу управління молодіжною політикою і усіх програм та проектів, 

які реалізуються в її рамках. 

 

 

7.2.   Удосконалення структури управління державною 

молодіжною політикою регіону 

 

Сьогодні в умовах непостійного соціально-економічного й політичного 

становища країни, із зростанням чисельності молоді і потоку 

інформації, який щодня збільшується, удосконалення організаційної 

структури управління державною молодіжною політикою як ніколи є 

вчасним й актуальним. На жаль, за роки незалежності не сформувалась 

її структура як на державному, так і на регіональному рівнях. Кожен 

регіон формує власну структуру управління, залежно від тих 

пріоритетів, які реалізуються в рамках соціальної політики регіону і 

від напрямку діяльності управлінь у справах молоді та спорту міських 

й обласних рад та державних адміністрацій. 

Структура управління являє собою впорядковану сукупність 

зв’язків між відділами й працівниками, зайнятими вирішенням 

управлінських завдань. У них виділяють такі поняття, як елементи 

(ланки), зв’язки й рівні. 

Елементи – це служби, групи й працівники, що виконують ті чи 

інші функції управління відповідно до ухваленого розподілу 

управлінських завдань, функцій і робіт. Відносини між елементами 

підтримуються завдяки зв’язкам, які прийнято підрозділяти на 

горизонтальні (носять характер узгодження і є, як правило, одно-

рівневими) і вертикальні (це зв’язки підпорядкованості, і необхідність 

у них виникає при ієрархічності управління, тобто за наявності 

декількох рівнів управління). 

На сьогодні розробка оптимальної організаційної структури органу 

управління, на який покладено завдання реалізації молодіжної 

політики має здійснюватися на базі головного органу влади, який 

безпосередньо займається процесами управління молодіжною 

політикою. У Миколаївській області – це Управління у справах сім’ї та 

молоді, Управління освіти, Управління фізичної культури та спорту, 

Служба у справах дітей. Згідно із завданнями і функціями, які виконує 
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Управління у справах сім’ї та молоді в рамках структури управління, 

яка існує сьогодні в Миколаївській області, і в Україні в цілому, 

робота здійснюється в основному в п’яти напрямах: спорт, туризм, 

родина й культура. Але дуже мало уваги приділяється таким стратегічно й 

економічно важливим питанням, як зайнятість молоді, житловій 

проблемі для молодих родин і молодих фахівців й інформуванню та 

консультуванню молодого покоління. І незважаючи на загальний 

розвиток глобальних інформаційних мереж, найчастіше молодь просто 

не знає про існуючі програми й проекти, які реалізуються в рамках 

Державної молодіжної політики. Переважає практично масова 

юридична безграмотність молоді, в тому числі у сфері своїх цивільних 

прав і обов’язків, а також прав і захисту дітей та молоді. І як наслідок, 

це негативно впливає на соціально-економічну активність та мобільність 

молодого покоління. Крім цього, слід зазначити, що найчастіше, 

управлінська діяльність у рамках державної молодіжної політики 

здійснюється досить формально й відображається тільки на папері. На 

практиці ж, більшість питань, які вимагають вирішення, залишаються 

на самоплив і не знаходять свого вирішення ні на законодавчому рівні, 

ні на соціальному. 

Чітко сформованої, економічно ефективної як організаційної 

структури, так і структури управління, на сьогодні не існує, ні на 

загальнодержавному, ні на регіональному рівнях. Тому необхідно 

вдосконалювати структуру управління молодіжною політикою, яка б 

відповідала реаліям часу, була в соціально-політичному плані 

раціональною, економічно ефективною і враховувала всі особливості 

соціально-економічного розвитку регіону, якісні й кількісні 

характеристики молоді регіону. Так, молодіжна політика не може 

розвиватися за напрямами, які суперечать загальній концепції регіону 

у сфері соціального управління, її пріоритетам і механізмам. Крім 

цього, ефективне управління процесом формування та реалізації 

молодіжної політики повинне включати такі елементи як інформаційне, 

кадрове й науково-методичне забезпечення. 

Зі сформованої структури Управління у справах сім’ї та молоді 

Миколаївської області видно, що для успішної реалізації програм і 

проектів у рамках молодіжної політики немає деяких відділів, які 

вирішували б питання соціально-економічної спрямованості, а саме, 

відсутній відділ, який би займався проблемою зайнятості молоді, 

немає відділу з надання допомоги молодій родині і нарешті, немає 

відділу соціальних програм, у рамках якого здійснювалося б 
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стимулювання молодіжного самоврядування й розбудовувалася 

соціально-економічна й політична активність молодого покоління. 

Тому в рамках удосконалення структури Управління у справах 

сім’ї, молоді Миколаївської області рекомендується: 

 по-перше, удосконалити організаційну структуру Управління 

у справах сім’ї та молоді Миколаївської області, для цього слід ввести 

додаткові відділи, які будуть вирішувати вузькоспеціалізовані 

проблеми молоді й описати функції кожного структурного підрозділу; 

 по-друге, в рамках удосконалення організаційної структури 

слід на регіональному рівні розписати основні об’єкти соціальної 

спрямованості у справах молоді; 

 по-третє, розробити посадові інструкції, права й обов’язки 

кожного фахівця всіх відділів; 

 по-четверте, встановити всі лінійні й функціональні зв’язки 

між керівником і фахівцями; 

 по-п’яте, розробити механізм відповідальності підрозділів, їх 

керівників і персоналу відповідно до переданих їм функцій; 

 по-шосте, встановити оптимальну штатну чисельність персоналу. 

І, нарешті, розрахувати економічну ефективність від вдосконалення 

структури управління. 

При вдосконаленні організаційної структури й структури управління 

слід також звернути увагу на молодіжне самоврядування (як 

політичне, так і соціально-економічне) і врахувати роботу громадських 

молодіжних організацій (військово-патріотичних, політичних, спортивних, 

релігійних тощо). 

Кожний структурний відділ Управління у справах сім’ї та молоді 

має виконувати наступні функції в рамках своєї компетенції. 

Відділ фінансового забезпечення реалізації молодіжної політики 

повинен: 

- здійснювати планово-економічний супровід діяльності 

Управління, здійснювати контроль, надавати пропозиції щодо 

розподілу фінансових коштів і матеріальних ресурсів, що спрямовані 

на проведення заходів обласних цільових програм за профілем 

діяльності Управління; 

- здійснювати контроль у межах своєї компетенції за вико-

ристанням і збереженням державного майна в підвідомчих 

організаціях, здійснювати комплексний аналіз їх діяльності; 

- здійснювати планування своєї діяльності, розробляти прогнози 

розвитку і прогнози бюджетного фінансування галузей за профілем 

діяльності Управління; 
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- вести кадрове діловодство в Управлінні і складати форму 

звітності в межах своєї компетенції. 

Відділ соціальних програм повинен: 

- здійснювати організацію соціального обслуговування молоді; 

- здійснювати організацію відпочинку, оздоровлення молодого 

покоління області; 

- організовувати роботу з надання соціальної підтримки 

молодим родинам і родинам з дітьми; 

- здійснювати організацію надання соціальних виплат, адресної 

матеріальної допомоги, доплат до пенсії, контроль за правильністю 

нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг; 

- здійснювати контроль за виконанням заходів щодо соціальної 

підтримки окремим групам молоді. 

Відділ молодіжної зайнятості повинен: 

- стимулювати зайнятість молоді; 

- здійснювати профорієнтаційну роботу з підлітками й молоддю; 

- вести тісну співпрацю з професійними навчальними закладами 

з питання надання освітніх послуг і профорієнтаційної роботи з 

молоддю; 

- залучати для проведення наукових досліджень у встановленому 

порядку навчальні заклади, економічні, соціологічні й політологічні 

центри, творчі й наукові лабораторії, науково-дослідні організації, 

висококваліфікованих фахівців, у тому числі на платній основі; 

- займатися питаннями професійної підготовки та перепідготовки 

молоді; 

- проводити регулярний моніторинг зайнятості молоді, виявляти 

причини й можливі шляхи зниження молодіжного безробіття; 

- регулювати роботу молодіжної біржі праці і формувати 

кадровий резерв; 

- здійснювати заходи, що спрямовані на реалізацію трудового 

потенціалу підлітків і молоді. 

Відділ молодіжних і профілактичних програм повинен: 

- здійснювати організацію соціальної реабілітації інвалідів 

Миколаївської області; 

- організовувати та проводити заходи щодо профілактики 

наркоманії й токсикоманії; 

- організовувати й проводити заходи військово-патріотичного 

напряму, регулювати й координувати діяльність молодіжних 

спортивних і культурно-дозвільних центрів, і надавати їм фінансову й 

матеріальну підтримку; 
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- проводити заходи щодо створення умов для всебічного 

розвитку дітей і молоді, підтримки обдарованих і талановитих дітей; 

- стимулювати й координувати всі напрями молодіжного 

самоврядування, розбудовувати політичну й соціально-економічну 

активність молодого покоління; 

- вживати заходи з вдосконалення системи добровільної 

підготовки громадян до військової служби в освітніх установах;  

- створювати умови для патріотичного виховання підростаючого 

покоління, формування любові до Батьківщини в молодіжному 

середовищі, поваги до його історії і традицій;  

- розробляти й реалізовувати за участю молоді заходів 

патріотичної спрямованості; 

- формувати й вести обласний реєстр молодіжних і дитячих 

суспільних об’єднань, що отримують державну підтримку; 

- здійснювати в межах своєї компетенції заходи щодо раннього 

виявлення осіб, що приймають наркотичні засоби за немедичним 

призначенням. Організовувати антинаркотичну пропаганду й профілактику 

зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами; 

- забезпечувати організацію дозвілля дітей, підлітків і молоді. 

Управління інформаційно-аналітичної і правової роботи повинно: 

- здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність; 

- організовувати роботу із засобами масової інформації; 

- робити запити й одержувати у встановленому порядку, а 

також передавати необхідну інформацію від органів державної влади й 

місцевого самоврядування, організацій будь-якої організаційно-правової 

форми власност; 

- вносити у встановленому порядку проекти нормативно-

правових актів, аналізувати і робити висновки на проекти нормативно-

правових актів у межах компетенції Управління; 

- формувати інформаційну базу даних з профілю діяльності 

Управління; 

- інформувати населення про заходи, що реалізуються 

Управлінням у встановленому порядку; 

- організувати роботу молодіжного прес-центру з метою 

стимулювання соціально-економічної активності молоді й для 

придбання навичок роботи в ЗМІ. 

Також слід зазначити, що для ефективного функціонування й 

здійснення управління процесом формування та реалізації державної 

молодіжної політики необхідним є створення організаційних і 

фінансових умов функціонування суспільно-державного механізму 
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молодіжної політики. Основними інструментами в цьому питанні 

мають стати програмно-цільовий й проектний методи. Основне 

джерело фінансового забезпечення розроблених програм і проектів 

можуть бути бюджети всіх рівнів, що містять спеціалізовані розділи з 

фінансування молодіжної сфери. Крім цього, необхідно активно 

залучати до реалізації молодіжної політики засоби з позабюджетних 

джерел, для чого варто створити систему стимулів для юридичних і 

фізичних осіб, що інвестують у молодіжну політику, ініціюють 

підтримку молоді та її суспільні об’єднання. Головні зусилля мають 

бути спрямовані на підвищення адресності інвестицій у молодь. Це 

сприятиме формуванню нових підходів щодо фінансового забезпечення 

реалізації мети молодіжної політики. 

Слід принципово змінити державну систему інформаційного 

забезпечення молоді, підтримки діяльності молодіжних інформаційних 

центрів. Потрібно сформувати єдиний інформаційний простір для 

молоді через створення спеціалізованих загальноукраїнських електронних 

і друкованих молодіжних засобів масової інформації, спрямованих на 

забезпечення молоді якісними інформаційними ресурсами. 

Необхідно не тільки сформувати багаторівневу безперервну 

систему підготовки кадрів і кадрового забезпечення державної 

молодіжної політики, але й розробити нормативні документи, що 

визначатимуть статус, систему соціальних гарантій і заохочень для 

працівників молодіжних громадських об’єднань. Слід впроваджувати в 

навчальний процес сучасні дистанційні освітні технології, особливо 

відносно тих представників громадських об’єднань, що не мають 

можливості брати участь у навчальних заходах. 

На регіональному рівні, принаймні у кожному районному центрі, 

для ефективного здійснення програм молодіжної політики та 

профілактики девіаційних процесів у молодіжному середовищі, 

повинна здійснюватися комплексна робота з організації дозвілля і 

культурної освіти молоді. Для цього повинні функціонувати наступні 

підрозділи, які будуть здійснювати роботу з молодим поколінням, а 

саме: 

- наявність спортивних майданчиків і спортивних закладів; 

- дитячих і молодіжних дозвіллєвих закладів (музична школа, 

школа хореографії, бібліотека, художня школа тощо); 

- школа початкової професійної освіти, яка може здійснювати 

свою діяльність і розташовуватися на базі загальноосвітніх шкіл або 

підприємств; 

- наявність закладів військово-патріотичної спрямованості. 



 

Г. В. Коваль 
 

 

294 

Злагоджена робота всіх вказаних вище установ буде сприяти 

оптимальному залученню молоді до соціально-економічної сфери 

регіону, допоможе підвищити економічну, соціальну й політичну 

активність молоді, буде сприяти розвитку всіх форм молодіжного 

самоврядування, волонтерського руху. Все це, в остаточному 

підсумку, позитивно вплине на економічний розвиток регіону в 

цілому, за рахунок зниження рівня злочинності й інших девіаційних 

процесів у молодіжному середовищі й підвищення рівня зайнятості 

молодого покоління. 

В умовах необхідності стабілізації й підйому економіки, підвищення 

ефективності праці керівників, фахівців і службовців та посилення їх 

впливу на кінцеві результати роботи установ зростає потреба в 

обґрунтованому встановленні їх чисельності, у виявленні резервів для 

скорочення зайвої чисельності працівників за рахунок більш 

раціонального використання фонду робочого часу й встановлення 

оптимального їхнього навантаження, яке дозволяло б зберегти не 

тільки колишній рівень ефективності їх праці, але й підвищити його. 

Оптимальну штатну чисельність працівників Управління реко-

мендується визначити на основі міжгалузевих, галузевих і місцевих 

нормативних матеріалів з праці, що дозволяють встановити необхідну 

чисельність працівників функціональних підрозділів організації або 

окремих виконавців. Під необхідною чисельністю працівників 

розуміється чисельність, що дозволяє ефективно і якісно виконувати 

конкретну роботу із забезпеченням умов науково обґрунтованих 

режимів праці й відпочинку. 

Штатна чисельність працівників бюджетної організації встановлюється 

за структурними підрозділами, окремо для керівників, фахівців та 

інших службовців для виробничого або обслуговуючого персоналу 

(робітників). 

Як відзначалося вище, Управління у справах сім’ї, молоді може 

успішно здійснювати свою діяльність тільки за наявності раціональної 

структури управління. При цьому існуюча структура управління 

повинна витримати зміни в наступних напрямах: 

- скорочення кількості підлеглих кожного керівника вищої 

ланки; 

- узгодження функцій управління; 

- зміна постановки завдань перед функціональними відділами. 

Згідно з рекомендованою структурою управління було запропоновано 

збільшити кількість відділів Управління. Це, в першу чергу, зумовлено 

тим, що для ефективної реалізації проектів і програм, які здійснюються в 
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рамках молодіжної політики області необхідна наявність вузько-

спеціалізованих суб’єктів управління, які будуть займатися вирішенням 

конкретних соціально-економічних проблем молоді. І, по-друге, це 

пов’язано з масштабністю території Миколаївської області, яку 

необхідно максимально охопити всіма програмами й проектами, які 

реалізуються в рамках молодіжної політики. 

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з неї Головою Миколаївської державної адміністрації за 

поданням заступника Голови ОДА. Начальник Управління здійснює 

керівництво на основі єдиноначальності й несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Управління завдань. 

У безпосередньому підпорядкуванні начальника Управління 

перебувають начальники відділів: зі спортивних і молодіжно-профі-

лактичних питань, з економічних та інформаційно-комунікаційних 

питань і з питань зайнятості й соціального забезпечення молоді. Кожен 

заступник у межах своєї компетенції й покладених на них зобов’язань 

виконує свої функції. 

У рамках удосконалення структури управління рекомендується 

внести деякі структурні зміни. 

По-перше, об’єднати, під керівництвом одного начальника відділу, 

відділ спортивних програм з відділом молодіжних і профілактичних 

програм. Це необхідно для більш раціонального вирішення проблеми 

молодіжних девіацій (таких як наркоманія, алкоголізм, молодіжна 

злочинність тощо), тому що заходи об’єднано однією головною метою – 

це максимальне залучення молоді в спортивне, суспільне, економічне, 

соціальне й політичне життя регіону, що спрямоване на виховання 

здорового, активного, різнобічно розвиненого покоління. 

По-друге, додатково створено два нові відділи Управління, а саме 

«Відділ молодіжної зайнятості» і «Відділ соціальних програм». 

Необхідність у даних структурних підрозділах викликана реаліями 

часу, що диктуються різними змінами у сфері економіки, політики, 

соціальній сфері. До того ж у цей час, в умовах негативних наслідків 

світової фінансової кризи, дуже гостро постала проблема зайнятості 

населення і молоді зокрема. І саме молодь у цій ситуації виявляється 

найбільш уразливою й соціально незахищеною. Тому діяльність цих 

відділів і покликана вирішувати всі зазначені вище проблеми й 

питання. 

Також варто зазначити, що запропонована структура управління 

покликана об’єднати в собі відділи молодіжного самоврядування і 

безпосередньо апарат Управління. Така злагоджена спільна робота 
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дозволяє, враховуючи потреби молодого покоління, із залученням 

безпосередньо молоді, ухвалювати певний ряд управлінських рішень і 

розробляти проекти й програми з молодіжної проблематики. В першу 

чергу, найактивніше дана робота може проводитися в рамках 

інформаційного забезпечення молодіжної політики (через молодіжний 

прес-центр), підтримки молодих учених (рада молодих учених), 

волонтерського руху й пропаганди здорового способу життя. 

На базі кожного відділу Управління рекомендується створити 

комісії з організації вільного часу молоді, інформаційно-аналітичну 

комісію, комісію із зайнятості молоді й комісію соціального 

забезпечення молодіжної політики. До складу комісій можна включити 

всіх фахівців і керівників відділів (у рамках своєї компетенції) на чолі 

голови комісії (якого вибирають шляхом голосування терміном на 3-5 

років). Що стосується таких структурних одиниць, як молодіжного 

прес-центру, ради молодих учених і волонтерського руху, то в їх 

складі можуть бути молоді люди, які не входять до складу керівників і 

співробітників Управління і можуть здійснювати свою діяльність 

згідно з положенням, на договірній основі. Все це, у свою чергу, 

стимулює соціально-економічну активність молоді, сприяє розвитку 

молодіжного самоврядування, виховує відповідальність у молодого 

покоління за свої дії, вчить приймати зважені управлінські рішення, 

дає навички керування й адміністрування своєї діяльності. 

Крім того, всім структурним підрозділам Управління необхідно 

тісно співпрацювати з відповідними молодіжними громадськими 

організаціями та об’єднаннями й координувати їх діяльність, надавати 

їм матеріальну і фінансову підтримку. 

У структурі Управління також рекомендується ввести одну штатну 

одиницю, яка раніше не була передбачена – це посада фахівця PR-

служби. Необхідно це, в першу чергу, для того, щоб проводити 

всебічну пропаганду діяльності Управління й поточних заходів, які 

реалізуються на території області. Необхідність цієї посади зумовлена 

ще й тим, що молодь часом не має уявлення про те, що таке молодіжна 

політика і який державний орган управління цим займається. Крім 

того, дана служба через зв’язки із громадськістю й засоби масової 

інформації може активно пропагувати здоровий спосіб життя й 

формувати соціальну, економічну й політичну активність молодого 

покоління на благо розвитку нашого регіону. 

Основне завдання будь-якого менеджера (управлінця), не залежно 

від виду діяльності – це підвищення економічної ефективності своєї 

діяльності, тобто, по суті, його рентабельності, в першу чергу, за 
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рахунок скорочення загальноорганізаційних і управлінських витрат. 

Однією зі статей витрат, яку можна скорочувати в певних межах, є 

витрати на персонал. Вони містять у собі не тільки фонд заробітної 

плати й відрахування з фонду оплати праці, але також: 

- витрати на соціальний пакет і пільги для працівників; 

- витрати на виробниче навчання й перепідготовку співробітників; 

- витрати на підбір кандидатів і приймання на роботу; 

- витрати на забезпечення техніки безпеки; 

- вартість утримання робочих місць, включаючи вартість 

спецодягу, освітлення, опалення, прибирання робочих місць тощо;  

- інші види витрат на персонал, специфічні для кожного 

підприємства. 

Тому, проводячи оптимізацію чисельності персоналу треба 

враховувати і зміни зазначених вище видів витрат.  

З урахуванням усіх структурних підрозділів, штатна чисельність 

персоналу Управління складе 37 осіб (табл. 7.2).  
 

Таблиця 7.2 

Штатна чисельність апарату Управління у справах сім’ї, молоді 

Миколаївської області до і після вдосконалення 

структури управління 
 

Категорія працівників (відділ) 

Чисельність персоналу, 

осіб 

Фактична Оптимальна 

Начальник Управління 1 1 

Заступник начальника 1 – 

Відділ спортивних програм 3 5 

Відділ молодіжних і профілактичних програм 5 7 

Управління інформаційно-аналітичної й правової роботи 5 5 

Економічний відділ 4 4 

Відділ бухгалтерського обліку 3 3 

Відділ молодіжної зайнятості 3 6 

Відділ соціальних програм 4 6 

РАЗОМ: 29 37 

 

Тобто у зв’язку зі збільшенням кількості відділів і служб Управління 

виникає необхідність у залученні додаткових управлінських кадрів. 

Удосконалення структури Управління сприятливо позначиться на 

працездатності персоналу Управління, буде сприяти збереженню 

здоров’я працівників і в остаточному підсумку, скоротить витрати, що 

пов’язані з їхньою непрацездатністю і скоротить виплати за 

лікарняними листами. 
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Таким чином, за рахунок збільшення чисельності управлінського 

персоналу на 27,6 % (або 8 осіб) відбудеться скорочення витрат живої 

праці у розрахунку на одного працівника на 2,3 %, при цьому 

тривалість робочого дня не зміниться. Але все це призведе до більш 

раціонального використання робочого часу, тому що фонд робочого 

часу при вдосконаленні структури Управління буде використовуватися 

на всі 100 %, а не на 103 %, як це було раніше. Такі зміни, як ми вже 

відзначали вище, призведуть до скорочення стомлюваності працівників і 

сприятливо позначаться на їх працездатності і якості роботи. 

 

Таблиця 7.3 

Використання робочого часу до і після вдосконалення  

структури управління 
 

Показник Фактично За планом 

Чисельність управлінського персоналу, осіб 29 37 

Відпрацьовано всього, тис. осіб-годин 56,7 70,7 

Відпрацьовано всього тис. осіб-днів 7,2 8,88 

Тривалість робочого дня, годин 8 8 

Відпрацьовано одним працівником за рік: 

– годин 

1955,17 1910,81 

– днів 248 240 

Коефіцієнт використання трудових ресурсів 1,03 1,00 

 

Крім цього, ефективність вдосконалення структури Управління у 

справах сім’ї та молоді буде виражатися через: 

- фінансову ефективність, тобто через співвідношення витрат на 

утримання управлінського персоналу й витрат на реалізацію проектів і 

програм, які будуть розроблені й впроваджені в практику наявними і 

додатково створеними відділами й службами Управління з реальними 

результатами проектів, виражених у фінансових категоріях: прибуток, 

збиток, дефіцит, виконання бюджету тощо; 

- соціально-економічну ефективність, яка, у першу чергу, буде 

виражатися через появу додаткових робочих місць (додатково 8 

вакансій), а також поява тимчасових робочих місць для виконавців 

проектів, отримання ними заробітної плати або інших видів винагороди.  

Безпосередньо для об’єктів молодіжного самоврядування (молодіжний 

прес-центр, рада молодих учених і волонтерський рух) з’являється 

додаткова можливість реалізувати свій творчий потенціал, виявити 

себе у сфері журналістики і телекомунікаційних мережах. Збільшуються 

також можливості для підготовки й публікації інноваційних 

інформаційно-методичних видань, проведення навчальних семінарів, 
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що впливає на зростання рівня професіоналізму і компетентності 

керівників установ і самої молоді.  

Крім того, соціально-економічний ефект проявляється через 

розширення матеріально-технічної бази спортивних майданчиків, 

культурно-дозвільних і молодіжних центрів, забезпечує готовність 

державних установ займатися вирішенням молодіжних проблем. Усе 

це, в підсумку, стимулює й підвищує соціально-економічну активність 

і мобільність молодого покоління, що, у свою чергу, сприятливо 

позначиться на соціально-економічному розвитку регіону, через 

підвищення всіх економічних показників регіонального розвитку й 

позитивно відобразиться на демографічній ситуації; управлінська 

ефективність, яка представлена партнерськими відносинами між 

ініціативними представниками молодіжних субкультур, суб’єктами 

молодіжного самоврядування, молодіжними громадськими організаціями, 

керівництвом в органах державної влади, суб’єктами господарювання 

та адміністрацією Управління у справах сім’ї та молоді. 

Отже, вдосконалення структури Управління у справах сім’ї та 

молоді і розробка раціональної економічно обґрунтованої стратегії 

регіональної молодіжної політики як ніколи своєчасні й актуальні. 

Тому що це, по-перше, сприятливо впливає на соціально-економічне 

становище молоді й розвиток регіону, по-друге, сприяє скороченню 

безробіття й злочинності в молодіжному середовищі, що впливає на 

збільшення доходів населення. І нарешті, по-третє, раціональна 

структурована робота органів державної влади у справах молоді (в 

нашому випадку Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської 

області) забезпечить своєчасну реалізацію програм і проектів, які 

здійснюються в рамках державної молодіжної політики, забезпечить 

фінансову підтримку і інформаційно-методичний супровід. 

 

  


