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КОНКУРЕНТНІСТЬ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ 
 
Перспективи розвитку країни великою мірою залежить від того, 

якою буде стратегія держави у сфері використання потенціалу молоді – 

соціальної групи, яка багато у чому впливає на політичні, економічні, 
соціальні процеси у суспільстві. 

Для підвищення рівня ефективності її активності важливо вирішити 
соціальні проблеми, які постають перед молодим поколінням нашої країни. 
Серед них однією із найгостріших є проблема працевлаштування. 
Труднощі, з якими молоді фахівці стикаються на початку карʼєри, часто 
виникають через невідповідність між їх потребами з одного боку, і тим, що 
суспільство вимагає від них – з іншого. Для того, щоб ліквідувати цю 
суперечність, необхідно створити умови для самореалізації молодих 
людей, давати можливість вносити свої пропозиції у розвиток нашого 
суспільства, брати участь у різних проєктах тощо. 

І. М. Леган вказує, що сутність деяких економічних категорій у сфері 
конкурентних відносин молоді на ринку праці мають деякі відмінності від 
вже існуючих, а саме: під конкурентним потенціалом молоді варто 
розуміти наявність нереалізованих можливостей та ресурсів формування у 
молоді конкурентних переваг на ринку праці; під конкурентними 
перевагами – особливості демографічного, професійного, освітнього та/чи 
особистісного характеру, які забезпечують перевагу над наявними або 
потенційними конкурентами молоді на ринку праці; а під конкурентним 
статусом – місце (позиція) молоді в конкурентному середовищі ринку 
праці [1, с. 20–21]. 

Результати успішної адаптації молоді на ринку праці залежать від 
економічної ситуації в країні і від політики, яка проводиться державою. Як 
стверджують учені, статусна позиція молоді на ринку праці визначається 
переважно рівнем освіти. Проблему взаємодії освіти та зайнятості молоді 
можна представити у двох основних питаннях: по-перше, на що молодь 
може претендувати на ринку праці, здобувши чи не здобувши бажану 
освіту, по-друге, на що молода генерація зорієнтована у сфері освіти і, 
опосередковано, у сфері зайнятості. Сучасна система освіти змінилася, 
вона стала самодостатньою. Навчальні заклади орієнтуються не стільки на 
потреби ринку праці, скільки на платоспроможний попит [2, с. 154]. 

У сучасних умовах проблема з працевлаштуванням дуже серйозна, 
тому що умови, які надають керівники фірм, підприємств не ідеальні – 

низький рівень заробітної плати, недостатність гарних умов праці, 
відсутність перспектив службового росту тощо. 

Випускник ВНЗ має бути наділений здатністю швидко адаптуватися 
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до умов виробництва, що змінюються відповідно до ринкової ситуації, 
оперативно реагувати на ці зміни згідно можливостей і повноважень своїх 
посадових функцій. Оскільки адаптованість працівника передбачає і 
здатність пристосовуватися до конкретного соціального середовища, то це 
вимагає від нього певного рівня культури спілкування з трудовим 
колективом, уміння підпорядковувати особисті інтереси колективним без 
загрози втрати своєї професійної самостійності і громадянської гідності, 
без виникнення виробничих конфліктних ситуацій, без порушень і 
перешкод у виробничому процесі та структурній організації [3, с. 51]. 

Рівень досягнення цілей, які ставить перед собою працівник, 
залежить не тільки від фактичного рівня його конкурентоспроможності у 
тому чи іншому сегменті ринку праці, але й від реалістичності його запитів 
і оцінок власних можливостей. Нездатність тверезо оцінити якість власної 
робочої сили, занадто високі вимоги до параметрів робочого місця можуть 
стати чинником, який знижує конкурентоспроможність. 

З метою підвищення економічної активності та сприяння праце-

влаштуванню молоді необхідним є вирішення таких основних завдань: 
– створення нових та координація вже існуючих консультаційних 

центрів з професійної орієнтації молоді; 
– удосконалення системи забезпечення випускників професійно-

технічних та вищих навчальних закладів першим робочим 
місцем; 

– удосконалення системи працевлаштування молоді, яка навчалася 

– у ВНЗ за кошти Державного бюджету; 
– надання державних гарантій працевлаштуванню молоді з 

особливими потребами; 
– організація ефективної системи професійної підготовки та 

перепідготовки молоді; 
– створення дієвого механізму надання пільг в системі оподаткування 

тих роботодавців, що працевлаштовують молодь вперше; 
– забезпечення необхідних умов існування та розвиток обʼєктів 

соціальної інфраструктури в сільській місцевості з метою 
сприяння зайнятості молоді на селі [1, с. 194–195]. 

Таким чином, конкурентоспроможність працівника на сучасному 
ринку праці залежить як від показників якості робочої сили, перш за все її 
освітніх і професійно-кваліфікаціонних характеристик, так і показників, 
що характеризують стан працівника у сфері зайнятості, тобто ефективності 
фактичної реалізації цього потенціалу у сфері праці. 
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СЕРЕДНЬОВІЧНІ НІМЕЦЬКІ ТОРГІВЕЛЬНІ ГІЛЬДІЇ 
 
До складу Священної Римської імперії входили німецькі землі: 

Саксонія, Фризія, Тюрингія, Франконія, Швабія, Баварія, Лотарингія, 
маркграфство Австрія з Штирією, Каринтією та Крайною, де значну частку 
населення складали словʼяни, а також область розселення лужицьких 
сербів. У складі імперії перебували: Чеське королівство, Ободритське 
князівство, Північна та Середня Італія, Бургундія та Сицилійське 
королівство. Упродовж ХІІІ ст. васалами імператорів стали поморські 
князі, володіння яких знаходилося між Одером та Віслою. Різнорідні 
території Імперії, які знаходилися під управлінням місцевих династій, 
ніколи не були єдиним цілим ні у політичному, ні в економічному 
відношенні [4, c. 96]. 

Колишні оборонні бурги із звичайних укріплень за умов відсутності 
зовнішнього ворога трансформувались у міста, завдяки зростанню 
кількості населення та підняттю торгівлі і ремісничого виробництва. Міста 
активно втягувалися в міжнародну торгівлю, шляхи якої звідусіль 
перетинали Німеччину. Правда, ця активізація зачепила тільки транзитну 
торгівлю, а самі німецькі землі так і не сформували загально-німецького 
ринку. Німецькі міста, розташовані в басейні верхнього Рейну і Дунаю, 
були повʼязані з Венецією, в середній течії Рейну – з Фландрією та 
Шампанню, біля Північного моря – з Англією, скандинавськими країнами 
та Прибалтикою. Обʼєднання країни не стало життєво необхідним. 
Німецькі міста залишалися економічними центрами, насамперед, для 
найближчих околиць, величина яких відповідала величині міста. Прогрес 
цехового виробництва і масове запровадження магдебурзького права 
сприяло росту і піднесенню міст, але центральна влада не зуміла цим 
явищем скористатися. Слідом за нею феодали всіх рангів кинулися 
надавати права містам, наповнюючи свої скарбниці за їх рахунок 
[3, c. 220‒221]. 

Нестача землі викликала активну внутрішню колонізацію, що в 
основному завершилася в ХІІІ ст. Вона просувалася шляхом освоєння 


