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волонтерську діяльність на добровільній та безоплатній основі [4]. 

«Волонтерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також 

громадяни України віком від шістнадцяти років, якщо вони здійснюють 

волонтерську діяльність на території України, за письмовою згодою одного з 

батьків (усиновлювачів) або піклувальника» [4, ст. 7]. 

Масове волонтерство як феномен культури колективного життя являє 

собою норму поведінки, яка обґрунтована та пояснена моральними 

авторитетами, схвалена та засвоєна суспільством. В ідеальному стані 

волонтерство повинно бути певним різновидом доброчинної діяльності, яка 

визначає допомогу іншому як культурну норму існування людини. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ 
ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

Ще в римському праві виділяли декілька підстав виникнення 

правовідносин: контракти, квазі-контракти, делікти, квазі-делікти. 

Що стосується українських правових цінностей, то вони сформувалися в 

основному на засадах слов’янської східноєвропейської цивілізації, для якої 
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характерні колективізм, а саме перевага колективних засад над 

індустріальними, прагнення до справедливості та гармонії суспільних відносин. 

Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок 

наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання 

суспільних відносин. 

Як зазначає Н.Б Болотіна: «наявна система трудового права не є застиглим 

конгломератом правових норм, вона динамічна, розвивається під впливом 

нових економічних і соціальних відносин і зазнає змін» [1, с.71]. 

А даний момент виникла така ситуація, коли трудові правовідносини 

фактично не врегульовані правовими нормами і всіляке намагання їх 

упорядкувати аналогічними нормами вже не дають потрібного ефекту. 

Як відомо, підставою виникнення трудового правовідношення є наявність 

юридичного факту. 

В.Б. Ісаков відмічає, що поняття «юридичний факт» у науковій літературі 

вживаються у широкому та вузькому розумінні. У вузькому – це конкретна 

фактична передумова, що складається з одного елементу – юридичного факту. 

У широкому розумінні юридичними фактами називаються всі фактичні 

обставини, що мають правове значення, в т.ч. елементи фактичного складу 

[2, с. 27]. 

Сучасна фінансово-економічна криза призвела до занепаду цілого ряду 

секторів економіки України, вплинула на діяльність багатьох підприємств і 

установ. Характерними стали порушення роботодавцями трудового 

законодавства, серед яких можна виділити: залучення до праці без належного 

оформлення трудових відносин, зарплатня в конвертах. Виникло, навіть, таке 

поняття, як «прекаріат».  В перекладі з латині – це ненадійна, нестабільна 

трудова діяльність. Прекаріат – це суміш пролетаріата та середнього класу. За 

наявністю вищої освіти – це середній клас, але по дійсним обставинам цей 

прошарок схожий на пролетаріат. 

Це категорія з нестабільним заробітком, яка згодна працювати 

різноробочими, незважаючи на свій вузівський диплом. Під категорію 
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прекаріата підпадає і прошарок наукових працівників, які перебиваються 

тимчасовими стипендіями. Це і фрилансери, що живуть на гонорари. 

А, як уже зазначалось, зміна суспільних відносин, яка веде до 

перетворення економічних процесів впливає на подальший розвиток трудового 

права. 

В процесі переходу до нових, продиктованих ринковою економікою 

відносин, дуже актуальним стає створення системи юридичних фактів та 

прийомів впливу цих факторів на суспільні відносини з метою підвищення 

ефективності такого впливу. Юридичні факти стають могутнім двигуном 

виробничого процесу і регулятором ринку праці та робочої сили. 
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ФАКТОРИ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ  
ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Реформи у системі вищої освіти в Україні, зміни правил вступу до ВНЗ, 

зміни мотивацій вибору професії, комерціалізація відносин ВНЗ – студент 

загострили загальну проблему адаптації першокурсників до навчання у вищому 

начальному закладі. Симптомами виступають: зростання кількості студентів-

очної форми навчання, які не відвідують заняття, зниження балів успішності та 

якості знань (відносно минулих років), збільшення кількості відсіву студентів 

за не виконання навчальної програми. 

Адаптація першокурсників до навчання у вузі має свої етапи та 

особливості. Крім того, це першій етап дорослого, самостійного життя для 
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