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Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі — 
невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і 
інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в 
управлінні вищим навчальним закладом. 

Першим нормативно-правовим актом, що передбачив право створювати 
органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах був Закон 
України “Про освіту” від 23 березня 1991 року, який визнавав громадське 
самоврядування, у тому числі і студентське. У 1996 році було прийнято 
Положення про державний вищий заклад освіти (затверджено Постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року), яким визначено мету, 
завдання, структуру органів студентського самоврядування. Незважаючи на те, 
що згодом з’явилось досить прогресивне Положення про студентське 
самоврядування у вищих навчальних закладах, затверджене Міністерством 
освіти і науки України від 3 квітня 2001 року, Закон України “Про вищу 
освіту”, від 17 січня 2002 року, відображає ті ж норми, які у 1996 році були 
передбачені у Положенні про державний вищий навчальний заклад. 

На сьогодні ж робота Студентського самоврядування регулюється, 
насамперед, Законом України «Про вищу освіту» із змінами від 19 січня 2010 р.      

Також, робота студентського самоврядування регулюється статутом 
університету. У пункті 5.4 даного статуту зазначені положення, які співпадають 
зі статтею 38 Закону України про вищу освіту. 

Відповідно до пункту 5.5: Студентське самоврядування в Університеті 
передбачає діяльність загальноуніверситетської студентської ради, що є 
керівним органом студентського самоврядування, студентські ради інститутів, 
загальну студентську раду гуртожитків, старостат по факультетам, старостат по 
гуртожиткам.  

Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів 
Університету, яка: ухвалює проект Положення про студентське 
самоврядування, який передає на затвердження Вченій раді університету; 
обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує їх звіти; 
визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів 
студентського самоврядування. 

Отже, студентське самоврядування в Україні, зокрема в нашому 
університеті, на належному рівні підтримується законодавством і, відповідно до 
Закону України про вищу освіту, статуту ВНТУ та положенням про 
студентське самоврядування,   має широкі повноваження та можливості для 
продуктивної роботи на благо студентів та університету. 
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