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За визначенням авторського колективу, студентське самоврядування – це діяльність по реалізації студентами 
своїх прав та інтересів шляхом прийняття та втілення рішень в межах, що визначаються Положенням про студентське 
самоврядування  ВНЗ,  та  не  суперечать статуту  ВНЗ  та  чинному  законодавству  України. Орган  студентського 
самоврядування (ОСС) – це представництво будь-якої частини студентської громади з метою реалізації діяльності 
студентського самоврядування. Іншими словами, ОСС – це орган, що від імені студентів створює, ухвалює й реалізує 
рішення. Основними цілями діяльності органів студентського самоврядування є: 

- захист прав та представлення інтересів усіх студентів ВНЗ; 
- сприяння в вирішенні освітніх, соціальних, побутових та інших питань студентів;
- залучення студентів до вирішення всіх питань навчально-освітнього процесу; 
- підвищення якості освіти в ВНЗ.
Відповідно до світових стандартів розвитку вищої освіти, студенти та аспіранти – не лише споживачі освітніх 

послуг, а повноцінні учасники освітнього процесу. Роль студентів ширша і полягає у повноцінній участі в управлінні 
навчальними закладами, відстоюванні прав студентів та організації якісного життя студента як на заняттях, так і у 
поза навчальний час. Студентське самоврядування в Україні знаходиться на перших етапах розвитку. Перші органи 
студентського самоврядування були створені у державних вищих навчальних закладах у середині 90-х років. За майже 
20 років існування, студентське самоврядування так і не змогло досягти значного рівня розвитку,  необхідного для 
повноцінної участі студентів у процесах управління вищою освітою. Одним з основних системних недоліків розвитку 
студентського самоврядування  в  Україні  є  відсутність  з  боку  суб’єктів  освітніх  відносин, стратегічного  бачення 
розвитку студентського самоврядування. Саме ця невизначеність викликає майже всі інші проблеми студентського 
самоврядування. 

Відсутність  дієвого  студентського  самоврядування  унеможливлює  участь  студентів  в  управлінні  ВНЗ,  та 
подальший прогрес демократизації освітніх процесів та покращення якості освіти. Стратегічна мета розвитку органів 
студентського самоврядування – кожен орган студентського самоврядування до 2021 року має стати повноправним 
партнером в управлінні  ВНЗ,  в  т.ч.  жодне питання,  що стосується  студентів  не повинно вирішуватися  без  участі 
органів студентського самоврядування на засадах партнерства.  Для планомірного та послідовного розвитку системи 
органів  студентського  самоврядування  визначено  основні  стратегічні  орієнтири  на  найближчі  5  років  для 
студентського самоврядування. Кожен орієнтир має кількісний вимір, який пропонується досягнути станом на 2012, 
2016 та 2021 роки. сім стратегічних орієнтирів для досягнення стратегічної мети:

1. Відношення студентів та суспільства до системи освіти.
2. Професіоналізм активістів.
3. Дієвість та виборність ОСС.
4. Залучення вихованців учнівського самоврядування.
5. Участь в управлінні ВНЗ.
6. Об’єднання ОСС різних рівнів.
7. Незалежні студентські ЗМІ.
Авторський  колектив  та  група  експертів  виступає  з  ініціативою долучитися  до  реалізації  стратегії  всіма 

учасниками освітнього процесу всіх рівнів.  Очевидно,  що ця стратегія  може і  має вдосконалюватися в процесі  її 
впровадження та сподіваємося  на Вашу участь  в її  реалізації  та вдосконаленні.  Стратегія  розвитку студентського 
самоврядування в Україні має на меті об’єднати зусилля активістів органів студентського самоврядування, активістів 
громадських організацій та представників органів державної влади для того, щоб до 2021 року побудувати ефективно 
діючу систему органів студентського самоврядування всіх рівнів.


