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У статті розглянута проблематика застосування норм законодавства у сфері вищої освіти, 
зокрема в аспекті діяльності та здійснення повноважень органами студентського самоврядування 
закладів вищої освіти України. Проведено порівняльний аналіз положень основних нормативно-пра-
вових актів, що регулюють діяльність студентського самоврядування та громадських об’єднань. 
Запропоновано внесення змін до окремих законодавчих актів, які регулюють діяльність органів сту-
дентського самоврядування закладів вищої освіти.
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Постановка проблеми. Відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 (далі – Закон) у закладах вищої 
освіти (далі – ЗВО) та їх структурних під-
розділах діє студентське самоврядування, 
яке є невід’ємною частиною громадського 
самоврядування відповідних закладів освіти 
та має повноваження вирішувати питання 
навчання і побуту, удосконалення освітнього 
процесу, захисту прав та інтересів студентів у 
межах освітнього процесу та за його межами, 
організації дозвілля, а також брати участь в 
управлінні ЗВО [1]. У сучасній системі осві-
ти органи студентського самоврядування на 
законодавчому рівні мають дійсно широкий 
спектр прав і можливостей щодо участі в 
управлінні ЗВО [2, с. 270]. Аналізуючи норми 
Закону, можна дійти висновку, що студент-
ське самоврядування не обмежується тільки 
інституційною формою органів студентсько-
го самоврядування (далі – ОСС), а може 
здійснюватися і в інших формах, наприклад 
представництва в колегіальних, робочих та 
дорадчих органах [3]. Посилаючись на те, 
що студентське самоврядування є частиною 
громадського самоврядування, науковці, 
зокрема А. Добридень, вважають, що діяль-
ність органів студентського самоврядування 
виступає самостійною громадською діяль-
ністю щодо реалізації функцій управління 
університетом, факультетом, гуртожитком, 
що здійснюється студентами [4, с. 1]. Поді-
бні визначення деякі ОСС використовують у 
положеннях про студентське самоврядуван-
ня [5]. Утім, як видається, це твердження не 
може вважатися істинним, зокрема, в частині 
«реалізацій функцій», тому що безпосередня 
відповідальність та реалізація цих функцій 

управління належить виключно керівни-
цтву ЗВО, а ОСС може лише брати участь 
та долучатися до тих чи інших процесів, 
передбачених законодавством. Крім цього, 
студентське самоврядування надає широкі 
можливості для самореалізації особистості у 
різних сферах: організаційній, громадській, 
науковій, благодійній, роз’яснювальній, юри-
дичній, агітаційній та інформаційній. Участь 
у студентському самоврядуванні спрямована 
на розвиток позитивного ставлення студента 
до себе і суспільства як активного та відпові-
дального соціального суб’єкта [6, с. 195].

Нормами ст. 40 Закону визначено осно-
вні правові, організаційні, фінансові засади 
функціонування органів студентського само-
врядування ЗВО України. Однак законо-
давчі положення є досить недосконалими і в 
окремих випадках колізійними. Метою стат-
ті є аналіз колізій у правовому регулюванні 
статусу органів студентського самоврядуван-
ня закладів вищої освіти України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням правового регулювання діяль-
ності студентського самоврядування та його 
особливостей була приділена увага у тезах та 
наукових працях В. Бахрушина, О. Ступака, 
А. Козорог, Г. Козаченко, Ю. Погорелова та 
інших вчених. Однак питання колізій у пра-
вовому регулюванні ОСС ЗВО України май-
же не досліджувалися, що зумовлює актуаль-
ність наукової статті за даною темою.

Виклад основного матеріалу. Система-
тичний аналіз норм Закону, що є основним 
у діяльності ОСС ЗВО, свідчить про певну 
невідповідність у частині правового регулю-
вання. Наприклад, в абз. 1 ч. 1 ст. 40 Закону 
закріплено, що студентське самоврядування  
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є невід’ємною частиною громадського само-
врядування ЗВО. Виходячи із такого фор-
мулювання, створення і функціонування 
студентського самоврядування у ЗВО є 
обов’язковим. Водночас ч. 2 ст. 40 Закону 
визначено, що у своїй діяльності органи сту-
дентського самоврядування керуються зако-
нодавством, статутом ЗВО та положенням 
про студентське самоврядування у ЗВО. Не 
зазначається жодних бланкетних норм щодо 
встановлення спеціальних умов залежно від 
форми власності відповідних закладів. Про-
те зі змісту ст. 27 Закону в редакції Закону 
України «Про освіту» від 05.09.2017 випли-
ває, що у приватному ЗВО порядок роботи і 
повноваження ОСС може визначатися ста-
тутом закладу без дотримання вимог цього 
Закону [7]. Тобто фактично ЗВО приватної 
форми власності у статуті може самостійно 
встановлювати особливості та обмеження 
діяльності студентського самоврядування 
чи навіть задокументувати необов’язковість 
певних форм функціонування студентського 
самоврядування у ЗВО всупереч ст. 40 Зако-
ну, проте цілком законно у розумінні абз. 
2 ч. 1 ст. 27 Закону. Незважаючи на ініціати-
ви представників студентства прибрати цю 
норму у зареєстрованому законопроекті про 
внесення змін до Закону України «Про вищу 
освіту» щодо зміни системи управління 
закладами вищої освіти, досягти ухвалення 
відповідного рішення не вдалося [8].

Окрім того, Закон передбачає можли-
вість реєстрації ОСС як юридичної особи, 
організаційно-правовою формою якої є гро-
мадська організація (далі – ГО), з ураху-
ванням особливостей, визначених цим же 
Законом. Чи стає від цього новостворена 
громадська організація органом студентсько-
го самоврядування? Таке питання набуло 
актуальності через те, що в окремих закладах 
ототожнюють процедури формування скла-
ду ОСС з формуванням складу керівного 
органу, створеного на його основі [9]. Для 
відповіді на це запитання варто звернути 
увагу на предметні нормативно-правові акти, 
які регулюють правові та організаційні заса-
ди громадських об’єднань, зокрема Закон 
України «Про громадські об’єднання» від 
22.03.2012 (далі – спеціальний Закон). Також 
необхідно провести порівняльний аналіз та 
визначити основні суперечливі положен-
ня вищевказаного акта та Закону, зокрема 
статті 40, що визначає поняття та основні 
принципи діяльності студентського само-
врядування. У разі здійснення державної 
реєстрації юридичної особи на основі органу 
студентського самоврядування у діяльності 
застосовуванню підлягають норми спеціаль-
ного Закону, зважаючи на предмет правового 

регулювання. А чи не виникнуть проблеми у 
застосуванні нормативно-правових актів, що 
регулюють різні суспільні відносини? Згідно 
зі спеціальним Законом, ГО є громадським 
об’єднанням, що утворюється і діє на прин-
ципах добровільності, а значить, передбачає 
право особи на вільну участь або неучасть 
у громадському об’єднанні, в його утворен-
ні, вступі в таке об’єднання або припиненні 
членства чи участі в ньому [10]. Виходячи з 
цього, можна зробити висновок, що ніхто не 
може бути примушений до вступу у будь-
яке громадське об’єднання, а право добро-
вільно у будь-який час припинити членство 
має кожен. Звідси стає очевидним той факт, 
що навіть якщо орган студентського само-
врядування ухвалює рішення про державну 
реєстрацію ГО зі статусом юридичної осо-
би, обрані шляхом прямого таємного голо-
сування члени ОСС не стають членами цієї 
ГО автоматично, а мають подати заяви про 
вступ до ГО. За таким принципом відбува-
ється і зворотна процедура, адже з припинен-
ням особою навчання у ЗВО припиняється 
її участь в органі студентського самовряду-
вання, але членство у складі ГО залишається 
і надалі, до подання заяви про виключення, 
враховуючи необов’язковість регулярного 
оновлення складу ГО, її керівництва та скла-
ду членів [11]. Тому склад членів ГО не буде 
еквівалентним складу органу студентського 
самоврядування, за винятком навмисного 
формування таких складів однаковими. До 
того ж зареєстрована юридична особа має 
право діяти не від імені всіх студентів закла-
ду, а лише від імені тих, хто подавав відпо-
відні заяви та є членом цієї ГО, тоді як члени 
органу студентського самоврядування мають 
право діяти від імені всіх студентів, а у разі 
набуття членства – і від імені ГО.

Що стосується можливості припинення 
діяльності громадського об’єднання, то нор-
ми спеціального Закону передбачають таку 
процедуру, зокрема, шляхом ухвалення у 
будь-який час рішення про припинення своєї 
діяльності шляхом саморозпуску. Для орга-
нів студентського самоврядування такого 
права не передбачено, повноваження членів 
ОСС можуть бути достроково припинені, а 
діяльність такого органу тимчасово не здій-
снюватиметься, але наслідком цього є обран-
ня нового складу, а не його повна ліквідація.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 та 
ч. 4 ст. 9 спеціального Закону, ГО зі стату-
сом юридичної особи повинна мати власний 
статут, керівника й органи управління. Гро-
мадські об’єднання, які не є юридичними 
особами, самі ухвалюють рішення щодо їх 
необхідності. На практиці, якщо органи сту-
дентського самоврядування реєструються 
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як ГО, вони набувають статусу юридичної 
особи і корелятивно повинні мати власний 
статут, що має містити відомості відповідно 
до ч. 1 ст. 11 спеціального Закону. Анало-
гічні відомості має містити і положення про 
студентське самоврядування закладу вищої 
освіти. Проте жодним нормативно-правовим 
актом не надано право використовувати ста-
тут ГО замість положення про студентське 
самоврядування чи навпаки у разі створення 
ГО. З юридичного погляду вони є різними 
документами, що затверджуються за різни-
ми процедурами й різними суб’єктами. Але є 
значна кількість ОСС, які своєрідним чином 
об’єднали установчі документи, наблизивши 
форму та зміст статуту до положення про 
студентське самоврядування, зазначивши 
метою ГО захист прав і інтересів студентів.

Окремо постає питання щодо найме-
нування юридичної особи. Відповідно до 
ч. 4 ст. 16 Закону України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань» найме-
нування юридичної особи не може бути 
тотожним найменуванню іншої юридичної 
особи [12]. Диспозицією ч. 6 ст. 10 спеціаль-
ного Закону визначено, що власна назва гро-
мадського об’єднання не може містити слова 
«державний», «комунальний» та похідні від 
них. Але власна назва навчального закладу, 
установи чи організації у власній назві гро-
мадського об’єднання може використову-
ватися за згоди відповідного навчального 
закладу, установи чи організації. Тож перед 
тим, як зареєструвати орган студентського 
самоврядування як ГО, слід отримати дозвіл 
керівництва ЗВО на використання назви та 
юридичної адреси.

Щодо фінансового складника, то 
п. 9 ч. 5 ст. 40 Закону передбачено, що орга-
ни студентського самоврядування розпо-
ряджаються коштами та іншим майном, 
що перебувають на балансі та банківських 
рахунках органів студентського самовря-
дування. Однак на практиці це не є можли-
вим, адже наявність банківських рахунків чи 
субрахунків у ОСС не передбачено у зв’язку 
з відсутністю статусу юридичної особи. Реа-
лізація цієї моделі є можливою за умови 
здійснення діяльності органів студентсько-
го самоврядування у формі юридичної осо-
би, якій притаманна організаційна, майно-
ва і фінансово-господарська самостійність. 
Навіть у разі реєстрації ОСС як ГО кошти 
від спеціального фонду ЗВО мають надхо-
дити виключно на банківські рахунки юри-
дичної особи за надання певних послуг або 
як фінансова допомога, що робить це питан-
ня невизначеним. У разі отримання громад-
ським об’єднанням фінансової допомоги за 

рахунок бюджетних коштів воно зобов’язане 
подавати та оприлюднювати звіти про їх 
використання. Надання органу студентсько-
го самоврядування коштів у готівковій фор-
мі не рекомендується, зважаючи на податкові 
вимоги та відсутність контролю за викорис-
танням цих коштів (за умови відсутності 
контрольно-ревізійної комісії з числа сту-
дентів для здійснення поточного контролю 
за станом використання майна та виконання 
бюджету органів студентського самовряду-
вання). Також ч. 10 ст. 40 Закону визначе-
но, що фінансовою основою студентського 
самоврядування є членські внески студентів, 
розмір яких встановлюється вищим органом 
студентського самоврядування ЗВО, а роз-
мір місячного членського внеску однієї осо-
би не може перевищувати 1 (одного) відсо-
тка прожиткового мінімуму, встановленого 
законом. Одночасно можливість отримувати 
надходження коштів від членських внесків 
передбачена для громадських об’єднань та є 
обов’язковою умовою членства у професій-
них спілках відповідно до Закону України 
«Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» [13]. У нашому випадку окрім 
вказівки на орган, яким встановлюється 
розмір членських внесків студентів, жод-
них норм щодо порядку імплементації поді-
бного виду фінансування чи його правового 
регулювання законодавець не надає. Преце-
дентним було рішення конференції студен-
тів одного з державних університетів, яким 
уперше в Україні встановлено добровільну 
сплату студентами членських внесків на 
рахунок органу студентського самовряду-
вання, проте реалізувати дане рішення не 
вдалося. Автору даної статті відомі випадки 
укладання договору між юридичною осо-
бою органу студентського самоврядування 
та ЗВО щодо здійснення прямого фінансу-
вання на банківський рахунок юридичної 
особи, що має передбачати умови та строки 
здійснення відповідних платежів. Кошти, які 
передаються громадській організації, обліко-
вуються відповідно до бюджетного законо-
давства України [14].  За загальним пра-
вилом, фінансове забезпечення діяльності 
студентського самоврядування відбувається 
через проведення закладом тендерних заку-
півель та/або укладання прямих договорів з 
подальшою оплатою надання послуг, вико-
нання робіт чи поставки товарів відповідно 
до потреб ОСС, керуючись поданням керів-
ника ОСС та на підставі статей витрат річно-
го кошторису на діяльність ОСС або шляхом 
відшкодування коштів у порядку, визначено-
му нормативними актами ЗВО.

Також ч. 8 ст. 40 Закону встановлено, що 
адміністрація ЗВО не має права втручатися 
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в діяльність ОСС. Під поняттям «адміністра-
ція» маються на увазі особи, які здійснюють 
адміністративно-управлінські функції у ЗВО, 
однак їх зміст у ст. 55 Закону не розкриваєть-
ся. Залишається невизначеним встановлення 
обмежень та особливостей статусу осіб, які 
обіймають посади, що передбачають виконан-
ня адміністративно-управлінських функцій, 
і водночас є здобувачами вищої освіти, тоб-
то студентами цього ж ЗВО, що мають права 
нарівні з іншими студентами.

Одним з основних «недоліків» діяльнос-
ті органу студентського самоврядування як 
юридичної особи є обов’язок подання щоріч-
ної звітності (спрощеного фінансового звіту, 
податкового та статистичного звітів) від-
повідно до вимог ст. 49 Податкового кодек-
су України та інших підзаконних актів, а 
неподання (невчасне подання) чи наявність 
інших порушень тягнуть за собою притяг-
нення до відповідальності контролюючими 
органами у зв’язку з порушенням податко-
вого законодавства [15]. Обов’язковою вимо-
гою також є ведення бухгалтерського обліку 
та зберігання облікових документів у вста-
новлені законодавством строки [16]. З огля-
ду на кількісний склад більшості ОСС рівня 
ЗВО, можна прогнозувати ускладненість 
та бюрократизацію процесу оформлення 
документів, необхідних для проведення дер-
жавної реєстрації або внесення змін до відо-
мостей про юридичну особу, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

Усе ж, попри певні прогалини у право-
вому регулюванні, створення ГО на осно-
ві органу студентської має певні переваги, 
зокрема, існує можливість самостійного 
залучення коштів, систематизованої спла-
ти членських внесків, здійснення грантової 
діяльності тощо.

Висновки

Резюмуючи вищенаведене, можна зро-
бити висновок, що реєстрація органу сту-
дентського самоврядування як громадської 
організації може видаватися доцільною, 
зокрема, для потреб фінансового складника, 
ведення окремої фінансової звітності, здій-
снення взаємодії з іншими громадськими 
об’єднаннями тощо. Однак все одно така реє-
страція не призводить до злиття ОСС і ГО в 
єдиний орган, зважаючи на процедурну від-
мінність та відмінності у правовому регулю-
ванні статусу і діяльності ОСС як ГО. Таким 
чином, члени ГО не мають прав та повно-
важень, передбачених ст. 40 Закону, адже 
таке об’єднання є юридичною особою, що не 
перебуває у складі ЗВО, а лише пов’язана з 

діяльністю ОСС. А оскільки засади форму-
вання і функціонування ОСС і громадських 
об’єднань принципово різняться, норма абз. 
6 ч. 4 ст. 40 Закону без внесення окремих змін 
щодо процедурного уточнення або ліквідації 
даної норми з метою уникнення вищевказа-
них юридичних колізій застосовуватися не 
може. Також необхідно внести зміни до абз. 
2 ч. 1 ст. 27 Закону в частині, що стосується 
органів студентського самоврядування та 
основних принципів їхньої діяльності.
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В статье рассмотрена проблематика применения норм законодательства в сфере высшего обра-
зования, в том числе в аспекте деятельности и осуществления полномочий органами студенческого 
самоуправления заведений высшего образования Украины. Проведен сравнительный анализ положе-
ний основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность студенческого самоуправ-
ления и общественных объединений. Предложено внесение изменений в отдельные законодательные 
акты, которые регулируют деятельность студенческого самоуправления заведений высшего образо-
вания Украины.
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The article deals with the problems of applying the norms of legislation in the field of higher education, 
including in the aspect of activity and exercise the authority by the student self-government unions of institu-
tions of higher education in Ukraine. There is provided the comparative analysis of the provisions of the main 
regulatory acts regulating the activities of students’ self-government and public associations. It was proposed 
to make changes to certain legislative acts that regulate the activities of students’ self-government institutions 
of higher education in Ukraine.
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