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Україні, порівняно з Росією, створено кращі умови для культурного, національного, освітнього розвитку 

російської меншини [5]. Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (далі-БДIПЛ) надає допомогу 

в роботі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, консультації з питань реформування 

адміністративної структури Конституційного Суду України, сприяє вдосконаленню виборчого 

законодавства, надає допомогу в створенні Національної ради із запобігання торгівлі жінками та у 

вирішенні інших важливих питань [3, с.136].  

Координатор проектів ОБСЄ в Україні займається реалізацією проектів, розроблених за ініціативою 

українських урядових/неурядових організацій та затверджених Міністерством закордонних справ України. 

Проектна діяльність стосується таких напрямів: приведення вітчизняного законодавства у відповідність із 

міжнародними зобов’язаннями України у сфері захисту прав людини та основоположних свобод; розвиток 

адміністративного права та системи адміністративної юстиції; запровадження системи безкоштовної 

правової допомоги; покращення юридичної освіти; захист прав людини в контексті юридичної освіти; 

розвиток національного превентивного механізму проти катувань та жорстокого поводження у місцях 

тримання під вартою в Україні; протидія організованій злочинності; підтримка гендерної рівності та 

боротьба із гендерно обумовленим насильством; свобода ЗМІ та перехід до цифрового телерадіомовлення; 

сприяння прозорості виборчих процесів в Україні; розвиток громадянського суспільства; сприяння співпраці 

між організаціями громадянського суспільства та місцевими органами влади; перепідготовка та соціальна 

адаптація військовослужбовців, звільнених у запас; очищення територій від вибухонебезпечних залишків 

війни та боєприпасів, їх утилізація; підвищення обізнаності школярів про безпечну поведінку під час 

надзвичайних ситуацій; сприяння безпеці державного кордону; енергоефективність та доступ до інформації 

про стан довкілля; впровадження екологічної освіти в загальноосвітній школі; протидія екологічним 

правопорушенням на державному кордоні; адаптація до змін клімату; транскордонне стале управління 

басейном річки Дністер; підсилення належного урядування через використання цифрових адміністративних 

послуг [6, с.58–59].  

Отже, аналіз діяльності ОБСЄ щодо протидії новітнім невоєнним загрозам європейській безпеці, 

зокрема Кримської кризи, свідчить, що Організація діє гнучко і мобільно, а питання ефективності 

функціонування пов’язані, переважно, з обмеженістю її повноважень і станом виконання державами-

учасницями взятих на себе зобов’язань. На наш погляд, викладене зумовлює необхідність розширення 

повноважень та створення умов для підвищення дієвості органів ОБСЄ, покращення механізмів прийняття 

та реалізації рішень, а також підкреслює важливість добросовісного виконання державами-учасницями 

взятих ними в її рамках міжнародних зобов’язань, забезпечення прав та основоположних свобод людини.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні українська нація прагне побудувати правову державу та громадянське суспільство. Це 

можливо зробити, створивши ефективну систему вищої освіти, з реальною реалізацією студентством 

законних прав, свобод та інтересів у закладах  освіти. 

Побудова ефективної системи студентського самоврядування значно підвищить рівень  освіти та 

зумовить формування справжніх конкурентоспроможних фахівців як на теренах України, так і за її межами. 

Актуальність цього питання обумовлена перш за все тим, що не існує стандартної моделі 

самоврядування в закладах освіти, звідси, на мою думку, самоврядування, як соціальна модель, 

потребує детального вивчення та аналізу для можливості удосконалення будь-якої конкретної системи 

студентського самоврядування. 

http://www.osce.org/
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Метою роботи є виконання детального аналізу найпоширеніших форм студентського 

самоврядування та на його основі розробити власні пропозиції, щодо покращення стану 

студентського самоврядування у своєму навчальному закладі . 

Вчені та правники визначають, що студентське самоврядування - це  добровільна участь студентів у 

розробці та вирішенні завдань, що стосуються організації всіх сторін життєдіяльності навчального закладу: 

навчання, наукової роботи , дозвілля , побуту студентів.[6, с. 18-21] 

Україна вступила в Болонський процес, і тепер обов'язковою умовою акредитації та атестації 

навчальних закладів стала наявність системи виховної роботи, в тому числі наявність органів студентського 

самоврядування.[5, с. 33] Проте, на превеликий жаль, існує дуже багато навчальних закладів, у яких органи 

студентського самоврядування діють формально і по суті являються просто даниною традиції. Потрібно 

відійти від адміністративної моделі побудови співпраці між керівництвом  навчального закладу та 

студентством, за якою органи студентського самоврядування переважно відіграють лише роль реалізатора 

непопулярних рішень адміністрації навчального закладу. 

Величезною проблемою на шляху ефективного розвитку студентського самоврядування є 

законодавство України, в якому немає зазначених чітких положень, які регулюють співробітництво цього 

органу з адміністрацією навчального закладу.  

Контрольною точкою початку мого дослідження став 1953р. – рік заснування мого коледжу. В той час 

у всіх навчальних закладах на території колишнього Радянського Союзу діяла однакова система 

студентського самоврядування. І мій коледж не виняток. Тут діяла комсомольська організація студентів, яка 

керувалася принципами комуністичної партії та слідувала її ідеології. Тоді система студентського 

самоврядування виглядала так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Було проведено бесіди з кількома представниками тогочасної системи студентського самоврядування. 

Була вражена наскільки ці люди захоплено розповідали про ті часи. На основі їх розповідей,  дійшла 

висновку, що серед студентів Радянського Союзу панував колективізм, відвертість та повага один до одного.  

З розпадом СРСР комсомол втратив свою ідеологічну цінність і студенти були змушені знайти нову 

форму об'єднання для самореалізації та повноцінної участі в житті своїх навчальних закладів. З моменту 

набуття Україною незалежності студентське самоврядування набуває нової форми.  

 В нашій країні виділено три основні форми організації студентської діяльності: 

1. Студентська рада - це  орган  самоврядування  студентів, який  обирається  на студентський 

конференції з представників навчальних груп. 

2. Профспілковий комітет – єдина студентська організація, яка має юридичний статус і 

покликана представляти та захищати інтереси своїх членів. 

3. Змішана форма -  організація студентського самоврядування таким чином, що в такій 

системі присутня як студентська рада так і профспілковий комітет, які не залежать один від одного та мають 

різні обов’язки.  
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На практиці часто застосовуються різні варіації студентського самоврядування. Це насамперед 

залежить від рівня навчального закладу та чисельності студентів.  

При будь-якій формі студентського самоврядування вона має бути закріплена в Статуті або 

Положенні навчального закладу та має бути наділена певними правами та обов’язками.  

Однією з найпоширеніших сучасних форм студентського самоврядування є Студентська Рада. Я 

вирішила зробити аналіз даної системи на основі нашого коледжу.  

Кожна з ланок даної системи виконує свої функції. Деякі інші навчальні заклади нашого рівня 

проявляють креативність та змінюють назви посад в органах студентського самоврядування. Проте це не 

сприяє підвищенню ефективності їх роботи.  

Профспілка студентів – це не 

орган студентського самоврядування, 

проте я вирішила розглянути та 

проаналізувати таку організацію роботи 

студентів. 

Згідно з першою статтею Закону 

України "Про професійні спілки, їх 

права та гарантії  діяльності", 

професійна спілка - це добровільна 

неприбуткова громадська організація, 

що об'єднує громадян, пов'язаних 

спільними інтересами за родом їх 

професійної (трудової)  діяльності 

(навчання). Саме наявність слова 

"навчання" і дає підстави для існування 

студентських профспілок. [1] 

Змішану форму студентського 

самоврядування  аналізовано на 

прикладі ННУ ім. Сухомлинського. 

Система органів студентського самоврядування у цьому університеті виглядає так: 

Профком студентів та Студентська Рада виконують категорично різні функції та не дублюють роботу 

один одного. При цьому профком не 

підпорядковується адміністрації, самостійно 

розпоряджається фінансами та діє згідно інших 

нормативно-правових актів. [2] 

Мною було проведено опитування серед 

студентів стосовно ефективності та принципів 

роботи органів студентського самоврядування у 

нашому навчальному закладі  у двох формах: 

паперовій та електронній. Цей експеримент 

показав, що студенти не відповідально відносяться 

до надрукованих анкет і відповідають формально. 

В електронному вигляді, коли забезпечується 

повна анонімність та є можливість і час подумати,  

активність студентів є вищою.  

Проаналізувавши три основні форми 

самоорганізації студентів, вивчивши правову базу 

стосовно студентства та поспілкувавшись з 

різними людьми на цю тему, мені вдалося 

розробити певні пропозиції для можливої зміни та 

удосконалення роботи органів студентського самоврядування у моєму навчальному закладі.   

Існує таке народне прислів'я  "Якщо хочеш змінити світ, то почни з себе". На мою думку, 

покращивши стан студентства у своєму навчальному закладі ми внесемо свою краплину у великий океан 

розвитку демократії та становища студентства України. 

Приємно усвідомлювати, що багато студентів прагнуть удосконалити цю сферу життя  і про це 

свідчить захід, який саме і надихнув мене досліджувати це питання,  проведений 14 вересня 2013року 

Всеукраїнський круглий стіл «Студентський погляд на законодавчі реформи у сфері вищої освіти України», 

який зібрав більше 60 лідерів студентського самоврядування та студентських організацій з усієї держави.   
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ПРОБЛЕМА ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ ТА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В 

МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

Тероризм є тим явищем і злочином, який відображається на правах та свободах людей, зокрема  праві 

на життя,  свободу, особисту недоторканість тощо. Він є тим злочином, який потребує негайної та 

ґрунтовної реакції у відповідь. У зв’язку з цим поширеною є позиція, що свобода або її окремі аспекти 

повинні приноситися в жертву заради безпеки. 

Проблема обмеження прав і свобод людини і громадянина є окремим аспектом більш загальної 

проблеми забезпечення балансу інтересів особи і держави. Наскільки вона вирішується, залежить від 

пріоритетів у правовій політиці. При цьому, як вважає Е. Лукашова, необхідне дотримання розумного 

балансу між впливом держави на суспільні відносини і можливостями до самоврегулювання громадянського 

суспільства [1, с. 61- 65]. 

Слід враховувати, що після тоталітарного минулого, громадянами на психологічному рівні доволі 

болісно сприймаються будь-які обмеження прав і свобод. Потрібно враховувати, що права і свободи – з 

одного боку та обмеження, що забезпечують їх здійснення, з іншого – невід’ємні поняття. Будь-яка так звана 

безмежність прав у кінцевому результаті призводить до вседозволеності та беззаконня. Права та свободи 

взагалі не можна розглядати як абсолютні, бо людина живе у суспільстві та діє в системі суспільних 

взаємозв’язків. В.І. Гофманом  вважає , що право у законі – це завжди обмеження права з точки зору 

уточнення його дозволених форм, способів реалізації права. При цьому слід відрізняти терміни «межі» та 

«обмеження» права. Якщо право є інструментом захисту особи від сваволі державної влади, то обмеження 

прав людини призначене для захисту суспільства, прав інших осіб. Тобто обмеження в усіх випадках 

повинні переслідувати мету – знайти розумний компроміс між суспільною необхідністю та інтересами носія 

прав. Обмеження права (свободи) – це звуження його обсягу у відповідності з передбаченими законом 

підставами і у встановленому порядку; в той же час, від звуження об’єму права слід відрізняти юридичні 

способи, прийоми фіксації меж дозволеної свободи, що використовуються в законодавчій практиці [2, с. 25-

27].  

В законодавстві України  до обмеження права відносяться обмовки, примітки, заборони, виключення 

тощо (ст. 37, 39, 41, 43 та ін. Конституції України). При цьому обмеження права можливе до тих меж, при 

яких воно не вступає у суперечність із справжнім, дійсним призначенням самого права. Так, наприклад, 

гарантоване Конституцією України право збиратися мирно, без зброї (ст. 39), являє собою не звуження 

обсягу права, а уточнення меж, з якими пов’язана дія цього права. В чинній Конституції України термін 

«обмеження» використаний багато разів (ст.ст. 17, 24, 39, 63, 64, 157 та ін.). Передбачено встановлення 

обмежень прав і свобод виключно законами (ст.ст. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42 44, 47, 63 Конституції). 

Причому конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, 

передбачених Конституцією України (ч. 1 ст. 64 Конституції). Цілями встановлення правомірних обмежень 

прав і свобод людини і громадянина в Конституції України у розділі ІІ «Права, свободи та обов’язки людини 

і громадянина» названі: інтереси національної та громадської безпеки; територіальна цілісність; запобігання 

заворушенням і злочинам; охорона здоров’я населення; економічний добробут; захист прав і свобод інших 

людей; підтримання авторитету і неупередженості правосуддя тощо.  Конституція України (ст. 64) допускає 

окремі обмеження прав і свобод в умовах воєнного або надзвичайного стану, але не в умовах режиму 

антитерористичної операції [3]. 

 В ст. 5 Закону України « Про правовий режим надзвичайного стану » визначає порядок його 

введення (вводиться Указом Президента і затверджується Верховною  Радою України), а також обов’язкове 

термінове повідомлення через Генерального секретаря ООН держав, які беруть участь у Міжнародному 

пакті про громадянські та політичні права, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є  

відхиленням  від зобов’язань за Міжнародним пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття 

такого рішення [4]. В ч. 1  ст. 11 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» згадується лише, що «про 

рішення щодо проведення антитерористичної операції негайно інформується Президент України» [5]. 

У формально-правовому значенні обмеження прав і свобод – це прямі конституційні чи встановлені 

законом на підставі Конституції України межі реалізації прав і свобод, існування яких необхідне в цілях 

захисту певних цінностей і обумовлене забезпеченням балансу між інтересами громадянина, суспільства і 

держави. Обгрунтоване обмеження прав людини не повинно безпідставно піддаватися критиці, позаяк воно 

значною мірою якраз і спрямоване на належне визнання й утвердження інших прав людини [ 6, с. 44] .  Як 

зазначено в п. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини, «при здійсненні своїх прав і свобод кожна людина 


