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Пояснювальна записка до 

Проєкту  
«Декларації прав студентів» 

1. Що таке «Декларація прав студентів»? 

«Декларація прав студентів» - це документ, у якому зведені права, якими 
володіє особа, що набула статусу студента. Поряд з тим, що перелік прав, 
викладених у документі досить широкий – він не є вичерпним, а лише 
створює певний «фреймворк», який допоможе студентам отримати 
загальне розуміння свого правового становища в закладі вищої освіти.   
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2. Обґрунтування необхідності прийняття Проєкту.  

Станом на зараз, набуваючи статусу студента, особа не має розуміння того, 
на що в неї є права і, відповідно, чого вона може правомірно вимагати від 
закладу освіти. Усі правові можливості студентів розміщення у різних 
нормативно-правових актах з різною юридичною силою. Завдання знайти 
норму, якою можна було б пояснити свою правоту студентові – непросте та 
таке, що вимагає великих часових ресурсів. Для студента, який ніколи не 
зустрічався з нормативними актами – майже неможливе.  

«Декларація прав студентів» покликана виправити цю ситуації та підняти 
правову обізнаність студентів на новий рівень, спростити процес пошуку 
своїх прав для правової аргументації у дискусіях та створити міцний грунт 
для швидшого розвитку правозахисного напрямку діяльності 
студентського самоврядування. 

3. Методологія створення документу. 

Для створення цього документу, Установчою комісією (далі – Комісія) було 
відібрано найвагоміші нормативно-правові акти України у галузі освіти, та 
акти міжнародно-правового характеру у межах Болонського процесу, та на 
яких будується Європейське освітнє середовище ( з ними ви можете 
ознайомитися у папці «Нормативна база (джерела)». Членами Комісії було 
перечитано усі документи та на основі їх положень сформульовано права 
студентів, які закладені у тому або іншому положенні, однак не є прямо 
визначеними (з переліком прав та відповідних цитат з нормативних актів 
Ви можете ознайомитись у файлі «Перший драфт»). Після цього, права 
було груповано до тієї форми, в якій презентується фінальний Проєкт. 

4. Правові аспекти. 

Оскільки всі права, що вміщені в Проєкті сформульовані на основі норми, 
що є обов’язковими для дотримання в Університеті, уже зараз цей Проєкт 
може слугувати дороговказом у системі прав студентів. Оскільки усі 
робочі матеріали є доступними для ознайомлення, кожен може знайти 
необхідну норму та відповідний документ, в якому вона вміщена та 
посилатися на неї під час вирішення дискусійних питань.  



Юридичний департамент, у свою чергу, буду продовжувати роботу у 
напрямку надання цьому Проєкту власної юридичної сили для того, аби 
саме посилання на цей акт вважалося юридично значущим.  

5. Громадське обговорення.  

Публікуючи Проєкт та усі робочі матеріали, Комісія виносить текст 
Декларації прав студентів на громадське обговорення для внесення 
подальших змін та створення ефективного інструменту у сфері прав 
студентів.  


