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Студентська Модель 
Конгресу 2020

Проєкти:

- Liberty Classes
- Дебати
- Брейн Ринг
- Лекції в університетах
- Лекції для школярів
- Ярмарки ГО

Акції:

- Ніч на Банковій
- Кораблі свободи
- Акція за ринок землі

Дякую за Вашу підтримку громадської організації «Українські студенти 
за свободу». Завдяки Вашому часу, пожертвам та зусиллям наша ор-
ганізація змогла пройти важку фазу транзиту. Нам вдалося відновити 
незалежність організації та зберегти зовнішні партнерства. У цьому 
році ми змогли від’єднатися від міжнародної мережі Students for Liberty 
і трансформувались в Ukrainian Students for Freedom, із власною іден-
тичністю і спрямуванням. Цей рух до більшої незалежності був виму-
шеним, оскільки наша законотворча діяльність і політична активність 
йшла в розріз із юридичним статусом SFL у США. Проте ці зміни пішли 
на користь і, крім освітніх проєктів, ми спрямували свою діяльність ще 
на два напрями: об’єднання й мобілізацію.

Об’єднання — пріоритетним завданням для нас стала розбудова всеу-
країнської мережі молодих лідерів.
Мобілізація — ми приділяємо більше уваги нашим можливостям органі-
зовувати акції та протести.

Важливим моментом був запуск нового проєкту «Студентська модель 
Конгресу». Від себе зазначу, що ідея цього проєкту виникла ще в дале-
кому 2014 році. Проте до конкретної реалізації дійшло лише у 2018 році. 
Більш детально про проєкт Ви можете прочитати нижче.

Найбільшим нашим здобутком була нагорода Smith Student Outreach 
Award як найкращій молодіжній організації у світі. Для нас ця нагорода 
стала підтвердженням правильності нашого курсу.

Дякую всім за довіру, це був важкий, але насичений рік.
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Наприкінці серпня ми провели Перший Національ-
ний з’їзд. Понад 80 наших активістів з різних ре-
гіонів України зібралися на 4 дні, щоб розвинути 
свої лідерські якості та здобути нові знання завдя-
ки лекціям від досвідчених спікерів, воркшопам та 
нетворкінгу. Спікери заходу не обмежилися лише 
виступами. Вони спілкувалися з учасниками за най-
меншої нагоди, давали відповіді на запитання, дис-
кутували та обговорювали можливості майбутньої 
співпраці.

Перший з’їзд

80 активістів

4 днів

2018ПРОГРАМА ЛІДЕРСТВА
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У листопаді ми провели унікальну для України 
подію –  масштабний захід з моделювання роботи 
Конгресу США — Студентську модель конгресу!

Під час моделі було обговорено питання: правово-
го статусу наркотичних речовин, права на володін-
ня вогнепальною зброєю, приватизації державних 
підприємств, реформи освіти та електронного уря-
дування в Україні.

Це були продуктивні 3 дні для 100 учасників, які 
репрезентували 23 університети з 15 регіонів Украї-
ни! Також серед запрошених гостей заходу були 3 
народні депутати України, які виступили з мотива-
ційними промовами для молодих «конгресменів». 
Сподіваємось, що уміння та навички, здобуті під 
час заходу знадобляться нашим учасникам у май-
бутньому.

100 делегатів

23 університети

4 комітети

15 регіонів

3 дні

СМК2018



П
ро

єк
ти

Українські 
Студенти за  
Свободу

Звіт 201812 13

«ЛЕКТОРІЙ «LIBERTY CLASSES»

,,
,,

У березні ми відновили традицію проводити лекції з циклу 
«Liberty».

Нікіта Якубовський як один із перших підприємців, кому вдало-
ся повністю перевести всі грошові операції зі звичайних платежів 
у Blockchain, розповів про перспективи розвитку таких технологій в 
Україні та свій досвід їхнього використання.  

Дмитро Лубкін, голова ГО «Мій Голос», провів лекцію про 
e-democracy та перспективи застосування електронної демократії в 
Україні.

Третя лекція з циклу була присвячена свободі слова в Україні. Її про-
водили журналістки, які поділилася з нашими учасниками багатьма 
внутрішніми фішками, як-от Кодекс етики українських журналістів. А 
також розповіли про маніпуляції поняттям «свобода слова» 
в Україні, навчили аналізувати інформацію та уникати інфор-
маційного непотребу. 

Наступна лекція стосувалася теми легалізації секс-послуг. Її провели 
Nataliia Isaieva та Imre Wessel. Учасники заходу зрозуміли, що легалізація 
секс-послуг має як свої плюси, так і мінуси, проте це є найкращим шля-
хом для залучених у цій сфері.

« « « «« « «« «« « «« « «« « «
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ДЕБАТИ

ДЕБАТИ

ДЕБАТИ

ДЕБАТИ

БРЕЙН-РИНГ

ПІд кінець року Харківський осередок провів перший 
Брейн-ринг на тему Свободи й цінностей вільного су-

спільства. Учасники радісно провели гру, дізналися більше 
про нашу організацію, історію лібертаріанського 
руху та визначних постатей.,, ,,

,, ,,

Червень ознаменувався для нас запеклими дебатами 
з представниками соціалістичного руху. У них взяли 

участь члени «Українських студентів за свободу» Данило 
Вдовенко, Даніїл Лубкін та Михайло Лавровський. У га-
рячих дискусії ми здобули перемогу, отримавши 64% 
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ТУР УНІВЕРСИТЕТАМИ 
УКРАЇНИ

Цього року ми провели низку заходів для студентів в 
різних містах України – Чернівцях, Львові, Вінниці, Хар-

кові та Сумах. Досвідчені спікери з нашої організації розповіда-
ли на лекціях про неформальну освіту, soft skills та ідеї свободи. 
Завдяки таким заходам багато людей змогли вперше почути 
про лібертаріанство та стати прихильниками нашої 
організації та цінностей. 

Вінниця Чернівці

Харків

Суми Львів

,,
,,

Вінниця Чернівці

Харків

Суми Львів
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ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ЯРМАРКИ ГРОМАДСЬКИХ   
ОРГАНІЗАЦІЙ

Члени Чернівецького осередку провели зустрічі зі 
старшокласниками в школах, де вчилися самі. Вони 

розповідали школярам про цінність Свободи, діяльність УСС, 
а також провели  лекції з ораторського мистицтва, лідерських 
навичок та філософії.

Також цього року ми активно брали участь в різноманітних 
заходах, щоб донести ідеї лібертаріанства до широкого кола 
людей. Ми представляли УСС на ярмарках громадських ор-
ганізацій під час #youthday, #AWалеяГО, чернівецького яр-
марку та навіть під час найбільшого українського музичного 
фестивалю Atlas Weekend!,,

,,
AWалеяГО

Youthday

Чернівці
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У вересні ми вийшли під Адміністрацію Президента, щоб 
привернути увагу влади до безкарних побиттів активістів і 
відсутність чесного розслідування цих злочинів. Учасники 
акції тримали плакати «55 нападів», «І досі невідомі замов-
ники», «Як так, Петре Олексійовичу?».

#К
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Д
И

Після збройної агресії Росії проти кораблів ВМС України, 
коли були ув’язнені команди українських моряків, ми прове-
ли акцію #кораблісвободи біля посольства РФ у Києві. Акція 
відразу вийшла на всеукраїнський та навіть транснаціональ-
ний рівень. Паперові кораблики, що стали символом проте-
сту, з’явилися в школах, університетах та під посольством 
Росії в Білорусі.
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Разом з однодумцями ми вийшли під стіни Верховної Ради, 
щоб показати депутатам, що настав час позбутись комуніз-
му — скасувати мораторій на ринок землі.
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ВЗАЄМОДІЯ З
ВЛАДОЮ

Новій економічній освіті бути! Завдяки участі голови УСС 
Даніїла Лубкіна в засіданні Громадської ради при МОН, був 
підтриманий проєкт поступового реформування економіч-
ної освіти в школах. 

Завдяки цьому, по-
ступово в школах та 
університетах вдасть-
ся позбавитися від ра-
дянських рудиментів і 
в майбутньому вихо-
вувати успішних під-
приємців.

ВІДРЯДЖЕННЯ

29-30 травня члени ГО «УСС» спільно з представниками інших українських 
організацій, що відстоюють ідеї свободи, взяли участь у щорічному Europe 
Liberty Forum, котрий цьогоріч відбувся у столиці Данії — місті Копенгаген. 
Співпраця між аналітичними центрами в Сполучених Штатах та Європі поси-
лила роботу організацій, що працюють над розвитком вільних суспільств по 
обидва боки Атлантичного Океану. 

Звіт 2018
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ПІДСУМКИ РОКУ

Відрядження – 9%

БЮДЖЕТ

СМК2018 – 35,7%

Програма Лідерства  – 35,3%

Операційні витрати – 20%

Ми відсвяткували першу річницю створення нашої організації 
– рік з моменту, коли ми об’єдналися і вирішили змінюватися і 

змінювати наше життя в Україні на краще. 

І цей рік був чудовий, ми провели першу в Східній Європі Сту-
дентську Модель Конгресу, провели всеукраїнський національ-

ний з’їзд і низку інших проєктів. 

За цей рік до наших проєктів та активностей нам вдалося залу-
чити близько 1000 студентів з усієї України.

Наступного року ми плануємо відновити формат Free Generation 
Forum, провести Програму Лідерства, але цього разу розділе-
ну по регіонах, щоб майбутні лідери з Заходу, Сходу, Центру та 
Півдня могли краще познайомитися та більше дізнатися один 

про одного. 

Я ЗАВЖДИ ВІРИВ, ЩО НІЯКОГО
РЕЗУЛЬТАТУ НЕМОЖЛИВО ДОСЯГТИ 
БЕЗ БОРОТЬБИ.

«
КАХА БЕНДУКІДЗЕ

»




