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Програма Лідерства

Похід

Шаховий Клуб

Внутрішні зміни

Нагородження 
«Золотий Фліпчарт»

Бюджет і плани на 
наступний рік

Студентська Модель 
Конгресу 2020

Проєкти:

- Школа Законодавця
- LibertyGame
- Економічна Школа Мізеса
- Модель Міськради
- Аргумент свободи
- Телеграм-канал

Лекції:

- Liberty Live
- Liberty Talk 
- Голодомор
- День ЗСУ

Акції:

- Охороні Відміна
- Стоп Шкарлет
- День Незалежності
- Конопляний Марш  
Свободи

Дякую за Вашу підтримку громадської організації «Українські сту-
денти за свободу». Завдяки Вашому часу, пожертвам та зусиллям 
ми змогли пройти час випробувань. Попри високу непередбачу-
ваність, локдауни й карантинні обмеження, ми змогли запустити 
оновлену Програму Лідерства. Це дозволило нам удвічі збільшити 
кількість членів УСС.

Окрім цього, наша активність у західних областях була відзначена 
нагородою «Золотий Фліпчарт» у номінації «Краща громадська 
організація».

Наша боротьба із незаконно призначеним Міністром освіти й науки 
України Сергієм Шкарлетом вилилась у національні протести під 
назвою «СтопШкарлет: регіонал, корупціонер і плагіатор». Вони 
зібрали понад 1000 протестувальників по всій країні. Окрім цього, 
напередодні місцевих виборів ми організували масштабну акцію з 
підтримки легалізації медичного канабісу.

Проте нашим найважливішим досягненням був вихід на всеукраїн-
ський рівень. На сьогодні УСС має представництво у 23 областях 
України.

Дякую всім за довіру, попереду ще більше звершень.
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Улітку ми провели чотири Програми лідерства, 
розділені за регіонами — Захід, Схід, Південь та 
Київ. Завдяки цьому до «Українських студентів за 
свободу» долучилося близько 100 нових членів, 
які високо оцінили рівень організації програми. 
Учасники мали змогу послухати лекції від топових 
спікерів — депутатів, філософів, політологів, біз-
несменів тощо. Також вони працювали над власни-
ми адвокаційними кампаніями, завдяки чому змогли 
глибше ознайомитися з напрямами нашої діяль-
ності, попрацювати в командах та здружитися. А ще 
під час Програми Лідерства ми нагородили най-
кращих членів організації, щоб подякувати за їхній 
вклад у розвиток УСС та мотивувати інших так само 
активно долучатися до наших проєктів та кампаній.

3 дні

4 регіони

88 учасників

Звіт 2020

Захід

Київ

Схід

Південь
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На початку 2020 року вдруге пройшла Студентська 
Модель Конгресу, на якій зібралося 150 делегатів з 
усіх куточків України, а урочисте відкриття відбува-
лося в залі засідань Погоджувальної Ради Верхов-
ної Ради України. Упродовж 3 днів представники 
Синьої та Жовтої партій плідно працювали в 6 комі-
тетах над профільними законопроєктами. Голосу-
вання на третій день відбувалося в Клубі Кабінету 
Міністрів України.

150 делегатів

3 дні

6 комітетів

СМК2020
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ШКОЛА ЗАКОНОДАВЦЯ 
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LIBERTYGAME 

Ми організували Школу Законодавця, тому що хотіли 
зробити великий освітній захід про теми, які викли-

кають ідеологічні розколи, наприклад про ринок землі. Щоб 
зробити захід цікавим та практичним, ми вирішили провести 
його в ігровому форматі моделі парламенту. Тож на Школі За-
конодавця учасники змогли обговорити дискусійні теми, до-
слідили ідеології та навчилися розробляти закони. 

Проєкт-переможець Програми Лідерства 2019. 
Це рольова гра, під час якої учасники моделюють життя лібер-
таріанського містечка і грають відповідно до отриманих ролей та 
завдань, намагаючись розв’язати проблеми громади.

Максим Широченков Анастасія Воліченко
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МОДЕЛЬ МІСЬКРАДИ

Мета моделі міськради – це навчити учасників відстоювати свою 
позицію і домовлятися, щоб будувати коаліції. Під час заходу учас-
ники бачать контраст правильної роботи партії (домогтися прий-
няття бюджетного фінансування програм, які підуть на користь її 
виборцям) і ненормальної (прийняття рішення, яке суттєво нічого 
не змінює і є тільки політичною агітацією).

Ми проводили захід онлайн, тому не всі ідеї вдалося повноцін-
но втілити. Але плануємо організовувати цей проєкт і надалі – в 
офлайн-форматі.

ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА МІЗЕСА

Економічна школа Мізеса – це дводенний інтен-
сив, спрямований на розвиток базових економіч-

них компетенцій у студентів. У програмі є теоретична части-
на – лекції від провідних українських спікерів в галузі історії 
економіки, політичної економіки та фактчекінгу сучасного 
економічного стану України. Також є практична частина, яка 
складається з двох ігор. Під час біржової гри учасники мають 
прослідкувати за економічними тенденціями компаній. А під 
час симуляційної гри «Бюджет України» вони досліджують 
основні компоненти економіки України та намагаються розв’я-
зати актуальні економічні проблеми України.

А якщо зовсім коротко: Економічна школа Мізеса — це проєкт, 
під час якого студенти намагаються вшарити, у чому суть еко-
номіки і як вилізти із того стану душного стану, який є.

Михайло Зіненко Максим Широченков

,,
,,
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ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ 
STUDFREEDOM

Канал зробили, бо хотіли розширити представлення УСС у соцме-
режах, а телеграм — це популярний месенджер в Україні. Тут у 
середньому відсоток активу серед підписників більший. Контент 
робили не ідентичним до інших соцмереж, оскільки у телеграмі є 
свої фіщки (миттєвий перегляд текстів). Також я хотів, щоб УССів-
ці могли десь повправлятися в написанні текстів про те, що вони 
вивчають в університетах і про те, що відбувається в нас у країні, 
через лібертаріанську призму. Як у статті Ешфорда про класич-
ний лібералізм, де він пояснює, що класичний лібералізм — це 
не тільки політика, це певний спосіб мислення, який у багатьох 
науках відбивається.

АРГУМЕНТ СВОБОДИ

Команда про проєкт:
Ми почали з проблеми: в Україні немає популярних 

каналів, що транслювали б лібертаріанські погляди. Зібравши 
команду з п’ятірки членів Київського осередку УСС, ми взяли-
ся це змінити. На сьогодні відзняли вже два ролики: про ринок 
землі та міністра Шкарлета. Значно більше в планах. Лібер-
таріанство варте, щоб його несли в маси — приєднуйтесь!

Богдан Дорошенко, Єлизавета Мостова, Антон Бондар, Роман Лішнянський, Тарас Плескун Роман Лішнянський

,,
,,

Відео про ринок землі

Посилання на канал
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LIBERTY LIVE
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LIBERTY TALK

Liberty Live — шестиденний онлайн-проєкт з лек-
ціями та дискусіями, який відбувався протягом трьох 
тижнів. Учасники мали можливість прослухати ціка-

вий матеріал з політичних та філософських тем і отримали 
корисні поради щодо мотивації та саморозвитку. Наприкін-
ці кожної лекції був час на обговорення теми. Останній день 
проєкту передбачав вечір вільної дискусії на дві теми, обрані 
шляхом голосування. Активні учасники, які проявили себе, от-
римали подарунки від УСС.

Liberty Talk — це курс онлайн-лекцій, який організовує Чернігівсь-
кий осередок УСС. На лекціях розповідають про права людини, 
управління державою, економіку, лібертаріанство тощо. На учас-
ників чекають лектори УСС зі всієї країни, яким вони можуть поста-
вити запитання на різні теми.
Для УСС цей проєкт важливий тим, що вперше всіма спікерами 
були члени нашої організації.

Софія Малус Петро Чучвага
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ЛЕКЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ

,,
,,

ДЕНЬ ЗСУ: ЛЮДИ VS ІДЕЇ

Вшановування історичної пам’яті є важливим аспек-
том формування національної свідомості молодого 

покоління. Саме тому ми організували вечір пам’яті жертв го-
лодоморів та політичних репресій для молоді Чернівців. Ми 
хотіли нагадати про значущість дослідження історичної прав-
ди та вміння захиститися перед підміною понять та маніпуля-
цією історичними фактами.

Як помітив Карл Юнг, «люди не мають ідей, ідеї мають людей». Цей 
лекторій-воркшоп навчав спротиву меметичному впливу нашо-
го ворога – Росії. Війна не тільки в окопах, а й у ютубчику, музиці 
та мемчиках. Тому ми маємо розпізнавати російський дискурс й 
зрозуміти, як він впливає на нас і наших близьких. На заході було 3 
блоки від 3 лекторів – філософа, офіцера генштабу і концептуаль-
ного митця.

Іванка Антонюк Антон Бондар

Інтерв’ю телеканалу «ЧернівціLive» 

ЛЮДИ НЕ МАЮТЬ 
ІДЕЙ, ІДЕЇ МАЮТЬ 
ЛЮДЕЙ

,,

,,
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ОХОРОНА ВІДМІНАОХОРОНА ВІДМІНА
МЕТА: справедливе розслідування і припинення свавілля охорони. 

Я вирішив зробити акцію після побиття двох студентів в Саду 
Шевченка. Мета – справедливе розслідування і припинення 
свавілля охорони. Під час підготовки я врахував, що на попе-
редні акції приходили здебільшого люди, які вже в «тусовці», 
тому ми заборонили будь-які політичні прапори та символіку. 
Ця аполітичність привабила студентів – у перші дві години в 
чат додалося 400 осіб, а на акцію прийшло близько 200. Тепер 
ми використовували цей чат як ресурс для наступних акцій і 
подій УСС.

Тарас Погребняк

СТОП ШКАРЛЕТСТОП ШКАРЛЕТ

ЦЯ АДВОКАЦІЙНА КАМПАНІЯ ТРИВАТИМЕ Й У 2021, 
ДОПОКИ ШКАРЛЕТ НЕ ПІДЕ З ПОСАДИ

Після призначення плагіатора Сергія 
Шкарлета виконувачем обов’язків міністра 
освіти «Українські студенти за свободу» 
розпочали адвокаційну кампанію «Стоп 
Шкарлет». Ми провели чотири акції про-
тесту в понад 15 містах України та змогли 
очолити студентський протестний рух 
проти нового очільника міністерства. 
Завдяки нашій інформаційній кампанії, чи-
мало науковців, викладачів, батьків та сту-
дентів долучилися до боротьби за гідного 
міністра освіти.
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АКЦІЯ «СТОП ШКАРЛЕТ», ОРГАНІЗОВАНА УСС, ЗІБРАЛА КІЛЬКА СОТЕНЬ 
УЧАСНИКІВ – СТУДЕНТІВ, НАУКОВЦІВ, БАТЬКІВ, ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ.

Відео з акції
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ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

НА ЧЕСТЬ 29-РІЧНИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 
ВІДБУВСЯ ДРУГИЙ МАРШ, ДО ЯКОГО ПРИЄДНА-
ЛИСЯ АКТИВІСТИ УСС

ПРАВО 
ЖИТИ БЕЗ БОЛЮ
ПРАВО
ЖИТИ БЕЗ БОЛЮ

В Україні близько 2 млн хворих потребують ліків на основі медичного ка-
набісу. Це люди, що мають онкозахворювання, епілепсію, посттравматичні 
розлади, депресію, безсоння, виразку шлунка та низку інших хвороб.

Медичний канабіс став предметом політичних спекуляцій. У жовтні ми 
організували всеукраїнську акцію «Маємо право на медичний канабіс», 
яка одночасно відбувалась у 12 містах. Ми показали, що українське су-
спільство підтримує легалізацію канабісу для хворих і вимагає якнай-
швидше розробити та ухвалити відповідний законопроєкт.

МАЄМО ПРАВО НА МЕДИЧНИЙ
КАНАБІС
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Василько Диба

Смисл не в «прийти», смисл в «іти». І перший по-
хід УСС, як Прометей, подарував нам це розуміння. 
Три дні студенти провели в постійному випробу-
ванні тіла та духу. Ми підкорили два двотисячники 
— гори Говерла та Піп-Іван Чорногірський. Прой-
шовши цей шлях, нам вдалося досягнути чистої 
людської взаємодії, яка будується на довірі, ро-
зумінні та підтримці. А як приємно було сходити в 
душ опісля.хедорг походу
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Було важко, але завдяки 
цьому походу ми змогли 
відчути командний дух.
Буду згадувати саме цей 
похід усе своє життя, бо 
здається, він був дійсно 
особливий.

Кабушка Юлія

Аби не померти, треба ходити або в ка-
піталістичні походи (з шерпами), або в ан-
примські (взагалі без речей, лише з пал-
кою та їжаком). Ну або довго готуватися і 
фізично, і морально, і до того, що «лег-
ка прогулянка для новачків» за рівнем 
складності та відчуттями більше схожа на 
шлях Фродо до вулкану

Румянцева Катерина

Цей похід був болісним для плечей 
та спини, але було цікаво глянути на 
знайомих у таких умовах. А ще було 
цікаво познайомитися з нашими провід-
никами і іншими УСС-івцями.

Назар Анастасія

Це було офігенно. Попри те, що мій рюк-
зак важив більше третини моєї ваги, по-
при те, що я думав, що помру або у мене 
випадуть коліна, і попри те, що що я всіх 
гальмував, постійно нив та дратував. Але 
я відчув, що можу все і що мене оточують 
нереально круті люди, які завжди підтри-
мають, з якими весело і які завжди лиша-
ються оптимістами.

Шаповалов Денис 

Моє найлюбленіше фото – останній 
відпочинок перед Говерлою, на якому 
ми усміхались і танцювали під лайтове 
та комічне техно.

Малус Софія

ШАХОВИЙ КЛУБ УСС «USF» 

Книжки більше брати не буду, бо ви-
явилось в горах немає часу читати, а, 
крім того, доводиться викидати речі по 
50 грам, бо вмираєш. Щоб не плакати, 
я мемив. 

Філіпов Андрій

ШАХОВИЙ КЛУБ УСС «USF» 

Запустивши шаховий клуб в УСС, ми розпочали новий етап 
розвитку організації. Організації, яка дбає про інтелектуаль-
ний та емоційний розвиток кожного з її членів. Організації, у 
якій кожен може реалізувати свій щирий інтерес та бачення. І 
це стало основою створення шахового клубу.

Василько Диба

,,
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗМІНИ

У 2020 році ми зросли не лише кількісно, а й ор-
ганізаційно. Щоб краще координувати організа-
цію освітніх проєктів та адвокаційних кампаній, ми 

створили крос-регіони, які об’єднують по кілька осередків, а саме:

Захід — Закарпатська, Львівська, Волинська, Рівненська, Терно-
пільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Житомир-
ська, Вінницька області.

Схід — Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Луганська, 
Донецька області.

Південь — Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, За-
порізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська області та АР Крим

Центр — Київ, Київська область.

Ми обрали очільників крос-регіонів: Анастасія Павлюк очолила 
Захід, Юлія Курочкіна — Схід, Денис Зейналов — Південь, Анатолій 
Дідик — Центр.

Окрім того, цьогоріч ми створили три департаменти: громадсько-
го спротиву (очолює Олексій Назаренко), політичної участі (очо-
лює Олександр Висоцький) та просвіти (очолює Роман Лішнянсь-
кий). Мета департаментів — сприяти розвитку наших активістів та 
покращувати якість проєктів та адвокаційних кампаній.

Також із цього року голови осередків мають радників із напрямів 
проведення акцій, реклами та PR, проєктної діяльності, інтер-
нет-комунікацій, просвітництва та інших. Це допомагає осередкам 
якісніше організовувати події та бути більш медіа-
присутніми, а члени УСС мають змогу проявити свої 
лідерські та організаційні якості.

,,

Анастасія Павлюк
Очільниця Західного 
Крос-Регіону

Очільниця Східного 
Крос-Регіону

Голова Департаменту 
громадського супротиву

Голова Департаменту 
політичної участі

Голова Департаменту 
просвіти

Очільник Центрального 
Крос-Регіону

Очільник Південного 
Крос-Регіону

Юлія Курочкіна

Денис Зейналов

Анатолій Дідик

ОЧІЛЬНИКИ КРОС-РЕГІОНІВ

ГОЛОВИ ДЕПАРТАМЕНТІВ

Олексій 
Назаренко

Олександр 
Висоцький

Роман 
Лішнянський,,
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ЗОЛОТИЙ 
ФЛІПЧАРТ

ПІДСУМКИ 
РОКУ

У листопаді наша організація здобула перемогу в 
конкурсі «Золотий фліпчарт», який організувала 

команда Освітньо-аналітичного центру розвитку громад. Кон-
курс відзначив нас як найкращий рух у сфері громадської діяль-
ності в шести областях України — Рівненській, Тернопільській, 
Хмельницькій, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківсь-
кій. Ми перемогли за результатами онлайн-голосування, тому 
вдячні всім, хто підтримав нас своїми голосами та оцінив 
результати нашої роботи.

,,
Нагороду забирає Анастасія Павлюк

,,
Цей рік був важкий для нашої організації через 
пандемію, але, попри це, нам вдалося провести 
другу Студентську Модель Конгресу і чотири 
окремих з’їзди Програми Лідерства для Західного, 
Східного, Південного та Центрального регіонів.

Ми розширили присутність УСС до 23 областей, 
що дозволило організувати всеукраїнські кампанії, 
зокрема проти призначення міністром освіти пла-
гіатора Сергія Шкарлета та за доступ українців до 
медичного канабісу.

Також зростання УСС дозволило розширили кіль-
кість позицій в організації, що дає змогу залучати 
більше активістів до ухвалення рішень і керування 
організацією.

Щодо охоплення нашої діяльності, то всього в 
освітніх активностях УСС цьогоріч взяли участь 
близько 1000 людей, а наші акції зібрали близько 
2000 людей по всій Україні.

СМК

23 області

4 з’їзди ПЛ

1000 участників

Організаційні

2000 участників

освітніх активностей

зміни

акцій
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Бюджет 2020

Наступного року ми плануємо створити осередки у всіх об-
ластях України. Це стане можливо завдяки проведенню п’ятої 
ювілейної Програми Лідерства.

Також збільшити кількість членів організації нам допоможе 
запуск програми «Прихильники». Ними зможуть стати люди, 
яким близькі ідеї нашої організації і які хочуть відразу долуча-
тися до наших проєктів, не чекаючи набору на Програму Лі-
дерства. Потім вони зможуть податися на Програму і вирости 
з прихильників до членів організації.

Окрім того, проєкт «Прихильники» підвищить впізнаваність 
нашого бренду та лояльність до нього серед людей, які за 
віком, територіально чи з інших причин не можуть стати чле-
нами організації.

ПЛАНИ НА 2021

Відрядження – 5%

СМК2020 – 47%

Програма 
Лідерства  – 35% 

Операційна 
діяльність – 13%
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Наші 
осередки в 
Україні 

Наші 
осередки в 
Україні 
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