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Діяльність EYP реалізовується в декількох
напрямках, однак усі вони спрямовані на
вивчення особливостей функціонування
інституцій Європейського Союзу в рамках
неформальної освіти та надання
можливостей для молоді розвивати й
висловлювати свою думку щодо
європейських політичних і соціальних
питань у відкритому та доброзичливому
середовищі.

European Youth Parliament – це
міжнародна молодіжна англомовна
організація, яка зараз об’єднує більше 
30 000 офіційних учасників із 40 країн
Європи. В Україні діє окремий
національний підрозділ EYP Ukraine.

European Youth Parliament

та

тренінгисесії 

Події EYP бувають різні в залежності від ініціативності
національних осередків, проте в Україні найбільш
поширеними є 



Фактично, це моделювання діяльності Європейського
Парламенту. Відібрані учасники сесій, зважаючи на їхні
уподобання, формують комітети Європарламенту,
наприклад, з питань навколишнього середовища чи
культури, конституційних справ, зовнішньої політики (за
умови, що це запропонують організатори). Для кожного
комітету надається проблема, що потребує вирішення
протягом декількох днів і в результаті оформлюється у
вигляді Резолюції, яка в останній день Сесії буде
обговорена під час (іноді не дуже мирних) дебатів
Генеральної Асамблеї. За кожним комітетом
закріплений Голова комітету, який модерує роботу
учасників та допомагає з усіма найскладнішими
питаннями. 

Сес�ї 

На закордонні національні (українці можуть також брати
участь у них) та міжнародні можна потрапити лише за
рішенням Juries регіональних чи національних сесій
відповідно. Тому так, ви можете потрапити на сесію за
кордон та бути офіційним представником української EYP! 

«Про EYP я знала ще з� школи, однак
�гнорувала можливост� ц�єї орган�зац�ї. Лише
п�сля 1 курсу я спробувала взяти участь у
нац�ональн�й сес�ї й зрозум�ла, наск�льки це
прекрасна можлив�сть та релевантний досв�д
для молодих людей, зокрема студент�в, як�
вивчають м�жнародн� в�дносини й �нш�
сусп�льн� науки, д�знатись б�льше про ЄС,
однак що нав�ть б�льш важливо – знайти
активних однодумц�в � хороших людей».
(с) Олександра Євдокимова, оф�ц�йна
учасниця EYP Ukraine (2017-2021).



Тренінги
Це не про вивчення права ЄС чи аналіз сучасних
євроінтеграційних процесів, аби бути підготовленим до
майбутніх сесій. Тренінги – це чудова можливість
покращити свої hard and soft skills у різних напрямках:
організаторські навички й тайм-менеджмент, планування
та стратегування, дизайн і редагування, фандрайзинг й
інше. Усе це проходить у неймовірно дружній та
неформальній атмосфері серед краси українських
великих міст або ж Карпат! 

«EYP – це люди та нетворк�нг! Можливо, якби не
люди з EYP, я не була б там, де я є зараз: не було б
маг�стратури в Естон�ї та другого Еразмусу в Бельг�ї.
Я кажу так, тому що на одн�й �з сес�й я
познайомилась з хлопцем, який, до того ж,
виявився студентом нашого факультету, але на р�к
старший. Ми п�сля того почали дуже добре
сп�лкуватись �, зрештою, саме в�н порадив мен�
маг�стратуру в Естон�ї, адже також туди вступив
роком ран�ше».
(с) Олександра Євдокимова, оф�ц�йна учасниця EYP
Ukraine (2017-2021).

Зацікавились?
Тоді очікуйте найближчої події від EYP Ukraine, про які ви,
звісно ж, дізнаєтесь на каналі “Вісника”, бо саме після них
матимете можливість стати офіційним членом EYP. 
EYP – це про традиції, дивні енерджайзери, круті бейджики,
годинні брейнштормінги, багатокультурність та безсонні
ночі перед Генеральною Асамблеєю – це про СВОЮ
атмосферу! Тому чекай на нові події від EYP Ukraine та без
жодного сумніву подавайся! 



Молодіжні делегати України до
ООН

 - всеукраїнська програма, спрямована на активізацію участі
молоді в міжнародній політиці та поширення принципів
роботи ООН серед молоді, а також побудову діалогу між
урядом України та молоддю.

Програма передбачає:

 Участь молодіжних делегатів у засіданнях ГА ООН (Третій
комітет – соціальні, гуманітарні та культурні питання) та в
Молодіжному форумі ЕКОСОР, штаб-квартира ООН, м. Нью-
Йорк;
 Сприяння розвитку програми на національному рівні;
 Взаємодія з молоддю шляхом волонтерства та участі в
молодіжних форумах, конференціях, фестивалях тощо;
 Зустрічі з основними зацікавленими сторонами та
посадовими особами;
 Розробка молодіжних цільових програм.

1.

2.
3.

4.

5.

Чому варто спробувати? 

 Унікальний досвід представлення держави в ООН.
 Можливість співпрацювати та навчатися в українських
дипломатів;
 Потужний нетворкінг з найактивнішою молоддю з усіх
куточків світу; 
 Професійний розвиток у сферах публічної дипломатії,
проєктного менеджменту, комунікацій та аналітики.

1.
2.

3.

4.



Вимоги до учасників відбору:
громадянство України;
бути віком від 20 до 27 років;
високий рівень володіння англійською мовою;
достатній досвід роботи з молоддю.

 Етапи відбору:
 Онлайн-форма, яка включає в себе коротке відео
англійською мовою про те, як ви покращуєте або
долучаєтеся до покращення життя у своїй громаді.
 Інтерв’ю в групах з представниками Міністерства
закордонних справ України, Фонду родини Богдана
Гаврилишина, Міністерства молоді та спорту України.
 Творча робота в команді та вправи на переговори.

1.

2.

3.

Новий набір проводиться кожен рік, тому слідкуйте за
оновленнями на офіційному сайті програми.

«До участ� у програм� мене змотивувало те, що як � багато
�нших, мабуть, молодих людей, я захоплювалася ООН � хот�ла
б�льше зсередини зрозум�ти як працює така величезна
машина дипломат�ї, де приймаються важлив� р�шення на
св�товому р�вн�. Також на той час у мене була моя громадська
орган�зац�я “Українська Волонтерська Служба”. Ми хот�ли
зрозум�ти як молод�жн� �н�ц�ативи, зокрема волонтерськ�,
�снують � розвиваються в �нших країнах. Молод�жн� делегати з
усього св�ту - це люди, у яких є так� навички, тому мен� було
ц�каво з ними познайомитися й перейняти їх досв�д, розказати
про нас, адже в нас був довол� класний кейс великої
волонтерської сп�льноти на рег�ональному та всеукраїнському
р�вн�. Також хот�лося познайомитися з українською д�аспорою.
Я знала, що проєкт “Молод�жн� делегати до ООН” вт�люється за
допомоги Фонду родини Богдана Гаврилишина, який
сп�лкується з д�аспорою. Мен� це вдалося. Це був шикарний
нетворк, � власне для цього я � їхала». 
(с) Мар�я Донець, молод�жна делегатка до ООН 2018-2019.

Делегати організовують різноманітні події та зустрічі,
які ви можете знайти на їхній сторінці у Facebook.

http://uayouthdelegate.com/
http://uayouthdelegate.com/
https://www.facebook.com/ua.youthdelegate/
https://www.facebook.com/ua.youthdelegate/
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Це можливість від проєкту  «EU NEIGHBOURS east» для
молодих лідерів думок, які добре володіють англійською
мовою, стати амбасадорами ЄС серед молоді. Щокварталу до
мережі 700 молодих людей з 33 країн Європи долучаються
нові учасники й у вас є можливість стати одним із них! 

«Моя мотивац�я взяти участь у ц�й
орган�зац�ї була зумовлена тим, що
�н�ц�атива �деально розкриває м�й
потенц�ал як спец�ал�ста у сфер�
м�жнародних в�дносин, так �
громадського д�яча в ГО й активного
учасника програми обм�ну Еразмус+». 
(с) В�ктор Демко, учасник проєкту.

Чому варто долучитися 
до програми?

Учасники програми стануть членами активної спільноти в
онлайн- та офлайн-форматах;
Регулярно проводяться різноманітні лекції, тренінги та зустрічі,
на яких можна більше дізнатися про Erasmus+ та інші освітні
проєкти.

- можливість «прокачати» навички лідерства,
волонтерства та вміння, що знадобляться міжнароднику в
майбутньому;
- можливість долучитися до спільних подорожей у країни
ЄС та Східної Європи на Форуми європейської молоді,
конференції Східного партнерства та інші події;
- можливість брати участь у регулярних практичних
онлайн-воркшопах від урядовців, дипломатів, журналістів,
представників брендів та громадських організацій з ЄС.



«Для мене найяскрав�шим спогадом є онлайн-
веб�нар на тему: “Як потрапити на молод�жний
обм�н”, який я орган�зував у пер�од пандем�ї.
Зареєструвалося 450 людей � прийшло б�ля 100, що 
 стало одним �з рекордних показник�в. Це був
максимально продуктивний веб�нар, п�сля якого
мен� особисто писали десятки учасник�в, як�
запитували мене б�льше про Еразмус та просили
допомоги в подач� заявок».
(с) В�ктор Демко, учасник проєкту.

Амбасадори приймають молодь
віком від 16 до 26 років, яка:
- добре знає англійську мову;
- має сильні комунікаційні
навички;
- прагне ділитися знаннями та
інформацією з однолітками;
- готова придумувати, створювати
й брати участь у громадських
проєктах у своїй країні. 

Як стати учасником?

Перший етап. Заповнити коротку Google-форму й чекати, поки
з вами зв’яжеться представник програми. 

Майбутній “молодий посол” має пройти наступний
конкурсний відбір: 

Другий етап. Заповнити аплікаційну форму, взяти участь у
менторській програмі та пройти короткий тест про ЄС та Східне
партнерство. Один із пунктів аплікаційної форми — мотивація.
Вам потрібно буде розказати, чому ви хочете стати
амбасадором у письмовій формі або у форматі відео (1-3
хвилини).

Третій етап. Дочекатися, поки вашу кандидатуру ухвалять
представники EU NEIGHBOURS east, Європейської комісії та
Делегації ЄС в Україні. 

Наступний набір буде оголошено у вересні 2022 року. 



Це найбільша міжнародна молодіжна організація, метою якої
є реалізація миру й розвиток лідерського та професійного
потенціалу молоді шляхом міжкультурного обміну.

 

AIESEC

Якщо ви хочете розвинути
особисті та професійні якості в
середовищі, яке надихає —
вам сюди! У AIESEC ви
навчитеся самодисципліни та
розвинете soft skills для роботи
в команді. Крім цього, ця
організація об'єднує молодь із
127 країн світу — і ви можете
стати частиною цієї спільноти! 

- нетворкінг;
- здобуття нових корисних
навичок;
 - спілкування з людьми;
- курси англійської (платні);
- додатковий бал до
університетського рейтингу;
- плюсик у твій CV;
- новий досвід та просто
чудово проведений час.

Чому варто вступити до AIESEC?

Екологічний проєкт World's Largest
Lesson. Метою цього заходу є
поширення знань про екологічні
проблеми світу та України серед учнів
шкіл. Амбасадори проєкту - це молоді
ініціативні люди, які не байдужі до змін у
навколишньому середовищі та хочуть
зробити світ більш екосвідомим.
YouthSpeak Forum. Цей проєкт базується
на розвитку особистісних та лідерських
якостей молоді. У рамках заходу -
насичена конференція та місце для
коворкінгу. 
Стажування за кордоном: Global Talent,
Teacher, Volunteer.

Які події організовує AIESEC?



Спершу потрібно подати заявку, яку можна знайти на сайті.
Фактично новий набір починається у вересні (1 півріччя) та в
січні-лютому. Далі ви повинні пройти співбесіду, а от потім 
 чекає найцікавіше. Коли лише вступаєте в організацію, ви
стаєте офіційним AIESEC-member. Далі є можливість для
розвитку — після наступних каденцій можна стати тім-
лідером, віце-президентом відділу  і, звісно, президентом
осередку, якщо ви справді віддані цій справі! 

Як починається волонтерство в AIESEC? 

Бажаючи вступити в
AIESEC, будьте готовими
до плідної роботи! Вступ в
організацію - це не лише
“галочка” для CV, це
насамперед праця.

«Я була учасником ц�єї орган�зац�ї на одн�й
каденц�ї. Так вийшло, що потрапила я в Sales-
в�дд�л, а точн�ше — Partnership Development. У
цей час, на початку 2021 р., ми готували
масштабний проект World's Largest Lesson, що
спрямований на поширення знань серед
учн�в про еколог�чн� проблеми та шляхи
їхнього вир�шення. Я контактувала з
компан�ями щодо партнерства та взаємод�й,
що дало мен� важливий досв�д сп�лкування з
кер�вництвом та корпорац�ями загалом. Це
було вельми ц�каво й корисно! Хоча це
займало близько 8 годин на тиждень
(звичайно, залежить в�д в�дд�лу й
нагромадження завдань), я розвинула чимало
необх�дних навичок та вм�нь.
Якщо чесно, спершу я нав�ть не уявляла себе
в ц�й рол�, однак участь в AIESEC допомогла
мен� зрозум�ти, що варто спробувати
реал�зувати св�й потенц�ал � не боятись
побачити себе в нов�й сфер�. Адже, можливо,
це стане твоєю майбутньою профес�єю! А
якщо н�, то ц� навички обов’язково стануть
тоб� в нагод�. І це насправд� так!»
(с) Федорович Сн�жана, колишня учасниця
AIESEC.

Тому якщо ви хочете краще
зрозуміти себе й принести користь
суспільству - ця організація саме
для вас! Щасти!
Слідкуйте за соцмережами AIESEC,
де публікують важливі анонси.  

Важливо!

https://m.facebook.com/AIESECinUkraine/
https://instagram.com/aiesecinukraine?utm_medium=copy_link


ELSA

Міжнародна неурядова та неприбуткова організація
студентів-правників, яка забезпечує можливості
академічного та професійного розвитку її учасників у 44
країнах Європи. ELSA Ukraine складається з 8 Локальних
груп, серед яких ELSA Lviv.

 Відділ семінарів та конференцій організовує багато
заходів, серед яких навчальні та інституційні візити,
правові школи та конференції.
 Відділ «Академічні активності» відповідальний за судові
змагання, конкурси-есе, брейн-ринги, «Що?Де?Коли?»,
судові дебати та правові курси. 
 Відділ «Професійний розвиток» фокусується на
національних та міжнародних стажуваннях. Їх тривалість
коливається від 2-ох тижнів до 2-ох років. Такі пропозиції
стажування для молодих юристів і студентів-правників
можуть бути неоплачуваними та оплачуваними, що
відкриває широке коло можливостей для наступного
працевлаштування. 
 Також діє відділ “Маркетинг”, який веде Інстаграм-
сторінку й оформлює всю інформацію.

1.

2.

3.

4.

Чим займається організація і яка її структура?

Серед заходів, у яких студенти можуть взяти участь
незабаром, можна відзначити проєкт “Regional Client
Consultation Competition”. На цій симуляції  потенційний
клієнт, який потребує правову допомогу звертається до
учасника заходу за юридичною консультацією. Варто
зазначити, що весь процес буде оцінюватися
кваліфікованими юристами та суддями, що допоможе
здобути корисні навички й застосувати теорію на
практиці.



«Спогад�в багато, дуже важко
вид�лити один. Але перше, що
спадає на думку: гала-бал вл�тку в
Києв�. На зах�д приїхали учасники
з ус�єї України: в�д Львова до
Харкова, в�д Одеси до Сум. Веч�рн�
сукн�, сп�лкування, обм�н досв�дом
серед студентства. І важливим
моментом була присутн�сть
випускник�в ELSA Ukraine. Це
справжн�й показник того, що
громадська орган�зац�я не т�льки
на студентськ� роки, але на все
життя закарбовується в пам'ят�
кожного, хто був її активним
членом». 

(с) Ангел�на Сп�льник, президент
ELSA Lviv 2021/2022 

- бонус в академічному розвитку й вагомий плюс до CV
для будь-якого майбутнього юриста;
- можливість відвідувати інституції, міжнародні заходи,
поглиблювати свої знання у сфері правознавства, брати
участь у судових дебатах і стажуваннях;
- також член отримує знижки на заходи, які організовує
ELSA;
- оскільки ELSA Lviv співпрацює з юридичними фірмами,
зокрема «Марусяк і Партнери», члени будуть мати більше
шансів потрапити на стажування туди;
- деякі заходи доступні лише учасникам ELSA Lviv;
- на завершальній стадії розробки знаходиться проєкт
про спеціальні знижки в кінотеатри й кафе.

Які переваги участі в організації?



Як приєднатись до організації? 
Щорічно організація проводить LFC або Локальний табір
новачків - це прекрасна нагода для комунікації з
однодумцями й спосіб весело провести час. Окрім цього,
ELSA періодично організовує вечірки, а також National
Transition Weekend - захід, який відбувається після початку
каденції новообраного Правління. 

Для того, щоб стати членом ELSA Lviv потрібно лише
заповнити анкету, сплативши вступний внесок у розмірі 100
грн. Також вимагається щорічна плата - 100 грн.

«Громадськ� орган�зац�ї в студентськ� роки - це пошук
себе й формування свого оточення. Про ELSA я д�зналася
на другому курс� й за к�лька годин переглянула сайт ELSA
International. Не захопитись ELSA неможливо, бо тут є все,
про що мр�єш: в�д стажувань, письмових конкурс�в,
веб�нар�в, веч�рок до делегац�й у м�жнародн� орган�зац�ї
та публ�кац�й у пров�дних м�жнародних правових
журналах».

(с) Ангел�на Сп�льник, президент ELSA Lviv 2021/2022  
 

Якщо досі є сумніви щодо участі в ELSA Lviv, то
цей відгук не залишить вас осторонь:

https://t.me/elsa_lviv
https://instagram.com/elsalviv?utm_medium=copy_link
https://m.facebook.com/elsalviv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1DQj7L7v9RmCM_425PNqUR8Iavk1a0Noxkae5wGr1GgxjA/viewform


Lviv moot court society

Lviv Moot Court Society - це крута юридична молодіжна
організація для амбітних студентів-правників, що бажають
покращити свої здібності в залі суду шляхом аргументації,
набути ораторських навичок та критичного мислення. 

1. Оргкомітет складає фабулу (виклад фактичних обставин
справи), надсилає її зареєстрованим учасникам або
публікує на офіційій сторінці. 
2.  Учасники розробляють меморандум та надсилають
його на перевірку організаторам. Останні обирають
найсильніші команди, які візьмуть участь в усній частині
відбору. 
3. Учасники деяких міжнародних мут-кортів спочатку
проходять національний або регіональний відбори (у
вигляді судових засідань). Зокрема, у регіональних
відборах беруть участь команди з різних країн.

Відбір до національних та міжнародних мут-кортів
відбувається в кілька етапів:

Переваги участі в Lviv Moot Court Society:
підвищення рівня володіння англійською мовою;
можливість стажування в найкращих юридичних фірмах
України;
здобуття практичного досвіду написання позовів від імені
держав чи міжнародних організацій;
додаткові бали до стипендії за участь як у національних,
так і міжнародних змаганнях;
участь у мут-кортах слугуватиме плюсом до CV; 
 грошова винагорода переможцям деяких мут-кортів.



Перш за все, мут-корти бувають національні та міжнародні, з
публічного та приватного права. Серед міжнародних виділяють
наступні:
★   Telders International Law Moot Court Competition -
моделювання роботи Міжнародного Суду ООН, яке
відбувається в травні в Гаазі, Нідерландах;
★  Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition -
найбільший у світі мут-корт з публічного права, що
відбувається в США. У ньому беруть участь команди з понад
100 країн світу;
★   International Criminal Court Moot Court Competition
відбувається в Гаазі в Міжнародному кримінальному суді;
★   Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot -
один з найпрестижніших конкурсів з міжнародного
комерційного арбітражу, який щорічно проходить у Відні під
егідою Комісії ООН з права міжнародної торгівлі;
★  А також існують Pre-Moot - це своєрідні міжнародні мут-
корти меншого значення. Зокрема, сюди входять Brno Pre-
Moot, Minsk Pre-Moot, Riga Pre-Moot, Kyiv Pre-Moot, Ukrainian
Vis Pre-Moot.

«Я вступила до орган�зац�ї б�льше п�втора року тому,
коли ще не було Covid-19. Ми побачили оголошення, де
анонсували наб�р у команду мут-корт�в. В�дверто
кажучи, я не мала жодного уявлення, що це таке, але
там був класний логотип, де написали: “Мут-корт
ц�кав�ший, н�ж вино”. Мен� сподобались так� �деї, тому я
подалася, а вже пот�м планувала вир�шити чи мен�
п�дходить орган�зац�я. На перш�й лекц�ї, де пояснювали
загальну �нформац�ю, я пам’ятаю, як одразу шукала в
�нтернет� вс� незнайом� детал�. Коли орган�затори
почали запитувати чому ми прийшли, то я дещо
розгубилась, але мен� вистачило двох годин лекц�ї, щоб
зрозум�ти, що це неймов�рно чудова �дея. Загалом, я
почала проходити св�й перший в�дб�р уже на початку
пандем�ї, тому мен� довелось усе робити онлайн, але
все-таки я не здалась �, врешт�-решт, пройшла його й
потрапила в команду. У той час не знала, що це
визначить моє майбутнє та дуже допоможе в
академ�чному розвитку, розвине soft skills. Це була
чудова можлив�сть!»

(с) Анастас�я Жеребецька, членкиня Lviv Moot Court
Society.



По-друге, у нас був раунд у Нью-Йорку з командою Кембриджа.
Прізвище одного з трьох арбітрів мені здалося дуже знайомим, і в мене
пішли мурашки по тілу: це була людина, чиї праці я використовувала
протягом всієї підготовки, чиї книги я читала як Біблію. І ця людина
слухала й оцінювала мою правову позицію, мою англійську та виступ
загалом. Найемоційнішим моментом був фідбек від цього старшого
професора, де він сказав, що дуже задоволений моїм виступом. Тоді я
зрозуміла, що це навіть не досвід, не успіх - це щось неймовірне. Крім
того, ми з командою зробили багато для створення командного духу,
там панувала своя атмосфера, але це вже радше про тімворк…»

(с) Анна-Марія Лугова, голова Lviv Moot Court Society. 

Незабаром (уже після зимової сесії) відбуватиметься набір
у команду Lviv Moot Court Society, тому слідкуйте за їхніми

публікаціями в Facebook та Instagram. 

«Насправді Мути - один яскравий спогад, і
будь-яке слухання - це неймовірна пригода.
Стосунки з тім-мейтами - це окрема історія,
досвід, який ти отримаєш, це щось
фантастичне. Саме з мутів мені запам’ятались
два моменти. По-перше, я колись зробила
аудіозапис свого першого офіційного виступу.
Після того я відіграла 20 раундів, і записала
фінальний раунд. Прослухавши ці два записи,
зрозуміла, що це дві абсолютно різні людини.  

https://www.instagram.com/lvivmootcourtsociety/
https://www.facebook.com/LvivMooting


Ліга студентів Асоціації правників
 України

Це всеукраїнська молодіжна організація, що вже понад десять
років функціонує на просторах України й об’єднує амбітну та
перспективну молодь для руйнування всіх стереотипів щодо
сучасної юриспруденції.

Діяльність Ліги, як підрозділу
АПУ, дуже багатогранна, а
тому задля ефективного
функціонування організації
створено профільні
напрямки роботи. Усього їх
10, і кожен з них важливий
для досягнення цілей. Ти
можеш вступити в будь-який
з них та реалізувати себе у
відповідному напрямку!

приємна атмосфера молодих
амбітних студентів-правників;
можливість реалізувати свої
ідеї в галузі юридичної освіти
та професійних навичок;
широка мережа авторитетних
партнерів-юридичних фірм;
неймовірні заходи для твого
професійного розвитку.

Чому варто вступити до Ліги?

«Мотивац�я прийшла до мене 29 лютого 2020 року в доков�дну еру, коли Льв�вський
осередок орган�зував дводенну Всеукраїнську школу з юридичного письма, � я
потрапила на неї за дивним зб�гом обставин. Серед роздаткового матер�алу на вход�
давали печиво з передбаченнями, � мен� трапилось те, яке пророкувало вступ у Л�гу. 

І хоча я не в�рю в те, що все вир�шено
наперед, однак для себе я знала точно,
що вступлю в Л�гу п�сля того, як
побачила сяюч�, хоч � втомлен� оч�
орган�затор�в заходу та дюжини усм�шок
учасник�в. У Л�з� �снувала маг�я, яка мене
п�дкупила й спонукала долучитися до
творення дива. Таким чином я стала GR-
менеджером у Льв�вському осередку».
(с) Юл�я Паска, GR-менеджер у
Льв�вському осередку Л�ги.



 Користуватися знижками під час оплати участі в заходах АПУ;
 Дізнаватися першим про вакансії в провідних юридичних
компаніях, підприємствах та державних установах;
 Отримати сертифікат про участь у Лізі;
 Спілкуватися з юристами-практиками;
 Проводити кейс-чемпіонати та різні правничі заходи за
підтримки провідних юридичних компаній.

1.
2.

3.
4.
5.

Структура Ліги - це правління та 26 локальних осередків у
найкращих ВНЗ країни. У Львівській області наразі створено
таких 2: на базі ЛНУ імені Івана Франка та НУ “Львівська
Політехніка”.

Кожен член Ліги може:

Ліга традиційно організовує:
Legal HR Fair (м. Київ);
League UBA Trip 2.0 (у 2019-2020 рр. - м. Відень-Дрезден-Прага);
Всеукраїнський кейс-чемпіонат (м. Київ);
Всеукраїнську школу з кримінального права та процесу (м.
Харків);
IP Moot Court (м. Київ).

Львівський осередок Ліги також організовує:
Всеукраїнську правничу школу з цінних паперів і фондового
ринку.
 Всеукраїнські дебати з цивільного права й процесу ім.
Станіслава Дністрянського.
 Школу Legal Writing.
 Школу кар’єрного росту молодого юриста.

У нас було ст�льки �стор�й, що й не зл�чити, але одна
з них стала для мене особливо см�шною, тому що
п�д час святкування свого дня народження за день
до Зимового з‘їзду, я вир�шила, що точно на нього
їду! Спонтанн� пригоди завжди найкращ�. І ц� три дн�
в засн�жен�й Яблуниц� з в�чно мокрими
шкарпетками, червоними щоками, гл�нтвейном у
чайнику, зламаними ключицями, жартами про Нью-
Йорк, п�дгодовуванням шашликами м�сцевих собак,
променадом через л�с та виходом не на своїй
зупинц� в �ншому сел�, зрештою, дванадцятьма
людьми в блаблакар� до Львова залишили
неймов�рно теплий, попри морозну погоду, сл�д у
моїй душ�».
(с) Юля Паска, GR-менеджер у Льв�вському
осередку Л�ги.

Як стати членом Ліги?

Переходь за
реєстрац�йною формою;
Сплати членський внесок
(100 грн для студент�в);
Оч�куй п�дтвердження на
електронну пошту.

1.

2.

3.

Стежте за сторінками 
в соцмережах: 

https://uba.ua/ukr/events/
https://www.youtube.com/c/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%90%D0%9F%D0%A3
https://t.me/ligaubalviv
https://www.facebook.com/lvivligauba/
https://instagram.com/lviv_league_uba?utm_medium=copy_link
https://uba.ua/ukr/registration/


 Фундація Регіональних
Ініціатив

Фундація Регіональних Ініціатив (ФРІ) - всеукраїнська
молодіжна організація, яка займається розвитком
громадського активізму та підготовкою молодих лідерів. Діє з
метою навчання та забезпечення активних учасників  різних
об’єднань.

Що є найважливішим у ФРІ?
Ініціативність кожного члена ФРІ.
Відкритість. ФРІ не нав’язує ідей, а заохочує дивитися
ширше, усвідомлено шукати відповіді на всі питання,
намагатися зрозуміти різні події, ідеї та людей.
Солідарність і співпраця - діяти разом, підтримувати одне
одного.
Фундамент організації - відповідальні члени.

«ФРІ - це м�сце зм�н, розвитку й
вт�лення молод�жних �н�ц�атив. ФРІ - це
неймов�рне ком‘юн�т� просто
неперевершених людей. Я загор�лась
цим � вогонь палає всередин� до сих
п�р».

(с) Цера Ем�л�я, членкиня ФРІ.

М�с�я ФРІ - виховати л�дер�в, як� готов� зм�нювати св�т навколо
себе, шляхом популяризац�ї проактивност�, громадської
св�домост� та реал�зац�ї молод�жних �н�ц�атив.



нові знайомства з різносторонньою й талановитою молоддю,
яка є рушійною силою країни;
навички в комунікаціях, проєкт-менеджменті, партнерствах,
HR, міжнародній діяльності, мистецтві та правозахисті;
літні табори, обміни по всьому світу, лекції від найкращих
спікерів, масштабні програми, збереження довкілля, захист
прав, найміцніші обійми та незабутні емоції.

Долучайся до організації, якщо тебе цікавлять:

«ФРІ – це:
досвід. Ти можеш тут багато чого навчитися в абсолютно
різних сферах, що цінується при пошуку роботи. До ФРІ мене
нікуди не хотіли брати, а зараз я дійсно затребуваний
працівник. ФРІшники це люди, які вміють усе;
круті знайомства. Ти контактуєш з чудовими людьми, а це у
свою чергу багато, що дає;
можливості як в Україні, так і за кордоном. Можеш
створювати проєкти, брати в них участь.

«Ми прописуємо короткостроков� обм�ни Erasmus+ (до 21 дня) �, будучи членом/
членкинею ФРІ, ти маєш можлив�сть взяти участь у цих обм�нах. Вони повн�стю
ф�нансуються, тому можна безкоштовно їхати кудись за  новим досв�дом �
вивчати актуальн� теми. У нас є можлив�сть не т�льки долучитися до такого
проєкту, а й самому його створити. Ми маємо “М�жнародну службу”, куди можна
доєднатися, продумати свою програму обм�ну Erasmus + на ц�каву й актуальну
тему, знайти партнер�в � подати на отримання ф�нансування». 

(с) Цера Ем�л�я, членкиня ФРІ.

Як долучитися до Фундації Регіональних Ініціатив?
1. Заповнити анкету.
2. Пройти сп�вбес�ду.
3. Спочатку стати кандидатом � вир�шити, чи подобається тоб� ця орган�зац�я,
виконувати певну роботу, щоб стати ФРІшником/ФРІшницею.
4.  Доєднатися до найб�льшої сп�льноти громадських актив�ст�в разом �з ФРІ.

Стежте за сторінками в соцмережах: 

https://www.youtube.com/channel/UCyM8ut1-hoZEI29TAMLoOzw
https://t.me/frilviv
https://fri.com.ua/
https://www.facebook.com/fri.lviv
https://www.instagram.com/fri_lviv
https://bit.ly/3v78h8o


УСС — це громадська організація, головною місією якої є
об’єднання, навчання та мобілізація української молоді, що
прагне відстоювати ідеї свободи. 

 Будучи активістом УСС ви можете:
брати участь у внутрішніх активностях організації, витрати
на які часто покриваються, або організовувати їх;
подорожувати за кордон, відвідувати різні конференції та
освітні заходи, але за умови, що ви є активними учасниками
організації;
розвиватися в різних напрямках та особистісно зростати (є
так звані ступені: активіст, функціонер, координатор,
старший координатор: чим вище ти «по рангу», тим більше
крутих можливостей маєш);
майже в кожному місті мати коло однодумців, які з радістю
проведуть для тебе екскурсію, коли б ти до них не приїхав.

Українські Студенти за Свободу

Пр�оритетним завданням для УСС є створення
всеукраїнської мереж� молодих л�дер�в, тому вони
ретельно в�дбирають тих, хто може стати частиною
сп�льноти й вимагають сумл�нного дотримання принцип�в
орган�зац�ї.

«Найяскрав�ший спогад - це зак�нчення
фестивалю Файне М�сто, де я та 6 �нших
учасник�в УСС були амбасадорами нашої
орган�зац�ї на алеї ГО. П�сля сильної зливи, через
яку промокли � наш� реч�, � намети, � все, що лише
могло, ми стояли просто зоряного неба,
об�ймаючись � танцюючи п�д музику, �
рефлексували про шален� дн� фестивалю. Саме
тод� я в�дчула ту потужну сп�льноту УСС,
частиною якої є. Тут тоб� завжди готов�
п�дставити плече й п�дтримати будь-яку твою
�дею. Пам’ятаю, п�сля цього ми ще танцювали п�д
“хамерман�в”, чекаючи на автобус, ус� в багнюц� й
змучен�, але щаслив�».
(с) Дарина Корж, членкиня УСС.



Долучитися до організації можна лише раз на рік, після
проходження відбору й участі в Програмі Лідерства - фестивалі
тривалістю в декілька днів, на якому тебе знайомлять із
цінностями організації, а також дають змогу відчути атмосферу
УСС.
Зазвичай Програма Лідерства проходить у серпні, але щороку
дати можуть змінювати, тому варто слідкувати за сторінками
УСС у соціальних мережах.

«Я вступила до орган�зац�ї п�сля Програми
Л�дерства, орган�зованої цього л�та. Для мене УСС
- це саме те молоде українське майбутнє, про яке
вс� так багато говорять. Ус� актив�сти об'єднан�
л�бертар�анськими ц�нностями, �, в�дпов�дно, у
них дуже схоже бачення нашої країни, її
юриспруденц�ї, економ�ки тощо. Власне, ця
особлив�сть дуже мен� �мпонує, бо вс� знають,
який саме вплив вони можуть мати на розвиток
ц�лої країни, н�хто не залишається осторонь � не
хоче миритися з� становищем, яке їм не
подобається. Будучи волонтерами, вони
орган�зовують наст�льки масштабн� проєкти, що з
кожним днем я все б�льше й б�льше ними
захоплююся. Такої самов�ддач� орган�зац�ї не
купиш н� за як� грош�. Ц� студенти керуються
щирим бажанням зм�нити наш св�т».
(с) Зоряна Козак, учасниця УСС.

УСС часто ініціюють класні проєкти, одним із яких є
Економічна Школа Мізеса.

здобудете базові економічні
знання та цінний досвід;
початково осягнете закономірності
цієї науки й правила гри у світовій
торгівлі;
станете частиною однієї з
організованих команд, які
займаються аналізом та
вирішенням державних
економічних проблем. 

 Як стати учасником?

Школа М�зеса — це дводенний
�нтенсив, який допоможе тоб�
сформувати базов� економ�чн� знання.
У якост� п�дходу до вивчення
використовують �деї та науков� прац�
Людв�га фон М�зеса, в�денського
економ�ста, видатного представника
Австр�йської Економ�чної Школи.

Завдяки проєкту ви:

Школа відбудеться 13-14 листопада 
у Києві.

Заявку можна заповнити тут.
Дедлайн: 3 листопада.

Стежте за сторінками в соцмережах: 

https://t.me/studfreedom
https://studfreedom.org/
https://instagram.com/studfreedom?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/studfreedom/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS6Dp-DCFIOi2ayA88aL1woThcV3wqkCPwzrpwPM8CpVXQcw/viewform


International Week Сoordinating Organization - міжнародна
молодіжна організація, до складу якої входять 26 локальних
організацій з різних країн Європи, а також Азії. В Україні вона
представлена Львівським осередком - IW.Lviv.

 Діяльність організацій IW можна
описати такими її складовими:

академічність;
бізнес;
культура;
соціальний обмін.

Втілення цих складових
реалізується в проведенні
International Week локальними
організаціями. 

IW - тиждень молодіжного
обміну, під час якого студенти:

дізнаються більше про культуру країни, яку вони відвідують;
знайомляться з веденням бізнесу за кордоном;
куштують національну кухню та намагаються самі
приготувати страву для International Dinner;
спілкуються та весело проводять час за
найрізноманітнішими розвагами, які вигадують організатори.

International Week
Сoordinating Organization

Найц�кав�шим � найб�льш привабливим є те, що
учасниками IW є люди з р�зних куточк�в
планети, � нав�ть з тих країн, де немає осередку
IW. Так, в одн�й мандр�вц� знайомляться
українц�, словенц�, угорц�, поляки, турки, корейц�,
японц� тощо.

https://www.instagram.com/iw.lviv/


Якщо ви хочете стати частиною команди IW.Lviv, або поїхати на
тиждень обм�ну за кордон, то можете написати в д�рект ц�єї
стор�нки в �нстаграм�.

хостинг гостей-учасників IW;
складання плану дій на час обміну;
комунікація з підприємцями стосовно презентації місцевого
бізнесу, організація екскурсій на фірму, фабрику, ферму тощо.

Організатори IW беруть на свої плечі відповідальність за
проведення тижневого міжкультурного обміну. 

 До їхніх обов’язків входить:

Не припинялась д�яльн�сть IW �
в час ков�ду. Локальн� осередки
влаштовували культурн� обм�ни
онлайн, як� були не менш
захопливими, н�ж офлайн под�ї.

P.S. “Вісник” має цікаве інтерв’ю з Юлією
Долько, яка була учасницею IW ще в
“доковідні часи”, тож переходьте за
посиланням і дізнавайтесь більше про
те, які незабутні спогади й емоції
залишаються після IW!

https://www.instagram.com/iw.lviv/
https://t.me/visnyk_sr/99


СПОДІВАЄМОСЬ, ЦЕЙ ВИПУСК
ВІСНИКА НАДИХНУВ ВАС
ПРИЄДНАТИСЯ ДО ОДНІЄЇ ІЗ
СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ!

ДЯКУЄМО ЗА
ПЕРЕГЛЯД! 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
Львівський національний університет
імені Івана Франка
Вул. Січових Стрільців. 19 (студпростір)
7900. м. Львів. Україна 
E-mail: visnyk.intrel@gmail.com
https://t.me/visnyk_sr


