
Звернення до юридичної 
академічної спільноти 
України 


  
Спільнота юридичного факультету Вільнюського університету глибоко стурбована російською агресією 
та війною в Україні. Ми твердо стоїмо разом з Україною та українським народом у цій боротьбі за 
свободу, демократію, людську гідність та верховенство права. Не лише Уряд та народ Литви, а й 
Вільнюський університет вживає заходів з надання підтримки та допомоги українським студентам та 
викладачам. (https://www.vu.lt/en/support-to-ukraine). Спільнота юридичного факультету активно 
залучена до цього процесу та запроваджує додаткові заходи, спрямовані на допомогу та підтримку 
українських студентів-правників та академіків.  

СТУДЕНТАМ-ПРАВНИКАМ УКРАЇНИ  

Шановні студенти та аспіранти, Ми готові запропонувати усім студентам (та аспірантам) юридичних 
факультетів України можливість продовжити навчання та запрошуємо вас до Вільнюсу, аби 
приєднатися до нашої спільноти. Будь ласка, скористайтеся електронною поштою ukraine@tf.vu.lt та 
вкажіть свої дані (ваше поточне місцезнаходження; рік навчання; знання іноземних мов; кількість 
членів сім’ї, які прибувають; транспортні можливості та дату прибуття).  Ми зв'яжемося з вами для 
уточнення усіх деталей та координації. Вільнюський університет готовий запропонувати вам 
проживання та стипендію. Крім того, юридична спільнота нашої країни також готова надати чималу 
кількість можливостей для проживання та матеріальної допомоги.  

ВИКЛАДАЧАМ ТА ПРОФЕСОРАМ ЮРИДИНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ УКРАЇНИ   

Шановні викладачі та професори, Ми готові надати вам місце для проживання у Вільнюсі та допомогти 
у продовженні вашої роботи та дослідженнях. Якщо ви маєте намір залишитися в Україні або 
прибуваєте до Литви чи Європейського Союзу, будь ласка, зв’яжіться з нами – ми надамо вам 
можливість викладання на платформах Вільнюського університету.   
Українським викладачам ми можемо запропонувати можливості для викладання, включаючи 
проживання та працевлаштування. Крім того, зараз створюється центр Українського Права, щоб усі 
студенти юридичних факультетів з університетів України отримували онлайн-освіту (курси). Будь 
ласка, повідомте нас про свої наміри на електронну пошту ukraine@tf.vu.lt, вказавши всю інформацію.  

ЦІЛЬОВА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА   

Разом з нашими випускниками, ми докладаємо cпільних зусиль для забезпечення харчуванням та 
медикаментами усіх юридичних факультетів України. Будь ласка, надайте нам більше інформації про 
тих, хто терміново потребує такої гуманітарної допомоги, надіславши відповідну інформацію на 
поштову скриньку ukraine@tf.vu.lt   

ПРАВОВА ДОПОМОГА УКРАЇНЦЯМ, ЩО ПРИБУВАЮТЬ У ЛИТВУ   

Юридична клініка Вільнюського університету надасть юридичну допомогу та консультації всім 
біженцям, які прибувають з України до Литви (гаряча лінія +370 623 26041, також 
WhatsApp).  Студенти, аспіранти та наші викладачі готові проконсультувати з питань статусу біженця, 
оформлення соціальної допомоги, працевлаштування. Відповідна правова інформація також буде 
опублікована на веб-сторінці Юридичної клініки VU www.teisesklinika.lt.  
Разом ми – сильні!  
Слава Україні!  
  
Від імені Спільноти юридичного факультету Вільнюського університету  
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