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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛІГІВЦЯ 
розроблена Правлінням Ліги студентів АПУ 2020-2021 

 

Визначення термінів 
• Ліга студентів АПУ (Далі – Ліга/Ліга студентів) – структурний підрозділ, молодіжне крило 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»; 

• Члени Ліги студентів АПУ (Далі – Член) – кандидати у члени АПУ, які є здобувачами освіти за 
спеціальністю «Право» та «Міжнародне право» у закладах вищої освіти в Україні, підтримують 
цілі та мету організації, дотримуються її Положення, виконують рішення Правління та вимоги, 
встановлені для членів Ліги студентів АПУ Положенням та внутрішніми документами 
організації; 

• Осередок Ліги – це структурний підрозділ Ліги, який об’єднує членів Ліги у відповідному місті 
(міський осередок Ліги) або у певному вищому навчальному закладі України I-IV рівня 
акредитації (локальний осередок Ліги), який створений та діє відповідно до Положення та 
інший внутрішніх документів Ліги; 

• Навчальний корпоративний з'їзд – захід, який проводиться Осередком, Осередками або 
Правлінням Ліги, спрямований на обмін досвідом та покращення комунікації між осередками 
певного регіону; 

• ПОЛОЖЕННЯ про Лігу студентів ВГО «Асоціація правників України» (Далі – Положення) – 
документ, що визначає порядок діяльності структурного підрозділу, молодіжного крила 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України» – «Ліга студентів 
Асоціації правників України»; 

  

https://uba.ua/ukr/official_documents/6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca/


 

 

Концепція програми трирівневого розвитку лігівця: 
Розважайся, Навчайся, Впливай 

Визначення проблеми: 
Питання особистісного становлення студента-правника має постійно знаходитися в центрі уваги 
організації. Для цього, карта розвитку повинна бути побудована на ґрунті гармонізації розвитку лігівця 
і як особистості, і як правника, і як нового покоління членів Ліги. 

Тому відповідно до цінностей, цілей, завдань і напрямів діяльності Ліги студентів, задля формування 
якісної юридичної спільноти, впроваджується концепція трирівневого розвитку члена організації.  

Мета даної концепції:  
Метою даної концепції є визначення рівнів розвитку студента-правника в Лізі студентів, для 
формування стратегії, методів та інструментів, необхідних для реалізації завдань, що містяться в 
Положенні.  

Структура концепції: 
Дана концепція складається з трьох етапів-рівнів: РОЗВАЖАЙСЯ, НАВЧАЙСЯ і ВПЛИВАЙ. 
За безпосередньої участі Ліги кожен з рівнів реалізується поетапно: спочатку рівень «Розважайся», 
потім «Навчайся», рівень «Впливай» повинен бути фінальним етапом, на якому й відбувається 
завершальна фаза формування члена організації, який впливає на розвиток Ліги студентів і всієї 
правової спільноти загалом. 

 
  



 

 

Рівень «Розважайся» 
В молодого студента-правника відсутнє уявлення про структуру, цінності, завдання та напрями 
діяльності Ліги, що створює невизначеність щодо потреби вступу в організацію, а також небажання 
розвитку в ній.  

Саме на рівні «Розважайся» повинне відбуватися знайомство з Лігою через призму саме розважальних 
і загальнокорисних заходів та через Менторську програму для молодих студентів-правників. На цьому 
рівні студент-правник має відчути бажання бути частиною організації. 

Цільова аудиторія рівня: 
Студенти-правники, які мають на меті отримати нові знайомства, враження позитивні емоції в 
позауніверситетському житті. 

Мета рівня: 
Заохотити студентів-правників розвиватися в Лізі студентів та набути статусу члена Ліги.  

Цілі рівня: 
1. Знайомство потенційного члена з організацією, її структурою, цінностями, напрями діяльності 

та завданнями; 
2. Знайомство потенційного члена із заходами, які проводяться протягом календарного року; 
3. Набуття студентом членства в Лізі; 
4. Покращення обізнаності про Лігу; 

Інструменти рівня: 
1. Менторська програма для молодих студентів-правників (Блок 1); 
2. Заходи присвячені неформальному спілкуванню; 
3. Заходи на загальнокорисну тематику; 

  



 

 

Рівень «Навчайся» 
На рівні «Навчайся» студент, який вже достатньо знайомий з організацією, розвивається як правник та 
(або) як член організації. Завдання Ліги допомогти йому в цьому.  

Цільова аудиторія рівня: 
Члени Ліги; студенти-правники, які відвідують заходи Ліги. 

Мета рівня: 
Метою рівня «Навчайся» є комплексна підготовка нової генерації правників та членів Ліги студентів. 

Цілі рівня: 
1. Заохотити студента-правника до відвідування заходів які організовуються Лігою студентів 

протягом календарного року; 
2. Допомогти оволодіти професійними навичками, які необхідні правнику нового покоління; 
3. Визначити орієнтири побудови успішної кар’єри в Лізі студентів; 
4. Підготовка до рівня «Впливай»; 

Інструменти рівня: 
1. Всеукраїнські та Регіональні заходи Ліги; 
2. Навчальні корпоративні з'їзди; 
3. Тренінги, майстер-класи, вебінари; 
4. Менторська програма для молодих студентів-правників (Блок 2); 

 

  



 

 

Рівень «Впливай» 
Рівень «Впливай» є найвищим рівнем. На цьому рівні перебувають лише члени Ліги, які бажають 
активно функціонувати в організації та вже достатньо навчилися і мають можливості впливати через 
власні проекти, як на організацію, так і на правову спільноту, і на суспільство загалом. Завдання Ліги 
студентів бути платформою для реалізації їх потенціалу. 

Цільова аудиторія рівня: 
Активні члени Ліги. 

Мета рівня: 
Надати інструменти впливу, для реалізації власних ідей через організацію проектів і всеукраїнських 
заходів в межах діяльності Ліги та поза її межами, розвиваючи правничу спільноту. 

Цілі рівня: 
1. Членство в Радах Осередків Ліги; 
2. Членство в Правлінні організації; 
3. Безпосередня організація заходів та проектів різного рівня; 
4. Участь у державотворчих процесах; 

Інструменти рівня: 
1. Ради Осередків Ліги; 
2. Правління Ліги; 
3. Глобальні проекти Ліги; 

 

  



 

 

Інструменти менторської програми 

Менторська програма для молодих студентів-правників. 
Постановка проблеми: 
Реалізація рівнів-етапів «Розважайся», «Навчайся» і «Впливай» неможлива без централізованої 
менторської програми від Ліги студентів, яка здатна допомогти студенту, що планує розвиватися в 
організації, досягти поставлених цілей. 

Мета програми: 
Метою даної програми є логічне і найбільш ефективне для студента-правника проходження рівнів-
етапів: «Розважайся», «Навчайся» і «Впливай». 

Цілі програми: 
1. Зв'язок поколінь Ліги; 
2. Лояльне ставлення студентів-правників до Ліги; 
3. Створення сприятливих умови для розвитку в організації; 
4. Покращення практичних навичок, необхідних для роботи в організації; 
5. Обізнані та вмотивовані члени Рад осередків та Правління Ліги; 

Строки реалізації: 
Дана програма розпочинається разом із  рівнем «Розважайся» і завершується перед рівнем 
«Впливай». 

Структура програми: 
Менторська програма складається з двох блоків:  
 

1 блок: 
Строки реалізації: 
Перший блок Менторської програми для молодих студентів-правників розпочинається разом із 
початком рівня «Розважайся». Даний блок завершується з досягненням мети та цілей рівня 
«Розважайся». 

 
Мета: 
Сприяння досягненню мети та цілей рівня «Розважайся». 

Суб’єкти реалізації: 
Блок 1 реалізується спільно Радами Осередків та Правлінням  Ліги студентів. 

Контроль за реалізацією: 
Координатори регіонів, Правління Ліги студентів здійснюють контроль за реалізацією Блоку 1. 
 



 

 

Етапи реалізації: 
1 крок: По завершенню Hr-заходів формується база студентів-правників, що бажають розвиватись в Лізі 
та набути статусу члена організації; 
2 крок: Створення команди менторів зі складу Рад осередків та Правління, завданням яких є допомога 
зацікавленим діяльністю Ліги особам «не загубитись» в організації і відчувати себе потрібними; 
3 крок: Закріплення менторів за студентами-правниками, що бажають розвиватись в Лізі студентів; 
4 крок: Безпосередня допомога менторів молодим студентам-правникам  в здійсненні перших кроків 
в організації, а саме: 

1. Проведення неформальних зустрічей; 
2. Консультування з питань розвитку в організації (набуття членства, допомога в постановленні 

цілей); 
3. Інформування про заходи, що проводяться Лігою студентів; 

 

2 Блок 
Строки реалізації: 
Блок 2 спрямований на виховання нової генерації членів Ліги студентів, які в майбутньому 
безпосередньо впливатимуть на функціонування і розвиток організації, а також працюватимуть на 
благо правничої спільноти. Даний блок реалізується по закінченню рівня «Навчайся» для підготовки 
до рівня «Впливай». 

 
Мета: 
Формування нової генерації членів Ліги студентів, готових перейти на рівень «Впливай» для 
досягнення цілей цього рівня.      

Суб’єкти реалізації: 
Блок 2 реалізується спільно осередками та Правлінням  Ліги. 

Контроль за реалізацією: 
Координатори регіонів, Правління Ліги студентів здійснюють контроль за реалізацією Блоку 2. 

Етапи реалізації: 
1 крок: Створення бази членів Ліги готових перейти на рівень «Впливай»; 
2 крок: Проведення навчального курсу; 
3 крок: Застосування отриманих знань та навичок під час виконання практичних завдань; 
4 крок: Офіційне завершення навчального курсу з визначенням осіб, які його успішно пройшли; 
 

 
 
 
 



 

 

Заходи присвячені неформальному спілкуванню: 
На рівні «Розважайся» на перший план виходить емоційна, а не цільова сторона. Студенти-правники 
потребують не тільки сприяння в побудові кар'єри та в отриманні нових знань, а й у пошуку нових 
знайомств та вражень.  

Неформальні заходи від Ліги орієнтовані саме на цінність спілкування, під час якого в студента-
правника виникає прихильність до організації та бажання розвиватись саме в ній. 

Головне — форма заходу, яка цікава усім, хто бере участь і пов'язана з Лігою студентів і студентським 
життям загалом. 
 

Успішні приклади: 
1. Навчально-розважальні квести; 
2. «Кава з юристом» (розмова з практикуючим юристом на довільну тематику); 
3. Legal Fuckup Night ; 
4. Friday Legal Talks; 
5. Legal Speed Dating; 

 

Заходи на загальнокорисну тематику: 
На рівні «Розважайся» осередки та Правління Ліги повинні організовувати заходи на тематику, яка є 
доступною та корисною студентам, які тільки здійснюють перші кроки у освоєнні професії правника та 
лише знайомляться з організацією.  

Даний інструмент сприяє всезагальному розвитку та становленню світогляду майбутнього лігівця та 
члена правової спільноти.  
 

Успішні приклади: 
1. Elevator speech; 
2. Law survival kit; 
3. Курси з надання першої медичної допомоги; 
4. Інтенсиви з вивчення жестової мови; 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/events/403674330430385/
https://www.facebook.com/events/753711648492304/
https://www.facebook.com/events/781217555693879/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/lvivligauba/posts/2660215953989577

