
Hard skills та soft skills у 
професії юриста



Що таке soft skills і hard skills?

 hard skills («жорсткі
навички») – це ті
навички, які можна
виміряти та яким
можна навчитися.

 У вакансіях на роботу
вони звучать як
«професійні навички»
(знання законодавства,
уміння застосовувати
його на практиці).

 soft skills («м’які
навички»)-
універсальні навички,
які не співвідносяться з
якоюсь конкретною
професією, але без них
складно досягти успіху
в обраній сфері.

 Це особисті якості та
вміння
(комунікабельність,
креативність)



 hard skills

 пов’язані з конкретною
професією

 набуваються під час
навчання

 рівень володіння
визначається іспитами,
тестуванням

 soft skills

 універсальні

 вроджені або набуті з
досвідом

 важко визначити



 у професії юриста hard=soft

 наша спеціальність передбачає міцну
теоретичну базу, роботу зі специфічними
документами, програмами та володіння
навичками комунікації;

 «гнучкі» або «м’які» навички впливають на
соціальні та управлінські здібності, такі як
швидкість адаптації, уміння працювати в
команді, критичне мислення, емоційний
інтелект, креативність та ін.



 дослідження показують, що особисті якості
впливають на можливість працевлаштування та
рівень заробітної плати;

 найпривабливішими якостями, на думку
роботодавців, є добросовісність, відповідальність
та готовність сприймати нове;

 «гнучкі» навички відіграють важливе значення
при влаштуванні на роботу та подальшому
кар’єрному зростанні (від експерта до керівника)



Серед роботодавців особливо цінуються:

 сприйняття та розуміння почуттів та емоцій людей
 уміння створювати тексти та презентації
 клієнтоорієнтованість
 системний аналіз
 тайм-менеджмент
 уміння вирішувати складні завдання
 здатність робити висновки та приймати рішення
 уміння говорити
 критичне мислення
 вміння слухати (розуміти почуте та ставити питання

по суті)



Найважливіші soft skills для юриста:

 знання з основних галузей права та правових
процедур

 глибокі знання у певній сфері юриспруденції
(експерти конкретної галузі знань високо цінуються в
сучасному світі)

 уміння вирішувати складні завдання (жодна
автоматизована система не зможе мати критичне
мислення, здатність враховувати багатоманітність
факторів та приймати оптимальні рішення в
складних ситуаціях)

 вміння роботи з великими об’ємами інформації
(уміння відбору, перевірки та аналізу набувають
актуальності)



 володіння іноземною мовою (особливо,
англійською)

 ораторське мистецтво та навичка публічних
виступів (виступи юристів вимагають
емоційності, вони повинні подобатися аудиторії
та мати гарну самопрезентацію)

 навички взаємодії, уміння працювати в команді
(здатність приймати та узгоджувати різні точки
зору, досягаючи загального результату), навички
координації діяльності різних спеціалістів та
процесів



 time-менеджмент (ефективне виконання конкретних
завдань та проектів: планування, постановка цілей,
розставлення пріоритетів, делегування завдань,
уміння працювати у короткі терміни)

 уміння вести переговори

 навички у сфері інформаційних технологій
(електронне діловодство, робота з різними
програмними продуктами (офісні програми,
платформи для онлайн-конференцій), навички
роботи з вітчизняними та закордонними
довідниковими правовими системами)


