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ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА 

 

УДК 378.147 
                                           

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ ГАЛУЗІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
 
Цвид-Гром О.П., 
кандидат філологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри іноземних мов 
Білоцерківський національний аграрний університет 
м. Біла Церква Україна 

 

Поняття digital presence – цифрова присутність сьогодні стосується усіх 

сфер діяльності суспільства. Підприємства, установи вимагають від 

працівників не лише високого рівня професійних знань, умінь, а й, навичок 

комунікації, здатності до самоорганізації, володіння комп’ютерними 

навичками та офісними програмами. Актуальність формування «соціальних 

навичок» (soft skills) обумовлена динамічними інноваційними процесами в 

епоху цифрових технологій, диктується вимогами часу, а тому – змінюється 

погляд на професіограму молодого фахівця.  
Невід’ємною частиною надання фахових юридичних послуг є уміння 

створювати і працювати у пошукових базах даних, реєстрах, мобільних 

додатках, працювати у системі електронного документообігу (ставити 

електронний цифровий підпис), організовувати відеоконференції і т.п. Тепер 

недостатньо просто знати закони. Наразі, щоб бути конкурентоспроможним, 

юрист має знати сучасні технологічні рішення, способи автоматизації, 

доступні для професії. У повсякденну роботу входять не тільки нові 

програми, які прокладають шлях до нових клієнтів та спрощують 

обслуговування в юридичній сфері. Сьогодні юрист має вивчати людські 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
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фактори кібербезпеки, психологію та схеми діяльності хакерів, базові 

принципи захисту даних в умовах посиленого ризику, систему електронного 

документообігу.  
Освоєння технологій сприятиме створенню нової професії на стику IT та 

права; забезпечить юристу та його клієнтам лідерство, необхідне для 

досягнення конкурентних переваг на сучасному ринку. Тож майбутнє за 

інтелектуальними системами, що трансформують юридичну практику, та 

юристами, які вміють ними керувати.  
Важливим питанням на сьогодні є переведення у діджитал-площину 

роботу правничої сфери. Наразі у світі набувають популярності 

маркетплейси юридичних послуг, компанії інвестують величезні кошти у 

розробку нейромереж, що надаватимуть юридичні консультації онлайн. Чат-
боти допоможуть автоматизувати ряд процесів: оскарження штрафів, 

заповнення простих документів, реєстрацію товарних знаків тощо. Зараз 

доступні системи автоматизації юридичної діяльності («Електронний суд», 

Easy Con), збільшується кількість нових сервісів, націлених на надання 

юридичної консультації 24/7. У питаннях забезпечення ефективної 

цифровізації процесів у правовій та законодавчій системах, слід 

орієнтуватися на міжнародний досвід [1].  
Сьогодні простежуються такі основні цифрові тренди юридичної сфери: 
1 Хмарні технології продовжать завойовувати ринок. «Хмарними» 

можуть бути навіть юридичні компанії, адже надання юридичних послуг у 

віртуальному просторі стає дедалі більш розповсюдженою практикою. 
2 Теми GDPR, блокчейну та кібербезпеки залишатимуться в центрі 

уваги. Питання захисту інформації буде в центрі запеклих дискусій, адже 

йдеться не лише про безпеку даних та конфіденційність, але й про свободу.  
3 Нові технології просування та управління відносинами з клієнтом.  

Мобільні додатки, CRM-системи призначені виключно для потреб юридичної 

фірми, нові ідеї використання традиційних соціальних медіа – все це 

дозволить зробити лідогенерацію ефективнішою та більш якісно керувати 

клієнтським досвідом. Наразі все піддається автоматизації: управління 

контактами, постановка завдань, відстеження перебігу справи, створення 

типових документів, обчислення робочого часу юриста, виставлення 

рахунків, фінансова звітність і бухгалтерія. 
4. Розробка аналітичних продуктів, заснованих на аналітичному 

інтелекті. Використання штучного інтелекту як платформи стане більш 

поширеним і доступним не лише для великих компаній. Продукти на основі 

штучного інтелекту, здатні аналізувати великі масиви юридичної інформації 

та навіть приймати рішення, можуть пришвидшити революцію в юридичній 
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сфері та є інвестиційно привабливими. Постає питання зрілості суспільства, 

яке матиме такі технології [2]. 
Таким чином, діджиталізація полягає не в тому, щоб автоматизувати 

правничу діяльність, а в тому, щоб зробити її більш ефективною завдяки 

технологіям. Тож це складне явище, яке включатиме, передусім, зміну 

мислення та поведінки людей, формування культури використання даних. 

Суспільна роль юристів у цьому питанні полягатиме у виробленні меж та 

правил користування ними. 
 

Список використаних джерел: 
1. Стародуб І. Діджиталізація правовідносин. URL: 
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ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІД ЧАС  
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Велика К.І. 
асистент кафедри іноземних мов 
Білоцерківський національний аграрний університет,  
м. Біла Церква, Україна 

 

Навчання студентів іноземної мови під час війни є значним викликом для 

педагога. Важкий емоційний та фізичний стан як у викладачів так і студентів 

негативно впливає на процес навчання. Опитування студентів показує, що 

зникає бажання навчатися через тривожний стан, відчуття страху за своє життя 

або навіть відсутність комфортних умов для дистанційного навчання. У 

здобувачів вищої освіти з’являється розсіяність та неуважність. Така тенденція 

не сприяє засвоєнню іншомовного навчального матеріалу. Викладачу 

доводиться змінювати звичайну форму проведення заняття, шукати такі методи 

навчання, які покращують психоемоційний стан, можуть переключати та 

концентрувати увагу на вивчення іноземних мов. 
Психологи  радять вносити змінити у організацію навчального процесу, 

робити більший акцент на психологічну підтримку, спілкування, переключення 

уваги, пом’якшити вимоги оцінювання. Навчання не повинно створювати 

додаткові стресові ситуації та хвилювання. Бажано більше звертати увагу на 

повторення пройденого матеріалу [5]. 
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