
Із 2016 р. редакція «Юридичної Газети» прово-
дить дослідження Ukrainian Women in Law. Це до-
слідження, що визначає у віт чизняному юридич-
ному бізнесі роль жінок, які своєю професій ною, 
соціальною, громадською діяльністю впливають 
на розвиток суспільства, визначають основні тен-
денції тих чи інших практик у певних галузях пра-
ва, роб лять знач ний внесок у динамічне зрос тання 
не лише професій ної сфери, але й громадянського 
й су спільно- політичного життя країни.

Цього року ми розширили фокус дослідження 
й зосередили увагу на викликах, із якими сти-
каються в професії жінки- юристки й визначили, 
чи доводиться їм докладати більше зусиль, щоб 
досягти того ж рівня визнання, заохочення й оп-
лати праці, якого досягають чоловіки; чи існують 
у професій ному середовищі гендерні ролі й сте-
реотипи або очікування до того, як жінка має 
себе поводити; чи перешкоджають стереотипи, 

які склалися на ринку й серед самих юристів (як 
чоловіків, так і жінок) професій ному й кар'єрно-
му зрос танню. Ми ставили за мету визначити, на-
скільки ці стереотипи вкорінилися у відносинах, 
наскільки гендерночутливим є ринок у питаннях 
праце влаштування, кар'єрного зрос тання, кому-
нікацій, підтримки сім'ї, наскільки гендерночут-
ливими в сприй нятті, у ставленні й у подоланні 
стереотипних уявлень є самі юристи.

Дослідження складається з двох час тин:
1. Дослідження гендерної чутливості юридично-

го ринку й викликів, які чекають на жінок- юристок 
(у тому числі на робочому місці). В опитуванні взя-
ло участь 420 жінок, чий серед ній досвід роботи 
в професії склав 10,6 років. Переважно це представ-
ниці юридичних компаній, юрдепів і адвокатури.

Результати дослідження були презентовані на 
Форумі жіночого лідерства Асоціації правників 
Украї ни, який відбувся 06.03.2020 р. у Києві.

2. Визначення жінок- лідерок, які своєю актив-
ністю вплинули на розвиток віт чизняного бізнесу, 
за такими номінаціями:

«Жінки, які вплинули на розвиток юридичного 
бізнесу в Украї ні»;

«Найуспішніші юристки в юридичному бізнесі 
Украї ни»;

«Успішні юристки в юридичному бізнесі (вибір 
редакції «ЮГ»)»;

«Успішні жінки- юристки: політикині, державні 
службовці, судді, громадські діячки»;

«Успішні жінки — корпоративні юристки».
Дослідження проводилося шляхом анкету-

вання й ґрунтувалося на результатах даних, 
отриманих у результаті зворотного зв'язку від 
юридичних компаній і юрдепів. За результата-
ми аналізу було сформовано список переможців, 
які подаються за алфавітним принципом у від-
повідній номінації.
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Із 2016 року редакція «Юри-

дичної Газети» проводить дослі-
дження Ukrainian Women in Law. 
Це дослідження визначає у ві-
тчизняному юридичному бізнесі 
роль жінок, які своєю професій-
ною, соціальною, громадською 
діяльністю впливають на роз-
виток суспільства, визначають 
основні тенденції тих чи інших 
практик у певних галузях пра-
ва, роблять значний внесок у ди-
намічне зростання не лише про-
фесійної сфери й громадського 
та суспільно-політичного життя 
країни.

Цього року ми розширили фо-
кус дослідження: зосередили ува-
гу на викликах, з якими стика-
ються в професії жінки-юристки, 
визначили, чи доводиться їм до-
кладати більше зусиль, щоб до-
сягти того ж рівня визнання, за-
охочення й оплати праці, якого 
досягають чоловіки; чи існують 
у професійному середовищі ген-
дерні ролі й стереотипи або очі-
кування щодо того, як жінка має 
себе поводити; чи перешкоджають 
стереотипи, які склалися на ринку 
й серед самих юристів (як чоло-
віків, так і жінок) професійному 

і кар’єрному зростанню. Ми ста-
вили за мету з’ясувати, наскільки 
ці стереотипи вкорінилися у відно-
синах, наскільки гендерночутли-
вий ринок у питаннях працевлаш-
тування, кар’єрного зростання, 
комунікацій, підтримки сім’ї, на-
скільки гендерночутливі у сприй-
нятті, ставленні й подоланні сте-
реотипних уявлень самі юристи.

Дослідження складається з двох 
частин:

1. Дослідження гендерної чутли-
вості юридичного ринку й викли-
ків, які чекають на жінок- юристок 
(у тому числі на робочому місці). 

В опитуванні взяли участь 420 жі-
нок, чий середній досвід роботи 
в професії склав 10,6 років. Пере-
важно це представниці юридичних 
компаній, юрдепів і адвокатури.

Результати дослідження бу-
ли презентовані на Форумі жі-
ночого лідерства Асоціації прав-
ників України, який відбувся 
06.03.2020 р. у Києві.

2. Визначення жінок-лідерок, 
які своєю активністю вплинули на 
розвиток вітчизняного бізнесу, за 
такими номінаціями:

Продовження на стор. 2 
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• «Жінки, які вплинули на розви-
ток юридичного бізнесу в Україні»

• «Найуспішніші юристки 
в юридичному бізнесі України»

• «Успішні юристки в юри-
дичному бізнесі (вибір редакції 
«ЮГ»)»

• «Успішні жінки-юристки: по-
літикині, державні службовці, суд-
ді, громадські діячки»

• «Успішні жінки — корпора-
тивні юристки».

Дослідження проводилося шля-
хом анкетування й ґрунтувалося 
на даних, отриманих від юридич-
них компаній і юрдепів. За резуль-
татами аналізу було сформовано 
список переможців, які подаються 
за алфавітним принципом у відпо-
відних номінаціях.

Критерії дослідження:
• визнання на міжнародному 

рівні шляхом включення в загаль-
новизнані міжнародні рейтинги: 
The Chambers, The Legal 500, Best 
Lawyers, Who is Who Legal;

• визнання за результатами 
експертної оцінки редакції «Юри-
дичної Газети»;

• соціальна й громадська ак-
тивність, що включає участь у пу-
блічних заходах і професійних ор-
ганізаціях, а також законотворчу 
активність і ефективну взаємодію 
з громадськими інституціями;

• підтримка колег, що визнача-
ється кількістю голосів за підсум-
ками опитування.

Експертне оцінювання відбу-
валося за спеціальною методи-
кою, яка передбачала аналіз трьох 
критеріїв: професійна успішність 
(досягнення високих професійних 
результатів, авторитет у професій-
ному середовищі), вплив на галузь 
і особистий бренд.

Аналіз результатів досліджен-
ня показав, що у вітчизняному 
юридичному бізнесі існує велика 
різниця у співвідношенні жінок 
і чоловіків у категорії керуючих 
партнерів і партнерів. Чоловіки 
готові ділити з жінками роботу, 
а не лідерство й управління бізне-
сом. У категорії партнерів — лише 
34% жінок. Серед керуючих парт-
нерів їх усього 29%. Ситуація за-
лишається незмінною — такий ба-
ланс тримається останні три роки. 
Не маючи можливості кар’єрного 
зростання в компаніях, жінки від-

кривають власні фірми. Це єдино 
можливий інструмент кар’єрного 
зростання на партнерському рівні.

Співвідношення чоловіків і жі-
нок у категоріях «юрист», «старший 
юрист» у вітчизняних юридичних 
фірмах протягом останніх років за-
лишається сталим. Найбільші по-
зитивні зрушення відбулися в ка-
тегорії «радники»: 23% у 2015 р. 
проти 41% у 2016 р., 44% у 2017 р. 
і 49% у 2020 р. Традиційно найбіль-
ша частка жінок у юридичному біз-
несі представлена неюридичними 

професіями: маркетинг, PR-менедж-
мент, фінансовий відділ, секретарі-
ат: понад 70% протягом останніх 
п’яти років.

Серед викликів, із яким стика-
ються жінки у професії: більшість 
говорять про упереджене гендер-
не ставлення з боку колег-чоло-
віків, процесуальних опонентів, 
клієнтів, 48% — із боку керівни-
ків. 43% жінок вважають, що упе-
реджене ставлення в юридичній 
професії сприймається не як дис-
кримінація, а як частина культу-
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Жінки, які вплинули на розвиток 
юридичного бізнесу в Україні 

ри ринку. 63% опитаних заявили, 
що зустрічалися у своїй практиці 
з упередженим ставленням до ін-
ших жінок-колег. 83% інколи або 
постійно зіштовхувалися на спів-
бесідах з питаннями особистого 
характеру, пов’язаними з плану-
ванням сім’ї, планами на декрет, 
наявністю маленьких дітей. Серед 
гендерних стереотипів є очікуван-
ня від жінок певної поведінки і ча-
сто зустрічаються коментарі, які 
пов’язують професіоналізм і якість 
роботи в компанії з сімейним ста-

тусом. 76% респондентів визнали, 
що жінки поступаються чолові-
кам лідерськими позиціями (недо-
оцінка жіночого лідерства). Ринок 
юридичних послуг більше орієн-
тований для кар’єрного розвитку 
чоловіків (70% опитаних сказали 
про це) — на цьому ринку мен-
ше можливостей для кар’єрного 
зростання жінки. Проблеми не-
рівності можливостей найбільше 
виявляються у працевлаштуванні 
(пріоритет можливостей у чоло-
віків визнали 64%), у доступі до 
керівних посад (76%) і в підви-
щенні за рівних умов кандидатів 
(65%). 21% опитаних заявляють 
про гендерну різницю в опла-
ті праці. Недостатня підтримка 
з боку роботодавців (42% мають 
на поточному місці роботи впро-
ваджені гендерні програми, 61% 
жінок такі програми не допомог-
ли у кар’єрному зростанні). Жін-
ки докладають більше зусиль для 
підтримки балансу між кар’єрою 
й сім’єю (96% опитаних), витра-
чають більше часу, несуть більшу 
відповідальність перед родиною. 
Внутрішніми «стримуючими чин-
никами» є невпевненість — майже 
половина опитаних вважають, що 
серед партнерів юридичних фірм 
мало жінок, бо вони самі цього не 
хочуть, а 32% ніколи не просили 
підвищення заробітної плати.

За даним Звіту Індексу ген-
дерного розриву 2020 (World 
Economic Forum), Україна посі-
дає 59-е місце серед 153 держав. 
Щороку World Economic Forum 
вимірює гендерну нерівність за 
окремими показниками, аналі-
зуючи індекси економічної уча-
сті й кар’єрних перспектив, рівня 
освіти, рівня здоров’я й тривалості 
життя, політичних прав і можли-
востей. Цього року Україна по-
кращила свої позиції за деякими 
пунктами, хоча все ще продовжує 
займати найгірші позиції в ген-

дерному співвідношенні у сфері 
політичних прав і можливостей. 
Розрив між жінками й чоловіками 
фіксується й у сфері економіки.

Проблеми гендерної рівності на-
віть у багатьох високорозвинених 
країнах наразі залишаються акту-
альними. Серед них не останнє місце 
займає проблема рівного доступу до 
професії. Не секрет, що представни-
цтво жінок в окремих сферах (інфор-
маційні технології, політика, еконо-
мічний менеджмент, наука) складає 
невеликий відсоток.

Ми не поділяємо професії на «чо-
ловічі» й «жіночі», ми проти ген-
дерних стереотипів, які негативно 
впливають на професію. Впевнено 
наголошуємо, що успішність у біз-
несі, у тому числі юридичному, 
забезпечується лише головними 
чинниками — професіоналізмом 
і відповідальним лідерством. Сучас-
ний світ стрімко трансформується, 
межі стираються, стереотипи підда-
ються сумнівам і руйнуються. Кожен 
має/повинен мати однакові можли-
вості, щоб займатися улюбленою 
справою й нарощувати кар’єрний 
потенціал. Світ і Україна в останні 
роки все активніше говорять про 
забезпечення рівних прав і можли-

востей жінок і чоловіків. Юристи 
не лише формують порядок ден-
ний у політичному житті крани, але 

й своїм прикладом будують справед-
ливий світ рівності, взаємоповаги 
й відповідального лідерства. 
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КІЛЬКІСТЬ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ 
ВІДПОВІДНІ ПОСАДИ В ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЯХ (%).
У ПОРІВНЯННІ З МИНУЛИМИ РОКАМИ
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ВІК, В ЯКОМУ 
ЖІНКИ-ПАРТНЕРИ ЮК 
ОБІЙНЯЛИ СВОЇ ПОСАДИ 

ДОСВІД РОБОТИ 
ЖІНОК-ПАРТНЕРІВ ЮК  
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КІЛЬКІСТЬ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ 
ВІДПОВІДНІ ПОСАДИ В ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЯХ (%)
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1. КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО

2. БАНКІВСЬКЕ ТА ФІНАНСОВЕ

3. СУДОВА ПРАКТИКА

4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
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 …в тому, що я впевнена: немає нічого неможливого або того, чого не можна досягти. Люди літають у космос 
та стають президентами найсильніших держав світу. Можливо все!
 …не втрачати віру в перемогу, коли робиш щось, що вважаєш вірним, але результату все ще немає. Ніч най-

темніша перед світанком!
 Найстрашніше, що може статись — щось не вийде. Та хіба це страшно?!
 …оптимізм та сміливість.
 …трішки мама. 
 …здатності виживати та перероджуватись. 
 «Нічого не бійтесь! Зовсім нічого!»

 …у критичному ставленні до себе. 
Успіх — це власна оцінка себе та своєї роботи. Якщо ви задоволені своєю роботою, це означає, що ви успішні. Зов-

нішній успіх — це дуже відносне поняття, яке залежить від багатьох чинників і не завжди є об’єктивним. Формула успі-
ху звучить так: якщо ви задоволені своєю роботою, вас можна вважати успішною особистістю. Інше питання, чи ви 
задоволені або незадоволені собою, але це вже стосується вимог до себе. 
 …знайти баланс та навчитися розподіляти час. Робота та сім’я для мене однаково важливі, ці два поняття не вза-

ємовиключають одне одного, а доповнюють. 
 Будьте гнучкими. В юриспруденції потрібно постійно бути готовим до зміни обставин, оскільки є дуже багато 

речей, які важко передбачити заздалегідь. Також знайдіть те, що вас надихає. Юриспруденція — це стресова сфера, 
зазвичай юристи не мають часу для того, щоб розслабитися. Мене надихають мистецтво та спілкування з цікавими 
людьми — такі речі дозволяють продовжувати любити те, чим я займаюся, а також надають сил.
 …послідовність у досягненні цілей. Що б не відбувалось навколо, потрібно йти та працювати, хочеться вам цього чи ні.
 …робить у декілька разів більше, ніж чоловік. Риси лідера не залежать від статі — це критичне мислення щодо 

себе, цілеспрямованість та працьовитість. 
 …сміливості. Я проти будь-яких ярликів та стереотипів щодо ролі чоловіка та жінки. Найважливіше — мати інтерес 

до життя та до справи, якою займаєшся. Сила в тому, щоб робити те, що вам цікаво і до чого у вас є здібності та бажання.
 …займатися улюбленою справою. Неважливо, чоловік ви чи жінка, головне — знайти, що є для вас найцікаві-

шим і що ви робите найкраще. Потрібно бути професіоналом, чим би ви не займалися.
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  …у відсутності секрету чи надії на «чарівну» формулу. Для мене успіх — це комбінація досягнень і помилок, 
пережитих протягом багатьох років на шляху до мети. Свій успіх я відчуваю як результат великого бажання і сум-
лінної праці.
 …і є збереження балансу робочого та особистого. Скажу відверто, це складно, тому що кар’єрний успіх вима-

гає багато часу та зусиль. Водночас він неможливий без гармонії в особистій сфері.
 Скажу про пораду, яку я завжди ігнорувала, і це допомагало мені виходити зі складних ситуацій: «Навіщо це 

тобі? Це не жіноча справа». Якби я прислухалась до стереотипів відносно кар’єри, роботи з клієнтами, особистого 
життя, то втратила б багато з того, що дуже ціную сьогодні.
  …осмислений перфекціонізм, завдяки якому я вчусь сама і вчу свою команду відразу робити все в найкращо-

му вигляді на конкретний момент.
 …має довіряти своїй інтуїції, відчувати та впроваджувати тенденції, бути першопроходцем.
  …її умінні любити: себе, оточуючих, свою справу.
 …ставити собі якомога частіше питання: «Це те, що особисто Я хочу?» І одночасно розвивати hard і soft навички 

та знайти собі наставника/стажування, щоб відразу зануритись у внутрішню кухню і зрозуміти, чого вартий успіх.

1.  Мій секрет успіху полягає…
2.  Найскладнішим на моєму шляху до успіху було…
3.  Порада, що допомагала мені виходити зі складних ситуацій... 
4.  Найбільш притаманна мені риса характеру — це…
5.  Жінка-лідерка завжди…
6.  Сила жінки полягає в…
7.  Жінкам, що зараз на старті своєї кар’єри, хочу порадити…

Бліц

Проста мова юридичних документів — 
що це і навіщо?

Вперше розуміння того, що з на-
шою юридичною мовою щось не так, 
прийшло до мене десь у середині 90-х. 
Я тоді якраз починала викладати в хар-
ківській юридичній академії, писала 
дисертацію і накупила купу книжок 
з права, серед яких були праці доре-
волюційних вчених. Коли я їх відкри-
ла, моєму здивуванню не було меж. 
Невже так можна писати? Простою 
людською мовою? Читати ці книж-
ки було насолодою. І вони зовсім не 
здавалися примітивними через від-
сутність офіційного чи так званого 
«легалайз» стилю. 

Потрапивши до США у 2002 р., 
я зрозуміла, що є цілий напрям, рух 
серед юристів на підтримку простої 
юридичної мови — у науці, законо-
давстві, бізнесі, в судах. Накупила 
собі купу книжок, які в подальшому 
дуже стали у нагоді. В США у 2010 р. 
був навіть ухвалений спеціальний 
закон про просту мову. 

Викладення документа простою 
мовою означає, що слова, структу-
ра тексту та дизайн документа є на-
стільки простими й зрозумілими, що 
читач легко знаходить ту інформа-
цію, яка йому потрібна, розуміє те, 
що написано, і може користуватися 
цією інформацією без консультацій 
з фахівцем у галузі права.

Чи можна застосувати правила 
простої мови до судових рішень? 
Більшість судових рішень нара-
зі пишуться надзвичайно склад-
ною, формалізованою, важкою для 
сприйняття мовою. На мою дум-
ку, такий підхід слід міняти, ад-
же рішення має бути зрозуміле не 
тільки юристам, але й звичайним 
людям, бо часто вони самостійно, 

без допомоги фахівців ті рішення 
читають. 

В Україні і за кордоном йде дис-
кусія, чи мають судді пояснювати 
свої рішення — через власні ресур-
си, у ЗМІ, в соціальних мережах. 
Необхідність таких пояснень з боку 
прес-служби суду чи судді-спікера 
виникає саме через складність тек-
сту судового рішення, зміст якого 
пересічна людина не може зрозумі-
ти. Але добре прописане рішення, 
викладене простою мовою, не по-
требуватиме пояснень. Написання 
такого рішення забирає багато ча-
су. Є стара англійська байка, коли 
адвокат звертається до судді з кло-
потанням і каже: «Ваша честь, пере-
прошую, що написав такий довгий 
документ, не було достатньо часу, 
щоб викласти коротко». 

Що можна порекомендувати з ре-
сурсів для тих, хто хоче навчити-
ся писати просто? Є чудова книж-
ка «Пиши, скорочуй» (М. Ільяхов, 
Л. Саричєва). Вона доступна в папе-
ровому та електронному форматах 
і містить основні правила написан-
ня текстів простою мовою. Книга 
орієнтована більше на комерційну 
сферу, рекламу, але це не зменшує її 
цінності, бо правила «людської мо-
ви» однакові для будь-яких текстів. 

В США існує урядовий веб-сайт, 
присвячений простій мові (http://
www.plainlanguage.gov/), і там 
є інструкція з написання офіційних 
текстів простою мовою. В Україні 
є відкритий телеграм-канал Legal 
Writing, який містить багато цінних 
рекомендацій щодо складання юри-
дичних текстів, зокрема, йдеться 
й про просту мову їх викладення. 

Далі хочу навести декілька клю-
чових правил «простої мови», які 
намагаюся використовувати сама. 

І.  Скорочувати,  скорочувати 
і ще раз скорочувати текст 
1. Перечитувати декілька разів, 

щоб «викидати зайві слова з речен-
ня, зайві речення з абзаців, зайві 
абзаци з тексту». Ви маєте розуміти, 
навіщо потрібні кожне слово і кожне 
речення у вашому тексті. Ніщо не 
може так покращити текст, як його 
безжальне скорочення. 

2. Не вживати декілька слів, якщо 
їх можна замінити одним (замість 
«дозволяє виявити» — «виявляє»).

3. Ділити всі слова в реченні на 
робочі та неробочі (допоміжні). Без-
жально викреслювати неробочі сло-

ва. Наприклад, на початку абзаців 
у судових рішеннях часто можна по-
бачити такі неробочі слова, як отже, 
водночас, відтак, але, між тим, зо-
крема, так. Якщо їх прибрати, зміст 
тексту не зміниться.

4. Викреслювати усталені слово-
сполучення, звороти, канцеляризми, 
які не мають додаткового смислово-
го навантаження — на сьогоднішній 
день, враховуючи викладене, беручи 
до уваги, згідно з/відповідно до). 

5. Замість складних абревіатур 
у разі їх неодноразового повторення 
в тексті вживати так звані нікнейми 
(замість НКЦПФР — Комісія, замість 
ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» — Банк). 

ІІ. Максимально спрощувати 
структуру речення
6. Одне речення — одна думка 

(тезис). 
7. Активна форма замість пасив-

ної (замість рішення було ухвалене 
судом краще написати суд ухвалив 
рішення).

8. Правильна побудова речення: 
«підмет — присудок — обставини», 

тобто «хто — що зробив — яким чи-
ном, де коли, як». Уникати знеосо-
блених речень. 

9. Якомога більше дієслів. Не за-
мінювати дієслова іменниками (за-
мість суд бере до уваги — суд вра-
ховує).

10. За можливості розбивати 
складне речення на декілька про-
стих. Уникати складнопідрядних 
речень. Вживати якомога менше 
дієприкметникових та дієпри-
слівникових зворотів (не більше 
одного на речення). Чим більше 
в реченні ком, тим складніше йо-
го читати. Ідеал — правило «од-
нієї коми» (не більше однієї коми 
у реченні).

11. Прочитати документ уголос. 
Ті речення, які є «нечитабельними» 
(важко вимовити, не вистачає пові-

тря в грудях, доки дочитаєш до кін-
ця, втрачається сенс), спрощуємо. 
Людська мова — це найкращий син-
таксис. Наприклад, я часто стикала-
ся з такою ситуацією: пишу доповідь 
у справі перед судовим засіданням, 
перечитую — текст виглядає непо-
гано, логічно, але при його проголо-
шенні на засіданні виникають певні 
проблеми, через які я запинаюся, 
навіть пропускаю якісь зовсім нечи-
табельні фрази. Тож читання вголос 
виявляє приховані проблеми доку-
мента. 

ІІІ, Структурувати текст доку-
мента 
 12. Структура — це душа доку-

мента, магніт, що притягує читача. 
Структурований документ завжди 
легше читати й розуміти. Слід виді-
ляти заголовки, підзаголовки, діли-
ти текст на абзаци, ключові тези, 
висновки. 

13. Бажано використовувати ну-
мерацію частин та абзаців тексту. 

14. Уникати завеликих, непропор-
ційних абзаців, розділів.

15. Починати з головної тези. 
16. Корисний прийом — ставити 

запитання і відповідати на них. 
17. Скласти список, перелік за-

мість довільного опису в тексті одно-
рідних предметів, явищ, дій. 

Іноді у автора виникає вражен-
ня, що написання простою мовою 
робить документ примітивним, не-
долугим, недостатньо інтелектуаль-
ним, не юридичним, а побутовим. 
Це враження є помилковим, і з ним 
треба боротися. Юридичний доку-
мент — це не художній твір, прочи-
тання якого має наводити читача на 
тривалі роздуми чи викликати в ньо-
го захват від багатства лексикону, 
красоти художніх зворотів митця. 
Читач юридичного документа має 
чітко і без зайвих зусиль розуміти 
його зміст. 

Олена КІБЕНКО,  
суддя Великої палати 
Верховного Суду

Добре прописане судове рішення, 
викладене простою мовою, 
не потребуватиме пояснень

Актуально | Юридична професія



1110 } СпецвипускСпецвипуск |    Юридична ГазетаЮридична Газета

—  Ірино, що вплинуло на вибір 
професії юриста? Чи завжди Ви 
були впевнені, що юриспруден-
ція, юридичний бізнес — це спра-
ва Вашого життя?
— Професію обрала в 7 років, і це 

не жарт. Тоді, при радянській систе-
мі, такого поняття, як «юридичний 
бізнес», не існувало, але я точно зна-
ла, що піду по стопах свого батька — 
видатного грузинського вченого- 
юриста. Так само, як і він, спочатку 
планувала академічну і викладацьку 
кар'єру, але потім не встояла перед 
неймовірними шансами, які нашому 
поколінню підкинула доля, і назавж-
ди пішла в практику. Перший етап 
кар'єри був in-house — те, що сьогодні 
називають «корпоративний юрист», 
а наступний — у приватній практиці: 
ми з партнерами в перші місяці неза-
лежності України, у лютому 1992 р. 
створили одну з найперших юридич-
них фірм західного зразка в Україні, 
тобто створювали з нуля той ринок, 
який сьогодні здається вже таким роз-
виненим і усталеним.

На нинішньому етапі моєї кар'єри 
до мене повернувся академічний ас-
пект — я виступаю експертом з укра-
їнського права в міжнародних спо-
рах, і специфіка цієї роботи вимагає 
сильної академічної підготовки. Її 
я отримала на факультеті міжнарод-
них відносин і міжнародного права 
Київського державного університе-
ту (який потім був реорганізований 
у КІМВ). Моєму курсу неймовірно по-
щастило — нам викладав абсолютно 
зірковий склад, від професорів до ас-
пірантів. Усі нинішні викладачі ІМВ — 
це або їхні учні, або учні їх учнів. На 
все життя зберігаю їм величезну по-
дяку і шаную пам'ять тих, кого вже 
немає з нами: професора Лукашука, 
батька і сина Матвєєвих, Василя Ки-
сіля, Саші Задорожного. 

—  Ви  багато  років  живете  та 
працюєте на дві країни (Україна–

США). В аспекті ведення бізне-
су, зрозуміло, можна працювати 
дистанційно, ми це побачили на 
фоні локдауну. А як організовує-
те своє сімейне/приватне життя 
в такому режимі?
— Ви знаєте, чисто практично, 

методом проб і помилок я вийшла на 
формат дистанційної роботи багато 
років тому, коли він ще не був у трен-
ді. Це було ще біля витоків глобаліза-
ції, коли нові технології тільки поча-
ли з'являтися (наприклад, коли ми 
створювали свою юридичну фірму, 

електронної пошти ще не було в ді-
лових комунікаціях), і доводилося їх 
освоювати, спочатку з великими труд-
нощами. Наприклад, я довго не могла 
розлучитися з Blackberry, коли вже всі 
перейшли на смартфони. Тому можу 
порадити завжди йти в ногу з техно-
логіями і не упускати нові можливості.

Сьогодні, в умовах локдауну, це не 
тільки дистанційна робота, до якої 
я звикла дуже давно, але й дистан-
ційне спілкування, яке мене зовсім 
не тішить! Я розумію, що всі ці Zoom, 
Teams, Google Meets та інші платфор-
ми рятують нас у цій ситуації, але ду-
же сподіваюся, що після локдауну ми 
вистрибнемо з віртуалу і повернемося 
до живого спілкування.

Велике випробування, яке нас че-
кає — це віртуальні арбітражні й судо-
ві слухання. Це новий досвід для всіх 
учасників процесу, і важко передбачи-

ти, як це вплине на всю систему між-
народного вирішення спорів. На осінь 
заплановано перші в моїй практиці 
віртуальні слухання: одні в Лондон-
ському суді та інші — в міжнародно-
му арбітражному процесі. Буду рада 
потім поділитися враженнями.

Що стосується сімейного/приват-
ного життя, то в поїздках головне — 
весь час, щодня залишатися на зв'язку 
з близькими, розповідати один одно-
му про всі події та емоції. Ще коли 
моя дочка була в школі, я вийшла на 
формулу quality time. Коли постійно 

бути поруч з сім'єю неможливо прак-
тично, треба виділяти час на «якісне» 
спілкування, коли, наприклад, вихідні 
або відпустку ми присвячували тільки 
нашому спілкуванню, не відволікаю-
чись на роботу, якісь домашні кло-
поти. У неї вже своя сім'я і кар'єра, 
але дзвонить вона нам кожен день, 
і звичка проводити разом quality time 
стала нормою. 

—  Як зараз справи із «жіночим» 
питанням в юридичному бізнесі 
США? Особливо, що стосуєть-
ся заняття управлінських посад 
в юридичних компаніях та ком-
пенсацій.
— Ситуація постійно поліпшу-

ється, цьому сприяють професійні 
організації (наприклад, American 
Bar Association, ABA), які просува-
ють принципи гендерного балансу 

і шукають шляхи його практичної 
реалізації. Коли я вперше потрапила 
на стажування в США, жінок в юри-
дичному бізнесі було дуже мало, в ос-
новному це були молоді фахівчині, 
але сьогодні це покоління виросло, 
і саме воно змінило гендерний ба-
ланс у професії в середній і вищій 
ланках. Колись ми всі милувались: 
перша жінка — президент ABA! А те-
пер рівноправне представництво 
в лідерстві АВА — це усталена норма, 
чого, на жаль, не можу поки сказати 
про нашу улюблену АПУ.

Подивіться також на тільки що 
оголошеного кандидата на пост ві-
це-президента США від демократич-
ної партії — Камала Харріс, наша ко-
лега з африканськими та індійськими 
коренями. Завдяки їй дует з кандида-
том у Президенти Джо Байденом від-
разу став виглядати сучасно і дина-
мічно, на їх фоні дует кандидатів від 
республіканської партії Трамп–Пенс 
виглядає похмурим і відсталим від 
життя років на 50. 

—  В одній зі статей по темі я чи-
тала Ваші спогади про одну си-
туацію, як у 90-х роках Ви були 
єдиною жінкою на перемовинах 
з клієнтом американської юрфір-
ми, і Вас попросили зробити ка-
ву. Як Ви вважаєте, чи могла б та-
ка ситуація відбутись сьогодні, 
в сучасних реаліях ведення біз-
несу? З якими гендерними сте-
реотипами сьогодні стикаєтесь 
Ви або Ваші колежанки?
— В сучасних реаліях ведення ци-

вілізованого бізнесу таке навряд чи 
можливо, всі вже засвоїли ідею ген-
дерної рівності в професійному сере-
довищі. Та разом з тим, залишається 
головна перешкода — на жаль, в плані 
просування по кар'єрних сходах все 
ще існує «скляна стеля». Це стає ясно, 
якщо подивитися на кількість жінок 
у партнерських складах юридичних 
фірм та інших консалтингових ком-

Інтерв'ю | Юридичний бізнес

«Окрім стандартного набору, 
найважливіша якість для розвитку 
кар’єри — витримка»

У розмові з керуючою партнеркою RULG-Ukrainian Legal Group 
Іриною Паліашвілі ми подивились на цінності, принципи та 
прагнення в житті очима жінки-лідера. Ірина поділилась своїми 
власними та «підглянутими» порадами для юристок-новачків, 
розповіла про гендерні завдання на світовому рівні, «жіноче» питання 
в американському юрбізнесі та про те, що мотивує її рухатись вперед 
і чому мотиваційні чинники протягом її кар’єри весь час зазнають змін

Я вийшла на формат дистанційної 
роботи багато років тому, коли він 

ще не був у тренді

паній, або на лідерство в наших про-
фесійних організаціях, включаючи 
міжнародні, або на склад аудиторії на 
будь-якій нашій конференції, де біль-
шість жінок, а на подіумі — спікери 
в більшості чоловіки. Я завжди втру-
чаюся в таких ситуаціях і часто чую 
у відповідь: «А ми не знайшли кан-
дидатів серед жінок». Коли починаю 
з'ясовувати, як це не знайшли, виявля-
ється, що і не шукали. Я згодна з тим, 
що написав Андрій Цимбал, керуючий 
партнер KPMG в Україні, в колонці 
для НВ від 12 серпня: «Гендерний ба-
ланс — більше не питання формаль-
ного реверансу в бік паритету статей. 
Це новий бік конкуренції. І чим далі, 
тим сильніше різноманітність буде 
впливати на успіх компаній».

У міжнародному професійному се-
редовищі гендерний баланс — це аксі-
ома, тобто ніхто не ставить під сумнів 
як саму проблему, так і прагнення її 
вирішити, дебатуються тільки методи 
і ступені успішності її вирішення. Але 
в Україні в цьому плані мене чекав 
сюрприз. Рік тому я була модератором 
сесії по гендерному балансу на мiжна-
родному економіко-гуманітраному 
форумі Ukrainian ID, який щорічно 
проходить у Каневі (див. фото – прим. 
ред.). До речі, автор ідеї та організатор 
цього форуму — теж успішна жінка 
Наталія Заболотна. І напевне, це по-
яснює появу в його порядку денному 
такого важливого аспекту, як «гума-
нітарний», який зазвичай ігнорується 
на економічних форумах. У моїй сесії 
було 7 панелісток, успішних жінок-лі-
дерів у різних сферах — в медіа, біз-
несі, в нашій професії. Розуміючи, як 
всі зайняті, я підготувала матеріали 
з проблеми гендерної рівності у світі. 
На той момент, якраз перед вибора-
ми в Європейському Союзі вийшло 
звернення 70 лідерів ЄС, де вони за-
явили, що «рівноправне представни-
цтво відповідає інтересам усіх. Це не 
жіноча проблема. Деякі поводяться 
так, ніби жінки — це меншість. Жін-
ки — не меншість. Жінки і чоловіки 
повинні бути рівноправно представле-
ні в Європейському лідерстві» [Equal 
representation is in everyone's interest. 
It is not a woman issue. Yet some still act 
as if women are a minority. Women are 
not a minority. Women and men should 
be equally represented when it comes to 
European leadership].

У дусі цього звернення я позначила 
головну тему сесії як «Вимога, при-
йняття та реалізація рівноправного 
представництва і руйнування «скля-
ної стелі». І тут вже на самій сесії абсо-
лютно несподівано для мене частина 
наших панелісток стали на жорсткі па-
терналістські позиції, в цілому відмов-
ляючи жінкам у праві на лідерство, не 
кажучи вже про рівноправне пред-
ставництво. Як модератор, я не хотіла 
їх переривати або переконувати, мені 
важливо було, щоб вони висловили-
ся, адже вони — це відображення тих 
консервативних поглядів, які реально 
існують в сьогоднішньому українсько-
му суспільстві. Але я була дуже рада, 
коли інші панелістки вступили з ни-
ми в дискусію, і прогресивні погля-
ди виявилися в більшості. Звичайно, 
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дискусія українських жінок-лідерів, 
тим більше по такій темі, не могла не 
стати темпераментною і емоційною, 
але до їх честі, всім вдалося зберегти 
взаємну повагу. Потім нам говорили, 
що наша сесія була самою несподіва-
ною і яскравою на форумі.

Насправді бар'єр «скляна стеля» 
можна і треба руйнувати. Наприклад, 
business development раніше була пре-
рогативою чоловіків (особливо, якщо 
врахувати, що на керівному рівні зна-
ходиться більшість чоловіків — що на-
зивається, Old Boys Club), але оскільки 
в консалтингу business development 
є ключем до досягнення кар'єрних 
висот, я закликаю жінок-колег роз-
вивати впевненість у собі, створюва-
ти і активно підтримувати контакт-
ну базу і сміливо виходити на рівень 
business development. Дуже важливо 
підтримувати одна одну, ділитися до-
свідом і зв'язками, бути менторами 
для молодших колег.

Інший фактор — це генерувати 
оригінальні ідеї, знаходити або ство-
рювати для себе професійну нішу. Ра-
ніше вважалося, що чоловіки наба-

гато більше схильні до стратегічного 
мислення, а жінки більше процвіта-
ють як виконавиці. Насправді й ідея, 
і її блискуче виконання розвивають 
бізнес, і нам треба прагнути успішно 
поєднувати в собі обидві ці функції.

—  Що для Вас уособлює слово 
«лідерство»?
— Якраз те, про що ми тільки що 

говорили — якщо жінка-лідер поєднує 
в собі стратегію і її виконання, то для 
неї не може бути нічого неможливого.

Ще дуже важливо виробити пра-
вильну реакцію на кризи, тому що в ці 
моменти всі погляди звернені на ліде-
рів. Тут треба сказати, що український 
юридичний бізнес дає хороше загар-
тування — у квітні, коли стало ясно, 
що COVID веде нас до повномасштаб-
ної кризи, я пару днів продумувала 
послання своїй команді з перераху-
ванням антикризових заходів, прі-
оритетів і всіх наших можливостей, 
які нам допоможуть впоратися, і на-
гадала, що ми пройшли такі ж кризи 
в 2008, і в 1998, і в 2004. Відправила 
послання, а потім випадково натра-

пила на приблизно таке ж, яке напи-
сала у 2014 р., після початку війни. 
Про цю кризу забула, а виявляється, 
можна було взяти 90% з того послан-
ня і не придумувати нічого заново. Це 
свідчить про те, що на нашому шля-
ху вже були три серйозні кризи, і ми 
з них всіх вийшли — з втратами, але 
знайшли в собі сили, нові ідеї, перегру-
пувалися, переформатувалися і кожен 
раз вставали на ноги.

—  Без чого (або кого) Ваш успіх 
був би неможливий?
— Ключову роль зіграли батьки. 

Вони з дитинства захопили мене сво-
їми професіями. Про тата я вже го-
ворила. До речі, одна з останніх його 
книг — про правоохоронні органи 
Грузії, з його від руки написаною 
присвятою сім'ї — стала моїм талі-
сманом. Захоплення мовами при-
йшло від мами — вона була філоло-
гом англійської та французької мов. 
А потім почалася кар'єра, з'явилася 
своя сім'я, і нічого б не вийшло без 
її підтримки, без менторів, близьких 
друзів і без удачі.

—  Що для Вас є найбільшим мо-
тиватором в роботі?
— Напевне, на різних життєвих 

етапах і мотиватори були різні. Я по-
чинала свою кар'єру в переломний 
історичний момент, коли дожива-
ла останні роки Імперія Зла і впала 
залізна завіса, блискавично зміню-

валася економіка, з'являлися нові 
можливості, про які під час навчання 
ми не могли навіть мріяти, тому го-
ловним мотиватором було якомога 
швидше стрибнути у цей вир і зайня-
тися практикою. А коли набрався 
достатній досвід, з'явилися амбіції, 
бажання прориву на зовсім інший 
рівень, потім — відповідальність за 
свою справу, за клієнтів і команду, 
бажання розвивати бізнес. Сьогодні, 
коли все це досягнуто, мене мотиву-
ють інтелектуальні виклики, профе-
сійне спілкування та зв'язки, переда-
ча досвіду, робота на громадських 
засадах у професійних організаціях, 
таких як International Bar Association, 
Американсько-українська ділова ра-
да (USUBC) тощо. Тобто крім виходу 
на новий рівень у своїй практиці, 
хочеться ділитися досвідом і робити 
щось для професії, її майбутнього.

—  Як починається Ваш ранок?
— До локдауну через те, що я по-

стійно в роз'їздах — з думки «А де я?» 
А останні чотири місяці — з думки 
«А чому я вдома?»

—  Дайте декілька порад юрист-
кам на старті їхньої кар’єри.
— У мене накопичилося стільки 

порад, що вистачило б на весь випуск! 
Спробую найголовніше.

Для кар'єри, крім стандартного на-
бору, найважливіша якість — це ви-
тримка. Але витримка без надриву, а з 
посмішкою і вірою в себе, в свої знан-
ня і здібності. Завжди згадую інтерв'ю 
Маргарет Тетчер у горбачовські часи 
трьом ланцюговим псам радянської 
журналістики. Вони її атакували з пі-
ною на губах, а вона відповідала їм 
з незмінною ввічливою посмішкою, 
спокійно і компетентно, і вони поки-
нули поле бою осоромленими. У кри-
тичних ситуаціях я викликаю в пам'яті 
те інтерв'ю.

Ділюся також парою чужих порад. 
Зазвичай я не прихильник мотивацій-
них промов і книг, особливо від тих, 
хто цим займається професійно, але 
рекомендую статтю (вона є в LinkedIn) 
своєї колеги по громадській роботі 
в IBA, австралійської юристки Sheley 
Danston. Здається, багато що в житті 
вже обмірковувала, і не раз, а така по-
рада трапилась вперше, давайте разом 
пробувати: «Коли тобі потрібно вико-
нати складне або неприємне завдан-
ня, не фокусуйся на ньому самому. 
Замість цього фокусуйся на тому, що 
станеться, коли ти його виконаєш, на 
тій користі і перевагах, які вона прине-
се, і на почуттях, які ти відчуєш» [When 
you are required to perform a difficult 

or unpleasant task, do not focus directly 
on it. Instead, focus on what will happen 
after you've done it, the benefits that will 
flow, and how you will feel]. 

Остання порада на злобу дня — від 
мого улюбленого журналіста Аркадія 
Бабченка: «Найкращими інвестиція-
ми виявилися інвестиції в соціальні 
зв'язки. Саме вони стали зараз еволю-
ційною перевагою. Наявність щільної 
міцної групи своїх». І ще: «У критичній 
ситуації ти не виростеш до рівня своїх 
очікувань, а звалишся до рівня своєї 
підготовки. Майте активну позицію. 
Не стійте осторонь. Боріться за свою 
країну». Кожен з нас повинен робити 
посильний внесок у Нову Україну, ро-
бити все можливе, щоб скинути з на-
шої прекрасної країни пост-колоніаль-
ний синдром, підтримувати реформи, 
культуру, освіту, інновації — все, що 
дозволить вивести її на гідне місце 
в цивілізованому світі. 
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Ірина ПАЛІАШВІЛІ, керуюча партнерка RULG-Ukrainian Legal Group  
(автор фото — Андрій Науменко)

Д ії співробітників Держеко-
інспекції нерідко призво-
дять до затримання суден 
у морських портах, великих 

штрафів і, як результат, додаткових 
витрат судновласників. Але чи завж-
ди їх вимоги справедливі й правомірні?

Стосунки екологів і підприємців 
у портах в останні роки, м’яко кажучи, 
не складалися. Безпідставні затриман-
ня суден, спроби перевірок ізольовано-
го баласту тощо дуже ускладнювали 
і так непростий логістичний ланцюжок 
для вантажовласників, які працюють 
через українські порти. Раз у раз зву-
чать взаємні звинувачення. Перевізни-
ки і стивідори заявляють про корупцію 
і побори, а Державна екологічна ін-
спекція – про безвідповідальний бізнес, 
який хоче уникнути відповідальності 
за шкоду навколишньому середовищу.

У світовій практиці влада орієн-
тована на запобігання аваріям, при-
пинення порушень і якнайшвидше 
відновлення навколишнього середо-
вища. Такий підхід властивий кра-
їнам-учасницям Європейського Со-
юзу (ЄС), Організації економічного 
співробітництва і розвитку (ОЕСР). 
Однак в українських реаліях законо-
давець і органи екологічного конт-
ролю націлені на стягнення штрафів 
і наповнення бюджету за рахунок суд-
новласників. Чи завжди справедливо? 
Це питання.

Спробуємо розібратися, хто правий, 
з юридичної точки зору. Чи слід карати 
тих, хто забруднює акваторію? Без сум-
ніву. Інше питання, як це правильно 
робити. І ось тут є ряд спірних питань. 
В Україні відсутній єдиний порядок 
стягнення збитків у разі скидання за-
бруднюючих речовин з судна в аквато-
рію порту. Такий законодавчий вакуум 
досить швидко заповнюється різночи-
таннями і суперечливими рішеннями.

Наприклад, в українській норма-
тивній базі є методика №631 для роз-
рахунку збитків від забруднення мор-
ської води нафтою і нафтопродуктами. 
Тобто екологи знають, як розрахувати 
суму збитку за розлив з судна пального. 
Водночас, як не парадоксально, меха-
нізм розрахунку для інших забрудню-
ючих речовин відсутній, тому мають 
місце абсолютно абсурдні ситуації, ко-
ли розлив, скажімо, пальмового мас-
ла оцінюють за аналогією з пальним. 
Справедливість такого підходу викли-
кає сумніви. Виходить, що розливши 
однакову кількість рослинної олії і ма-
зуту, порушники заплатять приблизно 
однакові гроші. При цьому, на відміну 
від європейців, українські екологи не 

оцінюють реальний стан акваторії та 
ступінь завданої їй шкоди. Закладена 
законодавцем формула не відображає 
ці аспекти.

До самої формули у нас також ба-
гато запитань. Діючі такси застосову-
ються на підставі постанови Кабінету 
міністрів №484 «Про затвердження 
такс для обчислення розміру відшко-
дування збитків, заподіяних внаслі-
док забруднення із суден, кораблів та 

інших плавучих засобів територіаль-
них і внутрішніх морських вод Украї-
ни». Класифікація токсичності речовин 
у цьому документі наведена відповідно 
до положень MARPOL-73/78. У січні 
2013 р. до постанови внесли зміни. Зо-
крема, літери А, В, С і Д для позначен-
ня забруднюючих речовин замінили 
літерами X, Y, Z.

Речовини категорії X належать до 
найбільш шкідливих і обкладають-
ся найвищими штрафами. Найменш 
шкідливі, відповідно, знаходяться в ка-
тегорії Z, і платити за них слід менше 
у сотні разів. А ось категорія Y займає 
проміжне положення. Вже згадану 
пальмову олію екологи відносять са-
ме до категорії Y, хоча з точки зору 
MARPOL-73/78 (в зв’язці з постановою 
№484) цей висновок далеко не оче-
видний. Суди ж, як правило, прагнуть 
уникати оцінки «слизьких» моментів, 
щоб не ставити під сумнів обґрунтова-
ність заявленого збитку.

Як ми вже відзначали, збитки, роз-
раховані за закладеними законодав-
цем формулами, не «прив’язані» до 
дійсної шкоди, і якщо наслідки аварії 
оперативно ліквідовані, а стан аква-
торії нормалізувався, судновласник 
не може претендувати на зменшення 
суми компенсації. Та й методи, які ви-
користовують екологи для стягнення 
коштів, також викликають сумніви у їх 
законності.

Відповідно до Кодексу торгово-
го мореплавства, судно може бути 
арештоване виключно за морською 
вимогою. А ось для його затриман-

ня можуть бути й інші підстави, од-
нак затримання, відповідно до зако-
нодавства, не може тривати більше 
трьох днів. Після закінчення цього 
строку слід надати рішення або су-
ду, або Морської арбітражної комісії, 
яке дає право накласти арешт. Однак 
є у нормативно-правовій базі лазівка, 
якою вміло користуються екологи. 
Відповідно до ст. 91 Кодексу торгово-
го мореплавства, капітан порту може 

відмовити у наданні дозволу на ви-
хід судна з порту за наявності вимоги 
уповноваженого державного органу. 
Під цим приводом Держекоінспекція 
домагається, по суті, безстрокового 
затримання судна в порту. У таких ви-
падках судновласники (морські аген-
ти), щоб уникнути простою, змушені 
погоджуватися зі штрафом і платити 
його, а потім вже оскаржувати його 
в суді.

Відтак, нечітко прописані законо-
давчі вимоги, відсутність механізмів 
оцінки шкоди акваторії і алгоритму 
дій, спрямованих на запобігання за-
брудненню, ніяк не поліпшують стан 
навколишнього середовища, а лише 
створюють додатковий стримуючий 
фактор для розвитку морської галузі 
України.

Щоб знайти справедливий баланс 
між інтересами бізнесу і вимогами 
екологічної безпеки, підвищити кон-
курентні позиції України на світовій 
арені, на наш погляд, слід зробити на-
ступні кроки:

• впровадити справедливий меха-
нізм розрахунку збитків у «прив’язці» 
до реальної шкоди від забруднення;

• заповнити законодавчі прогалини 
щодо розрахунку шкоди від забрудню-
ючих речовин, відмінних від нафти;

• узгодити чинне законодавство 
з MARPOL-73/78 у частині категорій 
забруднюючих речовин;

• переглянути повноваження Держ-
екоінспекції, виключивши з них мож-
ливість безстрокового затримання су-
ден «в обхід» морської вимоги. 

Забруднення бюджету: 
чому претензії екологів 
у портах не завжди законні
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Тетяна ТІТАРЕНКО,  
керуючий партнер Legrant

Стосунки екологів і підприємців 
у портах в останні роки, м’яко 

кажучи, не складалися
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ми переслідуємо досить прагматичні 
цілі. Сьогодні жінки-домогосподарки 
не беруть участі у створенні ВВП, 
а жінки, котрі працюють, — так.

Якщо ми говоримо про юридичну 
професію, можу переконливо сказати, 
що талановитих юристок зустрічаю 
частіше, ніж талановитих юристів. 
Під талантом у даному випадку я маю 
на увазі талант, помножений на дис-
ципліну, працездатність і самовідда-
чу. Я щиро впевнена, що жінки в цій 
професії можуть набагато більше, ніж 
демонструють сьогодні. Практика по-
казує, що їх зупиняє те, про що я гово-
рила раніше — притаманні нашому 
суспільству традиції та стереотипи. 
Жінці дійти до певної точки кар'єри, де 
можна повноцінно реалізувати себе та 
свої можливості, дуже важко, бо тре-
ба постійно розбивати «скляні стелі». 

Перефразовуючи питання, хочу 
наголосити на важливості підтрим-
ки жінками одна одної в професії. Як 
керуючий партнер-жінка (яких на 
ринку юридичних компаній не так 
і багато), я бачу сумну тенденцію, ко-
ли талановитих молодих дівчат обме-
жують у професійному розвитку ро-
дина та оточення. Тому я намагаюсь 
мотивувати та підтримувати дівчат, 
які хочуть досягти у професії багато. 
Мені здається, що жіноче лідерство 
у юридичному бізнесі робить більш 
чесною конкуренцію, якіснішою по-
слугу, прозорішим ринок. 

—  Як Ви вважаєте, чи створені 
умови на юридичному ринку 
для розкриття потенціалу жінок 
у професії?
— Повернемося до питання за-

гальних соціальних рамок. У світі 
йде велика дискусія щодо так званих 
ґендерних квот: відсотку жінок, який 
повинен бути у парламенті, у дер-
жавних органах. До цього ставляться 
напружено, але в цьому є сенс. 

Якщо ми маємо за спиною століття 
нерівноправ’я, то вирівняти ситуацію 
можна в т.ч. встановивши квоти. Але 
квоти можна встановити у регульова-
ному полі: в органах місцевого само-
врядування, через законодавчу базу, 
в парламенті тощо, але це неможли-
во зробити на вільному ринку. Адже 
основний двигун — це конкуренція. 
Якщо ми говоримо про глобальний 
ринок, то знаємо, що на ІРО успіш-
ніше котируються акції компаній, де 
в управлінні жінки. Не думаю, що це 
данина формальностям. Жінки більш 
ефективні, вони інакше приймають 
рішення, мають більш розвинутий 
соціальний та емоційний інтелект. 
І це дозволяє підвищити продуктив-
ність, керованість процесами, до-
сягти більш стабільних та при цьому 
менш ризикованих результатів. 

Чи створені умови на ринку? Мо-
жу сказати, що, з одного боку, ринок 
досить ліберальний. І чоловіки до-
мінують на ньому не тому, що вони 
кращі, а тому, що жінок стримують 
ті самі «скляні стелі». Тож треба го-
ворити не стільки про стимули все-
редині ринку, скільки про соціальні 
стимули для молодих юристок, щоб 
вони могли ці «стелі» розбивати.

—  Навколо жіночого лідерства 
все ще існує багато спірних твер-
джень, частина з яких — застарі-
лі стереотипи. Чи стикалися Ви 
у своїй професійній діяльності 
з упередженим ґендерним став-
ленням? Як це на Вас вплинуло?
— Так, стикалася. Іноді я дуже ди-

вуюся, спілкуючись з чоловіками з біз-
несу. Вони начебто віддають належне 
моїм професійним талантам, але роз-
мірковують про якихось абстрактних 
жінок, напевне, не думаючи в той мо-
мент, що я теж жінка. Вони кажуть, 
що жінки інакше створені. При цьому 
чоловіки зазначають, що жінки ду-
же гарні на других ролях, і наводять 
у якості прикладу свої команди. І коли 
я розповідаю про історію створення 
нерівності у правовому полі як пе-
редумову різниці у положенні зараз, 
вони дуже дивуються, адже про це 
мало хто знає і замислюється. Існує 
стереотип: жінка займає те місце в со-

ціумі, яке вона займає, тому що вона 
інша фізіологічно та психологічно, 
тому її призначення — народжувати 
дітей, вести господарство, підтриму-
вати коханого. Словом, обслуговува-
ти інтереси чоловіка. Ось цей самий 
стереотип свідчить про те, що правова 
нерівність, що існувала століттями, 
створила глибоке й міцне підґрунтя 
для «чоловічого» світу, який насправді 
зараз стрімко руйнується. 

Я ніколи не відчувала дискримі-
націю відносно себе. У мене не було 
історій, через які я могла б приєд-
натися до руху Me Too. З точки зору 
конкуренції, сприйняття мене як екс-
перта та професіонала у мене завжди 
все було добре з самореалізацією. 

Іноді дивуюся, коли у дискусіях 
про ґендерну рівність чоловіки ви-
словлюють свої досить сексистські 
думки (а їх навіть важко за це за-
суджувати, бо це соціальне кліше, 
з яким вони живуть усе своє життя), 
але ставлюся до цього спокійно, бо 
розумію, що причина — у незнанні, 
що їм це не болить, вони звикли жи-
ти у такому режимі. Я їм пояснюю 
настільки, наскільки можу. І мені 
приємно, що для багатьох це стає 
відкриттям. І можливо, це змінює 
суб'єктивне ставлення до молодих 
талановитих жінок, які працюють 
у їхніх командах.

—  Чи можна зруйнувати ці сте-
реотипи? Яка, на Ваш погляд, 
ціна лідерства для жінки в юри-
дичній професії? 
— Безперечно, зруйнувати стере-

отипи можливо. Але це не станеться 

саме собою. Як зазвичай відбува-
ються зміни? По-перше, потрібні 
найкращі практики, історії успіху, 
які будуть важливі молодим жінкам, 
що тільки обирають собі рольову 
модель. Мені здається, що історії жі-
нок, які багато чого досягли у про-
фесії, суспільній діяльності, мають 
надихати молодих колежанок. Мені 
щастило з жінками, які були таки-
ми рольовими моделями для мене. 
Я бачила, як їм все вправно вдаєть-
ся, і для мене це було великою під-
тримкою. 

Говорити про роль жінки в юри-
дичній професії обов'язково треба, 
адже якби жінок у нашій професії 
було більше, від цього ринок став би 
тільки кращий. Обираючи адвоката, 
слід дивитись не на стать, а на істо-
рії, які є в його чи її портфелі. А для 
цього ці історії треба створювати. 
Тому я за те, щоб успішні жінки під-
тримували молодих колежанок, за 

те, щоб дискутувати проблему нерів-
ності, її причини і важливість залу-
чення жінок до юридичного бізнесу. 

Безперечно, створення власних 
історій успіху — це неабияке наван-
таження. У нашому традиційному 
суспільстві ми шукаємо баланс між 
особистим і професійним, і я знаю 
багатьох успішних жінок, які виго-
ряли й навіть ішли у сабатікал, але 
поверталися у професію з новими 
силами. Я безмежно їх поважаю, 
поважаю їх історії і готова макси-
мально підтримувати кожну на та-
кому шляху.

—  Тетяно, якими життєвими 
цінностями Ви керуєтесь у про-
фесійному житті? Що для Вас 
є цінним? Що категорично не-
допустимо?
— Для мене дуже важлива сво-

бода. Це, у першу чергу, професійна 
свобода, свобода мислити та при-
ймати рішення, виходячи зі свого 
бачення, своїх пріоритетів. Важли-
ва свобода обирати проєкти та клі-
єнтів, колег та команду. Не менш 
важлива для мене довіра. Я прагма-
тик, тому орієнтуюся на результат. 
Для мене та всієї нашої команди це 
важлива цінність. 

Я творча людина, мене надихає 
все, що пов'язане з новими ідеями, 
нестандартним підходом. Я креатив-
но підходжу до всього, чим займа-
юсь, а отже, не беруся за рутинні 
процеси, де самі лише стандартні та 
послідовні дії.

Я не приймаю залежність, мені 
важливо слідувати власним цінно-

стям і мати свободу обирати власні 
шляхи.

—  Ви підтримуєте та надихаєте 
власним прикладом інших жі-
нок. Порадьте, будь ласка, ко-
легам-юристкам, як підвищи-
ти впевненість у собі та стати 
успішними у професії.
— По-перше, раджу дати собі 

чесні відповіді на питання: «Наві-
що мені це? Якою я бачу себе через 
10 років? Що в мені зміниться за 
цей час? Що я в собі збережу, а що 
втрачу? Що мені цікаво в тому, що 
я роблю?» Давши відповіді на ці пи-
тання, можна спрогнозувати, що бу-
де далі. Можна віднайти свій вну-
трішній стрижень, який допоможе 
витримати всі стресові та напружені 
ситуації. Коли вони будуть відбу-
ватися, завжди варто повертатися 
у думках до того, навіщо все це, яка 
ваша справжня мотивація та інтерес. 

Щоранку ставте собі ці запитан-
ня. І якщо раптом прийде момент, 
коли інтерес до роботи почне зника-
ти, і вже ніщо не рятує ситуацію, то-
ді треба змінювати професію. Адже 
у той момент, коли почнуть згасати 
очі, все втратить сенс. Можна зро-
бити крок з цієї професії у будь-яку 
іншу, і це зовсім не страшно. Юри-
дична освіта дає певну універсаль-
ність та можливість бачити природу 
людини, суспільство, державу, знати, 
як все побудовано та працює. 

Я не вірю, що юрист може бути 
успішним, якщо він мріє усе життя 
просидіти, умовно кажучи, за ша-
фою та писати лише аналітичні ви-
сновки. Не заперечую, це також важ-
ливо, але юрист має постійно бути 
в тонусі, долати стреси та витриму-
вати навантаження. А свої навички 
відшліфовувати у професійних ви-
пробуваннях та багато зусиль вкла-
дати у створення соціальних зв'язків 
навколо себе. 

У моєму розумінні успіх — це 
постійні стрибки через планку, від-
криття нових людей, горизонтів, 
просторів. Залишатися у цій жор-
сткій, стресовій професії можна, 
тільки спираючись на внутрішній 
драйв, стрижень. Якщо їх немає, 
треба шукати місця та способи, де 
брати енергію. 

На власному прикладі скажу, що 
мені не вистачає самого лише юри-
дичного бізнесу. Я реалізую свій 
потенціал у багатьох громадських 
проєктах. Мене цікавить природа 
людини, тому з моїми друзями та ко-
легами ми створюємо низку інфор-
маційних проєктів, де обговорюємо 
та вивчаємо різні суспільні та антро-
пологічні питання та явища. Усе це 
урізноманітнює життя, дає змогу 
постійно розвиватися, дає відчуття 
свободи, самореалізації та сили роз-
правити крила. Такий підхід я раджу 
усім жінкам в нашій професії. 

Підготувала Олена Осмоловська,  
генеральний директор,  

т.в.о. головного редактора 
«Юридичної Газети»

У моєму розумінні успіх — це постійні 
стрибки через планку, відкриття 

нових людей, горизонтів, просторів
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—  Тетяно, однією з найбільш 
обговорюваних тем у світі в ос-
танні декілька років є ґендерна 
рівність з акцентом на жіноче 
лідерство. Як Ви вважаєте, у чому 
унікальність жіночого лідерства?
— Питання про гендерну рівність 

виникло більше 100 років тому і не 
на порожньому місці. Все почалося 
з руху суфражисток. Жінки в кінці ХІХ 
століття не могли приймати будь-які 
рішення без чоловіка, тому вони по-
чали боротися за можливість піклува-
тися про дітей, розпоряджатися капі-
талом, активами. Далі жінки почали 
говорити про виборчі та інші права. 

Але все ж у глобальному масштабі 
не можна стверджувати, що жінки та 
чоловіки повністю зрівняні у своїх 
правах. Тому жіноче лідерство — це 
явище, що виникло скоріше всупе-
реч певним усталеним речам: всупе-
реч традиціям, звичаям, сімейним 
засадам. Жінки не беруть на себе 
більше, як це може здаватися чо-
ловікам, а намагаються повноцін-
но реалізовуватися нарівні з ними. 
Зараз жінки досягають успіху в тих 
професіях та спеціальностях, які ра-
ніше вважалися суто чоловічими. 

Проте існуючий патріархальний 
підхід, який все ще зберігся у роди-
нах, психологічно давить та заганяє 
жінок у певні рамки. Говорячи про 
жіноче лідерство, ми кажемо про 
руйнування «скляних стель», про 
подолання тих умовних, невидимих 
перешкод, які закривають, наче плів-
кою, та не дають вільно дихати. 

—  На Вашу думку, чому важли-
во розвивати жіноче лідерство 
у професії?
— Відповідь на те, чому це важли-

во, знаходиться в т.ч. у площині еко-
номіки. Будемо відверті — коли ми 
говоримо про рівність чоловіків та 
жінок, крім гуманістичних цінностей 

Жінки мають створювати 
власні історії успіху

5-MINUTES INTERVIEW

Про жіноче лідерство 
в юридичному бізнесі, 
стереотипи, цінності та 
шляхи самореалізації 
розповіла керуюча 
партнерка юридичної 
компанії ILF Тетяна 
ГАВРИШ
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«Мій професійний шлях не був 
легким, але я ніколи не жалкувала 
про свій вибір»

— Наталіє, розкажіть про свою 
професійну історію. 
— Мою професійну історію 

можна охарактеризувати однією 
фразою: per aspera ad astra («крізь 
терни до зірок»). Так, я мала мож-
ливість іти шляхом свого профе-
сійного вибору, але це вимагало 

наполегливості й докладання над-
зусиль. 

Початок моєї професійної істо-
рії — така собі сага про те, як зроби-
ти неможливе можливим. 

Коли я вирішила стати юри-
стом-міжнародником, мої батьки ма-
ли з цього приводу вкрай протилежні 

думки: мама мене цілковито підтри-
мувала, але батько був категорич-
но проти. Він наполягав на здобутті 
технічної спеціальності і бачив у ме-
ні послідовницю виробничої родин-
ної династії. Ще однією безспірною 
перевагою на користь батька була 
можливість вступити до будь-якого 

технічного ВНЗ тільки за співбесідою, 
враховуючи золоту медаль, що я от-
римала по закінченню школи. Але всі 
фундаментальні аргументи батька не 
знайшли відгуку в моїй свідомості, 
чітко заточеній на те, що саме я хочу. 

У той час вибір ВНЗ, що надавали 
омріяну спеціальність, був невеликий: 
факультет міжнародних відносин Ки-
ївського університету та Московський 
державний інститут міжнародних від-
носин. До вступу до факультету між-
народних відносин Київського універ-
ситету були поїздка до Московського 
державного інституту міжнародних 
відносин, безліч співбесід та консуль-
тацій... Але на певному етапі за реко-
мендацією знайомих це ходіння по 
муках ми припинили, оскільки бать-
кам прямо було сказано, що досягти 
бажаного результату практично не-
можливо без відповідної підтримки. 

Знаючи романтичну 
історію вибору професії 
Наталією ІСАХАНОВОЮ, 
партнеркою «Сергій 
Козьяков та Партнери», 
її друзі дивуються, як ця 
романтика поєднується 
з жорстким підходом 
до справ щодо захисту 
клієнтів. Юристка 
поділилася з нами 
цією історією, а також 
розповіла, як прийшла 
в адвокатська фірму 
«Сергій Козьяков 
і Партнери» та з часом 
стала партнеркою, що 
таке кар’єра в житті 
жінки та чого вона 
ніколи не пообіцяє 
своїм клієнтам 

Перша спроба вступу на факультет 
міжнародних відносин Київського 
університету була невдалою. Це ста-
ло великим потрясінням для мене 
як людини, котра є перфекціоністом 
і до того моменту не знала великих 
поразок. Мій батько був упевнений, 
що на наступний рік я буду вступати 
до технічного ВНЗ. Але я підтвердила 
свій намір продовжувати «лупати цю 
скелю», і така моя наполегливість та 
впертість і обрання більш важкого 
шляху дуже здивували батька. 

Вважаю, що саме цей рік, коли я не 
вступила до університету, став роком, 
з якого почалося моє доросле життя, 
і саме у цей період почалась моя ак-
тивна соціальна адаптація. Цей рік 
я пропрацювала лаборантом кафедри 
іноземних мов факультету міжнарод-
них відносин Київського університе-
ту. Мене оточували люди, яким імпо-
нувала моя мета і які підтримували 
мене, даючи можливість готуватися 
до вступних іспитів. 

Зробивши другу спробу вступу на 
факультет міжнародних відносин, я з 
мамою відправилася відпочивати до 
Гантіаді, щоб у разі чергового провалу 
дати батьку час змінити гнів на ми-
лість. Але ця спроба виявилася вда-
лою, про що мені телефоном радо по-
відомив батько, який з самого ранку, 
як потім з’ясувалося, чекав на списки 
зарахованих абітурієнтів. У той день 
він мені сказав, що дуже мною пи-
шається. Це була найвища похвала, 
котра для мене дорогого варта й досі. 
Наші батьки завжди хочуть легшо-
го життєвого шляху для своїх дітей, 
але дуже пишаються, коли їх діти, 
незважаючи на перепони, досягають 
своєї мети. Я стала першим юристом 
у нашій родині, але, як показав час, 
не останнім. 

—  Чому Ви взагалі обрали саме 
факультет міжнародних відно-
син та юридичну професію?
— Цю історію я вже неодноразово 

розповідала у своїх інтерв’ю. Чесно 
кажучи, в дитинстві я не уявляла, ким 
хочу стати. Коли мені ставили черго-
ве запитання, відповідь надавалася 
в залежності від ситуації. 

Що зіграло вирішальну роль у ви-
борі? Як не дивно це може звучати, 
але це був саме юнацький романтизм. 
А також в моєму житті була людина, 
котра цей романтизм розбудила. Син 
друзів моїх батьків, закінчивши цей 
факультет, був відряджений до Респу-
бліки Сейшельські Острови в якості 
військового перекладача (по закін-
ченню факультету всі випускники ма-
ли дві спеціальності: основну фахову 
та другу — перекладач). Перебуваю-
чи у Києві у відпустці, він багато роз-
повідав про свою роботу та привозив 
відеофільми про острівний «рай», де 
чарівна тропічна природа чергуєть-
ся з безкраїми чистими пляжами, де 
можна побачити справжню, найшир-
шу палітру фарб: смарагдова зелень, 
бірюзова вода, біло-рожевий пісок… 
Ця екзотика вразила мою уяву. Саме 
це стало потужним поштовхом для 
мене в обранні факультету міжнарод-
них відносин, щоб отримати шанс, 

працюючи, опановувати мистецтво 
пізнавати світ. А юридичне відділення 
я обрала під впливом книг та амери-
канських фільмів про роботу юристів, 
які я передивлялася мовою оригіналу 
для підвищення своїх мовних навичок 
для вступу саме до цього факультету. 

Мої друзі, знаючи цю історію про 
вибір, по-доброму не розуміють, як 
можна одночасно бути таким роман-
тиком та жорстким юристом при за-
хисті інтересів клієнтів. 

—  Як Ви потрапили до ЮФ «Сер-
гій Козьяков та Партнери» та 
стали партнеркою фірми?
— Ішов 1994 р. Закінчивши ін-

ститут, я була на роздоріжжі: обра-
ти державну службу у Міністерстві 
закордонних справ чи приватний 
юридичний бізнес, який тільки-но 
зароджувався в Україні. Зробити ви-
бір на користь останнього допоміг 
випадок: в одній з розмов із одно-
курсником я обговорювала існуючі 
можливості щодо вибору місця ро-
боти, і в цій розмові він мені поре-
комендував звернутися до мого ви-
кладача та керівника диплому Сергія 
Козьякова, який на той час разом зі 
своїми партнерами зареєстрував ад-
вокатське об'єднання «Адвокатська 
фірма «Сергій Козьяков і Партнери». 
Я зателефонувала йому з проханням 
прийняти мене на роботу в нову фір-
му, на що він сказав: «Я не проти, але 
у мене ще є чотири партнери. Якщо 
вони будуть згодні з Вашою канди-
датурою, вважайте себе прийнятою 
на роботу». Так з посади помічника 
адвоката із зарплатою, еквівалент-
ною $30, почалася моя професійна 
кар'єра в адвокатському об'єднанні 
«Адвокатська фірма «Сергій Козьяков 
і Партнери». 

Будь-який амбіційний юрист, який 
працює в приватній юридичній фірмі, 
бачить себе в подальшому партнером 
фірми. На початку 2000-х пропозиція 
стати партнеркою була озвучена парт-
нерами фірми, і після обговорення ми 
дійшли згоди щодо ключових умов 
мого партнерства. Завжди необхідно 
пам’ятати, що партнер — це не лише 
статус, а й суттєве розширення кола 
обов’язків, виконання яких вимагає 
додаткових зусиль і потребує багато 
часу, а також значно більший обсяг 
відповідальності. 

Це коротко про мій шлях у профе-
сію юриста та до партнерства. Не мо-
жу сказати, що цей шлях був легким, 
але я ніколи не жалкувала про свій 
вибір. Саме цей вибір дає мені можли-
вість займатися тим, що подобається, 
спілкуватися з тими, з ким хочу, і саме 
це, серед іншого, надає життю гармо-
нійності та повноцінності. 

—  Жіноче лідерство в юридич-
ному бізнесі — це, на Вашу дум-
ку?...
— Наразі дуже модною для дис-

кусій є тема гендерної рівності у різ-
них сферах. Байдуже, чи це юридич-
ний бізнес, чи інший, жінкам завжди 
доводиться докладати значно біль-
ше зусиль порівняно з чоловіками, 
щоб досягти бажаного у професійній 

сфері. Сьогодні, здається, у світі вже 
з’явився імпульс для розширення прав 
і можливостей жінок, що сприятиме 
гендерній рівності. На мій погляд, для 
того, щоб жінкам отримати лідерство 
в будь-якій сфері та на будь-якому 
рівні, замало мати на це право — не-
обхідно також бути готовою взяти 
на себе відповідальність за те, що ти 
робиш, за свій проєкт, свою коман-
ду, свою компанію, за свою країну… 
Вважаю, що сучасна тенденція, коли 
все частіше жінки мають сміливість, 
на відміну від чоловіків, брати на себе 
відповідальність за рішення та/або дії 
у складних ситуаціях, приведе у неда-
лекому майбутньому до поступового 
досягнення гендерного балансу в різ-
них сферах, у тому числі юридичній. 

—  Що Ви думаєте в цілому про 
кар’єру в житті жінки? Яке місце 
займає робота у Вашому житті?
— На мій погляд, кожна жін-

ка вільна вирішувати, чи будувати 
кар‘єру, чи повністю присвятити себе 
родині. Що таке кар’єра в житті жін-
ки? Це, мабуть, додатковий інтелек-
туальний розвиток, розширення кола 
спілкування та інтересів, додаткова 
впевненість у своїх власних силах, 
фінансова незалежність, наявність 
права вибору... Цей перелік може бу-
ти нескінченний, але у кожної жінки 
він свій. 

Завжди намагаюсь дотримувати-
ся балансу між професійним та осо-
бистим життям. У часи різноманіт-
них технологій дуже важко розділити 
професійне та особисте життя, але 
знайти баланс під силу кожній лю-
дині. Відчуття балансу, або гармонії 
виключно індивідуальне для кожного, 
і до того ж, не один раз змінюється 
протягом життя. Але незважаючи на 
всю індивідуальність, є одна спіль-
ність: такої життєвої рівноваги має 
прагнути кожен. 

Відчуття гармонії і балансу в житті 
неможливе як таке, якщо в житті не-
має бажаного успіху в будь-якій сфері 
і задоволення від чогось одночасно. 

—  Розкажіть  про  проєкт  або 
кейс, який Ви вважаєте самим 
вагомим у Вашій кар’єрі. 
— Дуже важко сказати, який 

проєкт або кейс за 26 років юридич-
ної практики був самим вагомим. 
Кожний проєкт незалежно від його 
масштабності є вагомим з точки зору 
набуття нових навичок і додаткової 
практики. Якщо несерйозно, то ро-
бота над кількома великими термі-
новими кейсами для General Motors 
відкрили в мені неочікувану здатність 
працювати по 18–20 годин на добу 
протягом трьох тижнів підряд. Але 
успішне закриття кейсів подарувало 
бажаний успіх та повне задоволення. 

—  Яку нову навичку Ви хотіли 
б освоїти й чому?
— Зараз я на шляху реалізації сво-

го бажання більш глибоко розуміти 
сучасну структуру арт-ринку та пове-
дінку його гравців, а також отриман-
ня нових знань щодо особливостей 
створення, продажу і колекціонуван-

ня арт-об'єктів. Ця бажання безпосе-
редньо пов’язане з моїм хобі — колек-
ціонуванням українського живопису 
кінця ХХ — початку ХХІ ст.

—  Сьогодні мало не кожен гово-
рить про важливість в роботі soft 
skills (чи не більше, ніж hard). 
Немалу роль у цьому напрямку 
грають комунікації. Якщо гово-
рити про комунікації юристів 
з клієнтами, то на чому Ви ак-
центуєте зараз увагу у своїй ро-
боті? Або навіть чого, за Вашим 
спостереженням, хочуть клієн-
ти у комунікаціях із зовнішніми 
радниками?
— Сучасний юридичний бізнес, 

складна економічна ситуація і жор-
стка конкурентна боротьба на юри-
дичному ринку диктують юристам 
свої правила. Клієнти очікують від 
юристів не лише глибоко знання за-
конодавства та практики, а й уміння 
вибудовувати ефективну комуніка-
цію, управляти проєктами і коман-
дою, своїм часом і емоціями, пере-
конливо аргументувати, мотивувати 
і вести за собою. Саме застосування 
у роботі цих додаткових навичок — 
soft skills — роблять юристів більш 
конкурентоздатними.

Здатність юристів працювати 
з клієнтами ефективно та за високи-
ми стандартами, що породжує довіру 
клієнта, є найважливішою складо-
вою сучасного юридичного бізнесу. 
Це можливо лише тоді, коли юристи 
можуть довести свій професіоналізм, 
надійність, ефективність, коли вирі-
шення справи юристом є прозорим 
для клієнта. Водночас не сприяє зміц-
ненню довіри клієнта надання мар-
них обіцянок щодо вирішення справи 
на його користь з метою утримати 
або зацікавити клієнта, тим більше, 
якщо це не відповідає реальному ста-
ну справ. Моє одне з основних правил 
у спілкуванні з клієнтом — не обіцяти 
того результату, якого через об’єктив-
ні причини неможливо досягти. 

Розробляючи стратегію досягнен-
ня мети свого клієнта в тому чи іншо-
му проєкті, юристи мають бути, перш 
за все, далекоглядними, креативни-
ми та інноваційними, що відповідає 
потребам та очікуванням будь-яко-
го клієнта. Юридичні фірми, яким 
вдалося найбільш повно задоволь-
нити потреби та очікування клієнтів, 
а також об’єднати сучасне юридичне 
мислення з глибоким розумінням біз-
нес-питань, є найуспішнішими. 

—  Три книги, які, на Вашу дум-
ку, має прочитати кожна люди-
на, котра прагне успіху.
— Це можуть бути легендарна 

«Трилогія бажання» («Фінансист», 
«Титан», «Стоїк») Теодора Драйзера, 
юридично-професійна «Фірма» Джо-
на Гришема та надихаюча «Життя без 
обмежень» Ніка Вуйчича. 

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 
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«Інтелектуальна власність — немов 
наркотик: чим більше її пізнаєш, тим 
більше від неї залежиш»

Інтерв'ю | Юридичний бізнес

гла отримати системний підхід до 
вирішення будь-якого питання. По-
тім я здобула освіту в галузі патен-
тознавства і винахідництва й багато 
років працювала у сфері IP. У 1993 р. 
створила з колегами одну з перших 
патентних компаній, потім ми роз-
ділилися, і кожен пішов своїм шля-
хом. Я заснувала патентно-правову 
фірму «Пахаренко і партнери», хо-
ча працювати спочатку доводилося 
практично на колінах. Та сьогодні 
я пишаюсь, що започаткована мною 
компанія — визнаний лідер ринку 
у сфері IP з професійною коман-
дою, у якій працюють понад 40 ви-
сококваліфікованих спеціалістів. 

Що стосується юридичної освіти, 
то я пішла здобувати освіту за фа-
хом «правознавство», коли клієнти 
почали активно звертатись з питан-
нями отримання не тільки прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, 
але й їх захисту. 

Ми починали саме з інтелекту-
альної власності, а наразі у нас фір-
ма називається патентно-правова, 
оскільки в ній працюють 20 різно-
профільних юристів та більше 20 фа-
хівців у сфері інтелектуальної влас-
ності. Наші співробітники постійно 
підвищують свій професійний рі-
вень, мають по 2–3 вищі освіти. 

—  Як проходить Ваш звичай-
ний робочий день? 
— Робочий день проходить «від 

світанку до заходу й від заходу до 
світанку» (сміється). З самого ранку 
починаєш і працюєш невпинно ці-
лий день, тому що весь час надходять 
нові запити і завдання від клієнтів. 
Активно проходять і різноманітні зу-
стрічі, тим паче, що під час пандемії 
коронавірусу (COVID-19) спілкуван-
ня перейшло в режим онлайн, тому 
зустрічі іноді відбуваються в режимі 
«нон стоп», коли один захід плавно 
переходить у інший. Це спілкування 
як з вітчизняними, так і іноземними 
клієнтами, а також різноманітні про-
фільні зустрічі з колегами. 

—  Для Вас робота — це..? 
— Напевне, це не тільки обов’я-

зок, бо тоді робота стає в тягар. Як 
і для кожного, хто любить свою спра-
ву, для мене це, перш за все, творчий 
процес, який мені подобається. Зви-
чайно, це не сенс життя, але одна з го-
ловних його складових. Тим паче, що 
роботу в сфері інтелектуальної влас-
ності можна розцінювати як хобі, то-
му що тобі весь час цікаво, ти весь час 
опановуєш нові знання, і в результаті 

складні справи даються легше, бо ти 
щиро любиш свою роботу. 

Я вже казала колись, що інте-
лектуальна власність — немов нар-
котик: чим більше її пізнаєш, тим 
більше від неї залежиш. Мені дуже 
цікаво займатися цією справою. Та 
й не тільки мені, бо всі, хто у нас 
працюють, ентузіасти IP, всім ціка-
ва ця сфера. Мабуть, саме завдяки 
цьому клієнти, які прийшли до нас, 
залишаються з нами надовго, а по-
тім ще й рекомендують нас один 
одному. А ми намагаємося робити 
все швидко і професійно, щоб кожен 
клієнт відчував, що ним займаються 
пріоритетно, його цінують.

—  Як змінилися Ваші підходи 
до ведення бізнесу зараз порів-
няно з підходами 10 років тому? 
— 10 років тому більше роботи 

було пов’язано з отриманням прав 
на об’єкти інтелектуальної власності, 
їх реєстрацією. Сьогодні більшість 
клієнтів мають вже свій портфель 

прав IP, тому почастішали запити 
щодо комерціалізації наявних прав 
IP та їх захисту. Саме тому ми у своїй 
роботі перейшли на інший рівень, бо 
клієнти стали звертатися не тільки 
з питаннями інтелектуальної власно-
сті, але і з глобальними правовими, 
пов’язаними з виходом компаній чи 
їх нових продуктів на відповідний ри-
нок та з оцінкою можливих ризиків. 

У сфері ж IP ми не просто реє-
струємо торгові марки чи винаходи, 
а розробляємо програму комплек-
сної охорони бізнесу клієнта, прово-
димо due diligence інтелектуальної 
власності компанії з метою оцінки 
можливих ризиків при реєстрації, 
придбанні й подальшому викорис-
танні об’єктів ІВ, допомагаємо фор-
мувати «портфель» прав IP клієнта. 

Своїм клієнтам ми завжди ради-
мо, як краще захистити бізнес, і звер-
таємо увагу на те, що при виході на 
ринок варто спочатку приділити ува-
гу захисту своїх прав IP, а вже по-

тім вести перемовини з можливими 
дистриб’юторами. Бо незадоволені 
претенденти можуть, наприклад, за-
реєструвати на себе торгові марки, 
які належать вашій компанії, а потім 
створювати вам складнощі на ринку. 

—  Яку роль у досягненні успіху 
відіграє удача (або щасливий 
випадок)? 
— Звичайно, є якась частка уда-

чі в успіху, але сподіватися тільки 
на неї не варто, бо насправді досяг-
нення успіху — це щоденна робота! 
Людина, якій начебто пощастило, 
на погляд інших, — це людина, яка 
зробила те, що інші лише збирали-
ся зробити, але зволікали. Удача 
звичайно приходить, коли ви дієте, 
як відображення вашого позиціо-
нування на ринку, як результат ва-
шої наполегливої праці та професі-
оналізму. Якщо ти готовий досягти 
вершин у своїй справі і віриш у свій 
успіх, то удача не змусить себе дов-
го чекати! А успіх — це коли клієнт 

точно знає, до кого звертатися за 
необхідною послугою на ринку, бо 
сьогоднішні клієнти добре орієнту-
ються у кон'юнктурі юридичного 
ринку і знають, чого хочуть від вас!

—  Коли Ви востаннє були у по-
ганому настрої? 
— Поганий настрій — це не про 

роботу! Якщо ви прийшли на робо-
ту, то поганий настрій слід залишати 
за порогом офісу. Поганий настрій 
або погані життєві моменти не по-
винні у жодному випадку шкодити 
вашій роботі. 

—  Які принципи в роботі Ви 
ніколи не зможете порушити? 
— «Клієнт перш за все!» — це 

мій головний принцип. Коли при-
ходить клієнт, ми зобов’язані йому 
допомогти. 

—  Скільки часу Ви присвячуєте 
сім’ї, а скільки — роботі (в про-
порційному співвідношенні)? 

— Так, у відсотках і не скажеш, 
тому що навіть повернувшись додо-
му, робочі моменти я не залишаю за 
порогом оселі. Для мене звично засид-
жуватися до пізньої ночі за пошуком 
релевантної інформації для прийнят-
тя того чи іншого рішення по справі, 
бо ти не можеш вимкнути думки, як 
вимикаєш світло — раз, і відключив. 

Крім того, мої донька, син та чо-
ловік працюють пліч-опліч зі мною 
в компанії та розділяють моє захо-
плення інтелектуальною власністю. 

Компанія — це також моя дитина, 
я не просто працюю, а живу IP. Але 
дуже важливо, щоб і колектив був 
з тобою на одній хвилі, і мені з цим 
дуже пощастило. У нас в компанії 
працюють однодумці, всім співробіт-
никам цікаві справи, які вони ведуть, 
а тому іноді колеги затримуються до 
пізньої ночі. Ось така колективна від-
повідальність. Я щиро вдячна всім, 
хто працює в компанії, за професі-
оналізм та небайдужість до справи.

Звичайно, коли я їду у відпустку, 
намагаюсь більше часу приділяти рід-
ним та відпочинку. Проте й у відпуст-
ці, коли телефонують клієнти, я беру 
слухавку, щоб поспілкуватись та на-
дати необхідну консультацію, бо коли 
ви клієнтоорієнтовані, це означає, що 
ви завжди на зв’язку — 24 години на 
добу 7 днів на тиждень! У мене був 
випадок, коли 31 січня за 3 години 
до Нового року подзвонив клієнт, і ми 
вирішували його питання. 

—  Як проводите вільний час? 
— Вільний час проводжу у подо-

рожах та відпочинку з родиною. І ду-
же ціную ці моменти родинного спіл-
кування. Наразі пандемія внесла свої 
корективи не тільки у робоче, але й у 
моє особисте життя — я протягом 
півроку онлайн спілкуюся з чолові-
ком, який залишився в іншій краї-
ні. Однак закінчиться карантин — 
і ми повернемося до звичного ритму 
життя та спілкування.

—  Три речі, які б Ви взяли з со-
бою на безлюдний острів. 
— У наш час на будь-якому ос-

трові має бути супутниковий зв'я-
зок (сміється), а тому я візьму для 
ділового спілкування з клієнтами 
телефон для супутникового зв’яз-
ку, бо без роботи я свого життя не 
уявляю. 

«Клієнт перш за все!» — це 
мій головний принцип

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 
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—  Антоніно Павлівно, які, на 
Ваше  переконання,  існують 
сьогодні  критерії  успішності 
в юридичному бізнесі? 
— Якщо говорити про критерії 

успішності в юрбізнесі, то як і в будь-
якій справі, для досягнення успіху 
необхідна синергія кількох чинни-
ків, серед яких головні — це про-
фесіоналізм, клієнтоорієнтованість 
та відповідальність. Потрібно весь 
час набувати нові знання, розвива-
тись, бути в авангарді своєї справи, 
відслідковувати актуальні зміни як 
в законодавстві, так і в суспільстві. 

—  Коли  Ви  вирішили  стати 
юристкою і чому? З чим пов'я-
заний вибір сфери IP? 
— Перша освіта у мене була не 

юридична, а технічна, яка допомо-

Наш гість — Антоніна 
Павлівна ПАХАРЕНКО-
АНДЕРСОН, 
генеральний директор 
патентно-правової 
фірми «Пахаренко 
і партнери», 
безумовний авторитет 
серед IP-юристів 
України, жінка-легенда 
у сфері інтелектуальної 
власності 
з невичерпною 
енергією та наснагою 
до улюбленої справи, 
розумна і гарна, яку 
роки лише красять, 
а набутий професійний 
та життєвий досвід 
дозволяє вирішувати 
складні завдання та 
вигравати «піонерські» 
справи в судах 
в інтересах своїх 
клієнтів



П ам’ятаєте цитату з «Аліса в задзер-
каллі» Льюїса Керролла: «Треба 
бігти з усіх ніг, щоб тільки зали-
шатися на місці, а щоб кудись 

потрапити, треба бігти хоча б удвічі швид-
ше!»? Як на мене, ніщо краще не характери-
зує роботу юриста «інхауза» сьогодні. І якщо 
хтось ще думає, що це переважно робота 
з документами і текстами, вміння розуміти 
складну юридичну мову і нею ж користува-
тись, скажу прямо: це теж вже далеке минуле. 

Роль юридичної команди в компанії 
сьогодні дуже влучно описується словами 
business partner guardian: бути партнером, 
членом бізнес-команди, допомагаючи до-
сягати поставлених цілей, і разом з тим 
оберігати від ризиків, забезпечувати, щоб 
проєкти і бізнес-процеси втілювались від-
повідно вимогам закону. І на своєму при-
кладі можу сказати, що командна робота 
є ключовим елементом успіху. Все, про що 
я пишу тут, є суто командною роботою! 

В компаніях, де юридичні команди ма-
ленькі (а в «ЛОРЕАЛЬ Україна», приміром, 
це два юристи та інтерн, які підтриму-
ють 4 самостійні напрямки бізнесу), роль 
юриста стає ще більш вагома – потрібно 
не тільки забезпечити юридичну експер-
тизу, а й побудувати внутрішні бізнес-про-
цеси таким чином, щоб вони могли діяти 
автономно, без залучення юридичної під-
тримки на постійній основі. Треба навчити 
комерційну, маркетингову та інші коман-
ди самим бути експертами з юридичних 
питань у їх щоденній діяльності. Тому од-
ними з найактуальніших та найнеобхідні-
ших навичок у нашій команді стають, як 
не дивно, креативність та творчий підхід 
у вирішенні задач. 

Як навчити складним вимогам закону 
наших колег з інших підрозділів? Як зро-
бити процеси в компанії швидкими, про-
стими, зрозумілими і водночас такими, 
що убезпечать від ризиків? Основні вимо-
ги, які ми виділили і ставимо зараз перед 
собою, це:
 максимальна візуалізація юридично-

го контенту, 
 «переклад» його зрозумілою та про-

стою мовою,
 діджиталізація всієї інформації (уник-

нення, де можливо, паперових докумен-
тів, доступ з будь-якого місця та з різних 
приладів),
 простота та швидкість.
Що ми можемо порадити зі свого досвіду? 

Не менш важливим, ніж візуальний дизайн, 
є дизайн мислення – щоб побудувати вдалий 
процес чи документ, ми вчимося дивитись 
на нього очами наших внутрішніх клієнтів, 
перевіряємо, як вони розуміють наданий 
варіант, тестуємо з ними, змінюємо. Перша 
наша мета – це зручність для них. Ми також 
слідкуємо за інноваціями, розвитком техно-

логій, і не тільки в юридичній сфері, й шу-
каємо можливості їх застосування для нас.

Втілення цих вимог і підходів у повсякден-
ну роботу юридичної команди стає нашою 
реальністю, а креативність та творчість – не-
від’ємною частиною буденної роботи. Я не по-
милилася, назвавши це навичками, бо впев-
нена, що цьому можна і потрібно вчитись та 
відпрацьовувати на практиці. 

Що ми маємо вже в компанії «ЛОРЕАЛЬ 
Україна»? Основною нашою метою, коли 
ми починали, було: «Вся юридична інфор-
мація може бути легко знайдена на єдино-
му ресурсі». Тож якщо хочеш дізнатись, як 
самому зробити інтранет-сайт – запитай 
у юриста. Наша команда створила такий 
внутрішній юридичний сайт самостійно, на 
ньому працівники компанії можуть знайти 
наші контакти, зони відповідальності, ос-
новні юридичні процеси, консультації та 
матеріали тренінгів, скачати корпоратив-

ні документи, які запитує партнер, знайти 
посилання на важливі зовнішні ресурси 
(наприклад, де можна перевірити на наяв-
ність ризиків потенційного нового поста-
чальника), зразки документів. Ми зробили 
також на цьому сайті «чат з юристом», де 
можна онлайн задати коротке питання та 
отримати швидку відповідь.

Робота з договорами – величезна части-
на нашого повсякденного життя. Тут є ве-
ликі можливості для інновацій, удоскона-
лення процесів та автоматизації. Ми почали 
зі створення бази темплейтів договорів. 
Наразі на інтранет-сайті наш внутрішній 
клієнт може легко знайти потрібний до-
кумент, зайшовши в потрібну директорію 
(наприклад, «договори з клієнтами»), і від-
кривши документ, він має заповнити лише 
кілька «відкритих» полів. 

Сусідній розділ інтранету – внутрішня 
електронна система затвердження дого-
ворів. Ми встигли зробити запуск у кінці 
2019 р., так що в період карантину ввійшли 
вже підготовлені та навчені затверджен-
ню договорів онлайн. Поки ми очікуємо 
оновлення глобальної версії цієї системи 
в корпорації наступного року, рухаємось 
вперед із введенням електронного підпису 
та замислюємось над зміною дизайну самих 
темплейтів: а чому б не зробити договір 
легко читабельним, з візуалізацією ключо-
вих моментів чи різних тем регулювання?

Такі принципи ми вже втілили у виданні 
нової внутрішньої процедури з підписання 
договорів. Це інтерактивний електронний 
документ, у якому є зручна навігація між роз-
ділами: зі змісту на першій сторінці можна 
відразу потрапити в необхідну частину до-
кумента, натиснувши на її назву кнопкою 
мишки, так само і повернутись назад до змі-
сту. Ми виділили різні розділи за допомогою 
кольорового оформлення, додали ілюстрації. 
До того ж, документ містить активні лінки, 
що дозволяють відразу перейти на документ, 
на який посилається процедура, відкрити до-
віреність на підписання документів, перейти 
на відповідний розділ інтранету, зайти в си-
стему електронного затвердження договорів, 
відкрити темплейт договору або посилання на 
зовнішній інтернет-ресурс (наприклад, для пе-
ревірки благонадійності контрагента). Тобто 
це процедура, яка дозволяє відразу з легкістю 
реалізувати ті процеси, про які в ній ідеться.

Подібних ідей у нас ще багато. І ми із 
задоволенням переймаємо досвід колег. 
Наприклад, у Чехії юристи розробили тре-
нінгові матеріали з теми «Захист персональ-
них даних» у вигляді коміксу, що виявилося 
дуже вдалою ідеєю.

Ми бачимо, що такий підхід швидко стає 
глобальним трендом. Legal Design вже є окре-
мим предметом у деяких західних універси-
тетах на факультетах права, в Європі створю-
ються цілі агентства, які спеціалізуються на 
цьому напрямі. Тож ми маємо не тільки чому 
навчитись, а й у кого повчитись. Головне для 
нас – можливість працювати в компанії, де 
експериментувати і пробувати нове є загаль-
ною практикою, і ми в «ЛОРЕАЛЬ Україна» 
не тільки не маємо в цьому перепон, а й от-
римуємо повсякчасну підтримку.

Ну, і наостанок. Якщо запитаєте, що мені 
корисно було прочитати, можу порадити:

для натхнення – Елізабет Ґілберт «Велика 
магія: Творче життя без страху»,

для впевненості в собі – Том Келлі, Де-
від Келлі «Творча впевненість. Як розкрити 
свiй потенцiал»,

щоб знайти цікаві ідеї для юридичної сфе-
ри – Margaret Hagan Law by Design (https://
www.lawbydesign.co/legal-design/).

І  так, бігти вдвічі швидше в цьому напрям-
ку – це отримувати ще й величезне задово-
лення, відчуття самореалізації та нескінченну 
енергію, яку дає, напевне, тільки творчість. 
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Марія ПАЯСЬ,  
керівник юридичного відділу 
компанії «ЛОРЕАЛЬ Україна»

Що таке креатив для юристки, 
або Чи є місце творчості 
в юриспруденції

Не менш важливим, ніж візуальний 
дизайн, є дизайн мислення

Робіть те, що 
вас надихає
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Світлана ПАНАІОТІДІ,  
заступниця міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

Коли більшість із нас уявля-
ють кар’єрне зростання, ми 
бачимо графік зі стрімкою 
лінією, що прямує вгору. 

Хотілось би, аби так було, але тоді 
це було б не так цікаво. Насправді 
ж кар’єрний шлях — це «американ-
ські гірки», де є свої зупинки, злети 
і падіння. 

Навчаючись у школі, я мріяла всту-
пити в театральний інститут. Гра-
ла в драматичному гуртку і мріяла 
про велику сцену. Але ще до закін-
чення школи почала замислюватись 
над тим, що слід обрати професію, 
за допомогою якої я зможу заробля-
ти гроші. Зараз це здається досить 
прагматичним підходом до обрання 
професії, але це правда. Не знайшов-
ши відповіді, як заробляють актори, 
я вирішила вступати на юридичний 
факультет. Як забезпечити себе, пра-
цюючи юристом, для мене було чітко 
та зрозуміло.

Скажу відверто: я жодного разу 
не пошкодувала про свій вибір. Мій 
кар’єрний шлях навчив мене мати 
власну точку зору, навіть окрему від 
інших, і мати сміливість її відстою-
вати та захищати. Коли я працювала 
державною уповноваженою Антимо-
нопольного комітету України, був 
день, коли я приймала найважче рі-
шення у своєму житті. Я була єдина, 
хто проголосувала проти закриття 
справи про зловживання монополь-
ним домінуючим становищем ДТЕК, 
оскільки вважала, що справу треба 
дорозслідувати. Розслідування не да-
ло відповідей на питання про причин 
виникнення такої ситуації на ринку. 
Не було отримано відповіді на склад-
ні та незручні питання, і як наслідок, 
зараз ми маємо ринок повністю роз-
балансований, і треба оперативно 
реагувати на наслідки замість того, 
щоб з’ясувати причини та усувати їх.

Окрім того, в роботі мене моти-
вують досягнення значущих цілей. 

Як, наприклад, успішна діяльність 
команди Міністерства економічно-
го розвитку, торгівлі та сільського 
господарства в напрямку корпора-
тивної реформи або перший в історії 
України огляд оборонно-промислово-
го комплексу, що ми змогли провести 
цього року. Свого часу, дізнавшись 
про моє призначення на оборонний 
сектор, посол Норвегії дуже зрадів, 
адже їхній уряд фінансує багато за-
ходів стосовно гендерної рівності. 
Для них це було «Вау!»: абсолютно 
«мускульна» сфера — і жінка-керів-
ник. 

Говорячи про роботу, я навмис-
не використовую термін «мотива-
ція», а не «натхнення». Якщо вам 
потрібно шукати натхнення, аби 
займатись обраною професією, 
скоріше за все, ви зробили непра-
вильний вибір. Вибір має бути по-
кликом серця і приносити задо-
волення. Використовуючи сленг, 
ваш вибір має вас драйвити. Можна 
бути втомленою, роздратованою, 
заклопотаною, але якщо ви відчу-
ваєте, що більше не любите (або 
взагалі й не любили) справу, якою 
займаєтесь, краще бути чесною із 
собою і піти. 

Мої поради, як вижити в ритмі 
постійних викликів, у тому числі 
внутрішніх:

Чесність
Чесність — це складно, але це те, 

що робить життя легшим. Як гово-
рив класик, «правду говорити легко 
та приємно». Головна правда — собі. 

Мужність 
Знаходячись переважно у чоло-

вічому середовищі, я зрозуміла, що 
мужність притаманна не лише чоло-
вікам. Більше того, сміливість жінок 
часто потужніша за чоловічу, адже 
жінки вміють говорити «ні». І мене 
дуже тішить, що сьогодні все більше 
жінок по всьому світу перестають 
боятись говорити «ні».

Режим
Раніше я постійно привчала до 

цього свого сина, і лише опинив-
шись на державній службі, відчула, 
як важливо і самій жити «в режимі». 
На сьогоднішній день я не уявляю со-
бі відсутність графіка. Раніше він ви-
кликав у мене супротив та обурення, 
а сьогодні гарантує мені спокій. Як 
не дивно, але наявність графіка — це 
запорука спокою та здатність опану-
вати велику кількість справ.

Різноманітність
Я стежу за тим, щоб моє життя бу-

ло наповнене не тільки роботою. Для 
мене важливо проводити час з близь-
кими людьми, займатись спортом, 
читати книжки і навіть прокрасти-
нувати, тобто не робити нічого. Я не 
можу похвалитись знанням рецепту, 
як тримати баланс, мені здається, що 
його взагалі не існує. Але наближа-
тись до того, щоб іноді його відчува-
ти, допомагає режим. Час на себе, 
на близьких та друзів, на спорт і від-
починок.

Мрія. Мета. Велика ідея 
Знайдіть собі те, що для вас ста-

не рушійною силою. Для себе я це 
знайшла — я хочу змінювати світ. 
Я вірю в те, що одна людина може 
змінити світ. 

І у якості постскриптуму зі статті, 
яку я колись написала, але для мене 
це незмінно безвідносно державної 
служби. 

«Мрійте та допомагайте
Для мене державна служба — це 

тест на зв’язок із собою. Щоб не втра-
чати здатність бачити більше, мріяти 
необхідно. Завжди запитуйте себе, 
про що мрієте, і ви здивуєтесь — іноді 
це буває досить складно.

Благодійність вчить розуміти, спів-
чувати, не дає заріжавіти та розви-
ває здатність бачити не тільки своє 
життя, а й життя інших, незнайомих. 
Благодійність — це мій рецепт утри-
мання внутрішнього компасу». 
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5 top tips для успіху жінки-інхауза

Почнімо зі слів «великих» 
Як казав Рене Декарт (далі, на-

справді, дещо перекручена версія 
його відомої цитати): перед тим, 
як починати дискусію, слід спер-
шу визначитися з термінами. Мені 
як юристу важко не погодитись 
з «батьком математики», бо дуже 
часто, як не дивно, поради пред-
ставників точних наук для нас, гу-
манітаріїв, мають більш ніж при-
кладний характер. 

Дійсно, однакове розуміння слів 
(навіть однієї мови) різними людь-
ми може вирішити дуже багато 
спірних питань і полегшити жит-
тя як самому юристу, так і всім, 
хто його оточує. І це якраз мож-
на вважати бонусним tip-ом для 
всіх інхаузів незалежно від їх статі, 
кольору шкіри і віросповідання: 
спершу досягайте однакового ро-
зуміння слів, речень, завдань, на-
віть якщо доведеться тричі пере-
питати, а потім ще й резюмувати 
обговорене. Це вміння (особисто 
я його відпрацьовувала не один 
рік) стане вашим ключиком до 
успішного завершення проєкту, 
написання договору чи просто до-
сягнення «однієї хвилі» з представ-
никами бізнес-юнітів.

Але повертаючись до питан-
ня успіху в житті корпоративної 
юристки, слід, щонайменше, ви-
значитись з поняттям «успіх», 
а також відповісти на питання, 
чи є якийсь універсальний рецепт 
успіху для всіх інхаузів, і чи мож-
на виділити в ньому якісь окремі 
інгредієнти саме для «жінки-ін-
хауза».

Ніколи не слідуйте 
«кулінарним» рецептам…
Зізнаюсь чесно, я, як і більшість 

представників моєї професії, не ду-
же люблю рутинну роботу (роби-
ти звіти, заповнювати темплейти, 
куховарити, прибирати тощо). Од-
нак навіть у дуже успішних юрис-
тів є достатньо рутинних завдань, 

які, тим не менше, значною мірою 
впливають на загальний резуль-
тат і продуктивність. Розуміючи, 
що при виконанні технічних за-
вдань мене швидко опановує нудь-
га, я вирішила, що в кожну рути-
ну буду додавати щіпку креативу, 
і трапилось диво: робота стала 
виконуватись швидше і якісніше, 
а сам процес виконання приносив 
задоволення. 

Це виявилося зовсім не склад-
но: для звітів придумувати нові 
звороти і слова, а таблиці робити 
в улюбленій кольоровій гамі і впо-
добаним шрифтом (такий креа-
тив допускається, якщо не робити 

«світломузику»), для заповнення 
темплейтів придумати власний 
алгоритм їх швидкого і якісного 
заповнення, а при приготуванні 
їжі не слідувати чужим рецептам, 
а створювати свої (допускається 
чужий взяти за основу і доповнити 
своїми акцентами).

Відтак, рецепт успіху, як на ме-
не, універсальним бути не може. 
У дійсно успішних людей (в тому 
числі юристів) він унікальний, але 
в кожному такому рецепті можна 
відшукати інгредієнти, які відгу-
куються персонально тобі, і вже 
самому придумати, як їх між со-
бою зміксувати.

Успіх — це _________* 
(*пропуск заповнити)
Вікіпедія каже, що успіх — це:
1) позитивний наслідок роботи 

та справи, змагання, життя тощо; 
значні досягнення, вдача, талан;

2) позитивний результат діяль-
ності, факт вищого досягнення по-
ставленої мети. Здобутий успіх 
є великим збудником нової енер-
гії, могутнім стимулятором твор-
чих пошуків і злетів;

3) суспільне визнання чого-не-
будь або кого-небудь, яке супро-
воджується почуттям потрібності 
й отриманням позитивних емоцій.

І дійсно, єдиного визначення 
успіху, мабуть, не існує, особливо 
на професійному поприщі. Кожен 
вільний сам собі встановлювати 
критерії та фінішні позначки, які 
будуть визначати саме той пози-
тивний результат, який приносить 
внутрішню сатисфакцію. Якщо го-

ворити про юристів, то тут також 
немає однозначності. Для когось 
успіх — це постійно перемагати 
в судових баталіях, для іншого — 
брати участь у значних M&A уго-
дах, а ще для когось — бути на 
обкладинці улюбленого професій-
ного видання.

Як на мене, успіх — це матері-
альне вираження поставлених ці-
лей, реалізація внутрішнього пла-
ну-сценарію. Недарма кажуть, що 
«великі перемоги народжуються 
двічі, спершу — в голові у видат-
них полководців». Відтак, кожен 
вирішує сам, якою буде його влас-
на «тріумфальна арка».

Таким чином, першим кро-
ком до досягнення успіху для 
юриста-інхауза є, як не дивно, ві-
зуалізація його професійної мрії.

Чи існує «жіночий успіх» 
в юридичній професії
Часто про юридичний світ, та 

й взагалі про світ великого бізнесу 
можна почути фразу з відомої піс-
ні this is a man’s world. Якщо брати 
до увагу статистику, то мабуть, 
з цифрами тут не посперечаєшся: 
згідно з даними інтернет-ресурсу 
catalyst.org, у 2019 р. жінки займа-

ли менше третини управлінських 
позицій у компаніях.

Але якщо подивитись на ці 
ж цифри в динаміці, то спосте-
рігається інша тенденція — жі-
нок-управлінців, бізнесвумен стає 
з кожним роком набагато більше. 
Так, на тому ж catalyst.org пишуть, 
що кількість жінок-управлінців 
у 2019 р. була максимально висо-
ка порівняно з попередніми рока-
ми, а у 87% компаній світу є при-
наймні одна жінка топ-менеджер. 
Більше того, відповідно до дослі-
дження S&P Global, компанії з жін-
ками-лідерами коштують дорожче 
на фондовому ринку порівняно 
з компаніями, де на топ-ролях — 
чоловіки. При цьому історії успі-
ху цих жінок-лідерів мотивують 
і надихають наступні покоління 
дівчат іти вперед за своїми мріями 
і нічого не боятися.

Відтак, важливими складовими 
жіночого успіху в професії я б наз-
вала вміння долати «трохи більше» 
перешкод, бути впевненою у своїх 
здібностях і вперто йти до мети. 

Власне, 5 top tips (чи 
трошки більше)
Хоча універсального рецепту 

«як зліпити з себе успішну корпо-
ративну юристку», на жаль, не іс-
нує, однак є декілька приправ, які 
допоможуть зробити власну про-
фесійну страву (читай: кар’єру) 
собі до смаку.

1. Якість і творчість
Наявність так званих хард-скілів 

для жінок-корпоративних юристок 
дуже важлива, адже щоб давати на-
дійні та якісні поради бізнесу, по-
трібно дуже вправно володіти ма-

Тетяна ХАРЕБАВА,  
адвокат, керівниця юридичного 
департаменту Sport Labs Group

Пропорції та наповнення work— life 
balance кожен визначає самостійно
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НА ВАШУ ДУМКУ, ЧИ СКЛАДНІШЕ ЖІНЦІ 
ПОБУДУВАТИ КАР’ЄРУ В ЮРИДИЧНОМУ БІЗНЕСІ, 
НІЖ ЧОЛОВІКУ?

ЧИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИ З ТВЕРДЖЕННЯМ ПРО ТЕ, 
ЩО СЕРЕД ПАРТНЕРІВ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ МАЛО ЖІНОК, 
ТОМУ ЩО ВОНИ САМІ ЦЬОГО НЕ ХОЧУТЬ?

Актуально |

Часом стикаюсь з критикою з бо-
ку колег-юристів щодо проявів «емо-
ційного інтелекту» в нашій професії 
і причину їх скептицизму розумію. 
«Емоційний інтелект» за останні 
кілька років став одним з найпо-
пулярніших трендів у нашій краї-
ні, який деякі експерти продають, 
як єдину пігулку для прискорення 
кар’єрного росту, намагаються по-
яснити успіхи чи невдачі людини 
в професії виключно рівнем EI та 
зменшують поняття ЕІ до вузької 
дефініції «управління чужими емо-
ціями». 

Незважаючи на очевидну «комер-
ційність» ЕІ, навички і здібності роз-

пізнавати емоції, розуміти наміри, 
мотивацію і бажання інших людей 
і свої власні, безумовно, необхідні 
як у професії юриста, так і в щоден-
ному житті. Я не намагаюсь при-
меншити роль ґрунтовних і профе-
сійних знань у сфері права, але ми 
працюємо, в першу чергу, з людь-
ми, нашими внутрішніми клієнтами, 
а вже у другу — з кодексами, регла-
ментами і документами. А в роботі 
з людьми не обійтися без емоційного 
інтелекту та емоційної грамотності. 

Іншими словами, ми можемо зна-
ти статтю кодексу напам'ять, але нам 
її треба комунікувати внутрішнім 
клієнтам, і більше того, переконува-
ти чи мотивувати їх дотримуватися 
цієї норми, змінювати процеси чи 
приймати важливі рішення. А для 
цього варто розуміти, які чинники 
(емоції) впливають на рішення клі-
єнта, як активувати його рішення, 
які доводи навести і як зробити так, 
щоб він прийняв необхідне рішення. 

Емоційна грамотність допомагає 
відповісти на ці питання через кому-
нікацію (діалог), самоконтроль та 
довіру. Саме в такому порядку. Спо-
чатку виникає комунікація, потім 
включається самоконтроль, і в ре-
зультаті будується довіра між ва-
ми і внутрішнім клієнтом. А отже, 
комунікація є первинною. Без неї 
неможливо побудувати довіру, яка 
полегшує міжособистісну комуніка-
цію і дозволяє ефективно та швидко 
взаємодіяти з іншими людьми. 

Фактично емоційна грамот-
ність — це навичка раціональної 
поведінки в ситуаціях, що супро-
воджуються сильними емоціями, 
в які ми потрапляємо через постійні 
зміни. І відверто кажучи, ми будемо 
слабкими юристами, якщо не змо-
жемо конструктивно транслювати 
свої емоції, ефективно слухати ін-

ших та аналізувати вир емоцій та-
ким чином, щоб поліпшити якість 
комунікації. 

Звісно, складно не помітити, що 
під впливом COVID-19 та примусо-
вої соціальної ізоляції комунікація 
зазнає величезної трансформації. 
Перебуваючи вже більш ніж пів-
року в «дистанційному режимі», 
мушу визнати, що технічні засо-
би, Skype, Zoom дають можливість 
підтримувати комунікацію тільки 
на мінімально необхідному рівні 
для вирішення робочих питань та 
підтримки загальної ефективності 

як тимчасове рішення, але будува-
ти в такому режимі довіру, довго-
строкові міжособистісні відноси-
ни з внутрішнім клієнтом досить 
важко. 

«Дистанційність» значно змен-
шує швидкість адаптації нових спів-
робітників, впливає на якість тре-
нінгів і засвоєння знань, забирає 

більше часу на вирішення спіль-
них робочих завдань, позбавляє 
нас small talk, хоч як би ми їх не 
намагалися переміщували в месе-
нджери. Бо якими б досконалими 
не були сучасні технології, вони не 
дозволяють потиснути один одному 
руки, підставити плече та обміня-
тися енергією «живих» зустрічей, 
що, звісно, впливає на комунікацію 
і тим самим позбавляє ЕІ ключового 
інструменту. Але я вірю, що і з цим 
викликом ми впораємося і навчи-
мося розвивати ЕІ та емоційну гра-
мотність на відстані. 

Емоційна грамотність інхауза

«Дистанційність» значно зменшує 
швидкість адаптації нових 

співробітників
Анна ЖАРОВА,  
керуюча юридичним 
та комплаєнс-напрямами 
«Philips Україна»

теріалом. І тут, крім досконалого 
знання правового регулювання від-
повідної сфери, треба також вивчи-
ти, як саме функціонує ця сфера, 
якими негласними законами керу-
ється конкретний ринок і якою мо-
вою він говорить (так-так, у кожно-
му бізнесі є своя термінологія, і дуже 
важливо вивчити її якомога раніше). 
А коли вже і знань достатньо, і сфе-
ра загалом  зрозуміла, є місце для 
креативу та нестандартних рішень. 
Не буду нагадувати, що основне 
правило хорошого корпоративно-
го юриста: ніколи не кажи «ні», або 
impossible is nothing, тому творчість 
і уява навіть у бюрократичному сві-
ті юриспруденції завжди займають 
почесне місце.

2. Емпатія і гнучкість
Кожен бізнес, по суті, — про лю-

дей і для людей. Тому навички спіл-
кування і порозуміння (вміти чути 
і бути почутим) дуже важливі для 
інхауза. Чим швидше знаходиш 
спільну мову з внутрішніми замов-

никами, чим швидше розумієш їх 
з півслова, тим краще вловлюєш суть 
свого завдання і стрімкіше досяга-
єш позитивного результату. Відтак, 
інхаузу важливо розвивати в собі 
навички емоційного інтелекту та 
переговорні здібності.

3. Рішучість 
і відповідальність
Робота корпоративного юриста 

досить часто нагадує динамічний 
пригодницький фільм, де кожного 
дня на головного героя чекають нові 
виклики. Щоб впоратися з ними, слід 
навчитися швидко аналізувати «но-
вий поворот сюжету» і блискавично 
приймати вірні рішення, маючи при 
цьому в голові план Б, план В і так да-
лі. Звісно, це складний навик, тому 
треба бути готовим до того, що не всі 
такі рішення будуть вірними, однак 
ключовим фактором тут є  готовність 
взяти відповідальність (попередньо 
встановивши для себе її межі) і завж-
ди знайти вірну аргументацію для 
того чи іншого рішення.

4. Нескромність 
і самопрезентація
Дуже часто жінок виховують 

в стилі: скромність прикрашає дів-
чину. Можливо, це до якоїсь міри 
і вірний стиль, однак за таких обста-
вин дуже часто найкрутіші перемоги 
і досягнення можуть залишитися 
за кадром. У компанії юридичний 
департамент працює як сервісна 
функція, яка не приносить прибут-
ку, тому якщо не навчитись регуляр-
но і вивірено сповіщати колег про 
свої здобутки і професійну користь 
для компанії, існує великий ризик 
стати просто бюрократичним відді-
лом і «рядком витрат» у фінансовій 
звітності.

5. Баланс і розвиток
Навіть маючи цікавезну роботу 

в крутій компанії, не варто забу-
вати, що корпоративний юрист — 
також людина, якій просто необ-
хідний відпочинок. При цьому 
пропорції та наповнення work— 

life balance кожен визначає само-
стійно. Для когось дуже важливим 
є елементарно відіспатись, для ін-
шого — зайнятись активним видом 
спорту, ще для когось — провести 
час з друзями та близькими. І ко-
жен з описаних видів відпочинку, 
залежно від потреб та типу особи-
стості, може дати значні результа-
ти в роботі. 

Однак ще більш дієвим видом 
відпочинку є час, витрачений на 
саморозвиток. Це може бути що 
завгодно: від освоєння нового на-
вику чи хобі (гри на музичному 
інструменті, виду танцю, меди-
тації) до самостійного вивчення 
нової сфери (психології, програму-
вання чи науки про космос). Саме 
розширення власних світоглядних 
горизонтів і внутрішнє збагачення 
як індивідуума дуже часто стають 
передвісниками значного успіху.

Дуже сподіваюся, що мої пора-
ди дійсно допоможуть зробити вас 
кращою версією себе, а там вже до 
успіху — півкроку! 
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«Одне з найважливіших правил 
для мене — завжди залишатися 
на позитиві»

—  Наталіє, на чому зараз ак-
центуєте увагу в роботі?
— Як давно практикуючий ар-

бітражний керуючий, досить часто 
стикаюсь з однією проблемою — 
бізнес мало знає про банкрутство. 
Інструмент банкрутства дуже роз-
винений і популярний у країнах 
Європи та США як прогресивний 
спосіб для відновлення платоспро-
можності, а також стабілізації під-
приємства у нестабільні часи. На 
жаль, бізнес не розуміє цього ін-
струменту і тому не хоче його ви-
користовувати, бо вважає, що бан-
крутство — це погано. Напевне, 
цей стереотип залишився ще з тих 
часів, коли ця процедура і справді 
мала тільки негативні наслідки.

Моя робота будується на вико-
ристанні інструменту банкрутства 
та реструктуризації для допомоги 
бізнесу. Особливо актуальним це 
стало в сьогоднішні часи, оскіль-
ки ліквідувати наслідки каранти-
ну не так легко без використання 
банкрутства. Процес зміни думки 
та ставлення до процедури бан-
крутства дуже складний, бо зараз 
на ринку дуже багато юристів, які 
презентують себе як професіонали 
у галузі банкрутства, але надати 

Інтерв'ю | Юридичний бізнес

Сьогодні нам 
привідкрила завісу до 
свого життя керуючий 
партнер NOBILI 
Наталія ТИЩЕНКО. 
Юристка розповіла 
про свої мотивуючі та 
демотивуючі чинники, 
місію в роботі, 
приводи для гордості, 
ставлення до негараздів, 
а також поділилася 
трьома непорушними 
правилами ведення 
бізнесу

кваліфіковану та повну допомогу 
клієнту може не кожен. Специфіка 
роботи арбітражного керуючого ба-
зується на багатогранності знань та 
досвіду. Наявність юридичного дос-
віду, досвіду у фінансовій галузі та 
медіації створює майже ідеального 
професіонала у галузі банкрутства.

Зараз я шукаю шляхи реаліза-
ції свого досвіду як арбітражного 
керуючого. Ця професія дуже не-
дооцінена і має широкий спектр 
можливостей. Моїм завданням є не 
тільки покращення середовища для 
арбітражних керуючих, а й внесен-
ня необхідних змін у законодав-
ство України. На мою думку, не 
кожен юрист може надати якісні 
послуги в банкрутстві як арбітраж-
ний керуючий. І це є проблемою 
у наш час, а клієнти, які одноразо-
во отримали послуги неналежної 
якості, ставляться до банкрутства 
негативно. Дуже важно змінити 
думку клієнта після такого досві-
ду. Репутація та добре ставлення 
до спеціаліста чи професії буду-
ються роками і базуються саме на 
особистості.

Хоча для мене питання особи-
стого розвитку дуже важливе, я не 
відвертаюся від моєї основної ді-
яльності — допомоги підприєм-
ствам з використанням інструмен-
ту банкрутства та реструктуризації. 
Продемонструвати, як працює цей 
інструмент, для мене також першо-
чергове завдання. Інструмент, яким 
вже давно користуються провідні 
країни світу, для пострадянських 
країн — синонім бідності. Основна 
ідея, яку я просуваю для суспіль-
ства: що банкрутство — це інстру-
мент для розв'язання проблем біз-
несу, особливо у часи кризи.

—  У  межах  до с ліджен-
ня  Ukrainian  Women  In  Law 
2020 ми запитували у респон-
денток, чи згодні вони з тим, 
що  чоловіки  мають  більше 
можливостей для просуван-
ня в юридичній професії, ніж 
жінки. 70% відповіли стверд-
но. Якою є ваша позиція та чи 
зустрічали Ви у своєму житті 
підтвердження цьому?
— Я прочитала дуже багато ін-

формації щодо гендерних відно-
син. На мою думку, найважливіші 
якості для просування в юридичній 
сфері — це професіоналізм та еру-
диція. Неважливо, якої ви статі, го-
ловним є фактор, чи є ви професіо-
налом та експертом своєї справи. Зі 
свого досвіду можу сказати, що, на 
жаль, є велика частина людей, які 
живуть минулим і не сприймають 
жінок як рівноправних суперників 
на ринковому просторі.

Відмінність жінок-юристок від 
чоловіків у тому, що жінки часто 
більш цілеспрямовані. Зараз мож-
на побачити тенденцію, що жінки 
вкладають усю свою силу та амбі-
ції в обрані напрями, бо гендерна 
нерівність у наше століття вже не 
набирає таких обертів, як у мину-
лому. Але проблема не тільки у зов-

нішньому факторі, а і в тому, що 
часом жінки самі применшують 
свої можливості, вважаючи, що не 
мають відповідних навичок, щоб 
обіймати високу посаду. Але ситу-
ація змінюється з кожним роком. 
Якщо зазирнути у відомий рейтинг 
Forbes, то жінок у ньому з кожним 
роком стає все більше, і це не мо-
же не тішити.

—  Ви ведете досить активне 
життя у соціальних мережах — 
ділитесь своїми поглядами на 
різні  події,  публікуєте  допи-
си-роздуми на різноманітні те-
ми нашого життя. Розкажіть, це 
одна зі складових у межах пози-
ціонування Вашого персональ-
ного бренду, одна зі складових 
публічності чи просто хобі?
— Для деяких людей соціальні 

мережі — це можливість похизува-
тися своїми досягненнями чи від-
крити приховане обличчя нарциса. 
Для мене соціальні мережі — це 
можливість спілкуватися з людьми, 

які підтримують мене та мають схо-
жі цінності. Спілкуючись з ними, 
я можу контролювати свій прогрес 
та вчитися новому. Це спосіб роз-
повісти, яка я людина, за якими 
принципами живу, як ставлюся до 
тих чи інших речей.

У певний момент я зрозуміла, що 
роблю більше, ніж інші, не тільки 
в роботі, а взагалі як особистість. 
Людям цікаво знати подробиці та 
мої погляди на життя у всіх сферах, 
що дуже мотивує мене не розсла-
блятися.

Свою публічність можу поясни-
ти так. Через те, що люди цікав-
ляться моїми поглядами на різні 
речі, ми знаходимо певні точки до-
тику, через які на мене проєктують 
еталонні якості, якими самі люди 
хочуть володіти. Золоте правило 
«почни з себе» ніхто не скасовував. 
З дня у день ми самі створюємо 
своє майбутнє, і важливо розумі-
ти, що наше завтра залежить від 
нашого сьогодні. Моя активність 
у соціальних мережах — це комбі-
нація зі створення персонального 
бренду та хобі. Мені подобається 
спілкуватися з аудиторією і тим 
самим я створила собі імідж актив-
ної бізнес-леді, яка завжди щаслива 
поспілкуватися на різні теми.

—  Що Вас мотивує та демоти-
вує в житті та роботі?
— Одне з найважливіших пра-

вил для мене — завжди залишатися 

на позитиві. Звичайно, в житті не 
буває все завжди «як по маслу», і з 
цим доводиться жити кожний день. 
Мотивують мене моя команда та 
сильні лідери, за розвитком яких 
корисно спостерігати. Найбільше 
мене мотивують люди, для яких 
я можу бути прикладом. Також 
через мою натуру для мене дуже 
важлива ініціативність. Я завжди 
намагаюся бути кращою, ніж була 
вчора, і коли навколо мене люди, 
які підтримують мої пориви, я за-
ряджаюся енергією ще більше.

Демотиваторів для мене не іс-
нує, але є речі, які погіршують мій 
настрій. Наприклад, фрази «Я не 
знаю» або «Я не вмію». Для мене 
такі речі дуже дратівливі. Я не бу-
ду вимагати від PR-менеджера ви-
конувати роботу лікаря. Я маю на 
увазі феномен, коли людина, яка 
живе у ХХІ сторіччі, не може зро-
бити певне завдання у межах своєї 
компетенції, маючи доступ до ін-
тернету, книг, журналів тощо. Це 
за рамками мого розуміння.

Найбільш негативним для мене 
є, коли я бачу професіоналів, які 
продають свою чесність за гроші. 
Бо репутація створюється роками, 
а руйнується за хвилину.

—  Наталіє, як за стільки ро-
ків практики ви підтримуєте 
рівень своєї компетенції, щоб 
залишатися на ринку юридич-
них послуг?
— У реаліях постійно змінюва-

ної законодавчої бази насправді 
дуже складно залишатися на рів-
ні, щоб бути конкурентоздатною. 
Мені допомагають моя самоорга-
нізованість і звички. Не можу спо-
кійно лягти вночі, якщо не зробила 
всі справи та не зайнялась само-
освітою. Сьогодні існує багато ін-
струментів для самонавчання. Це 
книги, вебінари, статті науковців 
тощо. Спілкування з колегами, пе-
рейняття їх досвіду. Навіть зі ста-
тей у соціальних мережах є можли-
вість виокремити раціональні речі. 
Постійне змагання з собою — це 
допомагає мені тримати рівень мо-
їх знань та професіоналізму.

Можу порекомендувати макси-
мально вкладати ресурси в освіту. 
Інвестиції в знання завжди ліквід-
ні, якщо їх постійно застосовува-
ти та трансформувати у професій-
ні навички. Наприклад, на мене 
справила велике враження остання 
книга Євгенія Черняка «Принципы 
первых» — дуже надихаюча книга 

про людей, які завжди шукають мож-
ливості та знаходять їх. Усе хороше 
в цьому світі придумане людьми, 
які хотіли заробити, підприємця-
ми й бізнесменами. Ця книга про 
них. Про тих, хто кожен день ро-
бить цей світ кращим, розвиваючи 
свій бізнес, створюючи робочі місця 
і сплачуючи податки. Спростовуючи 
стереотипи, це не нудні, похмурі ка-
піталісти, у яких в голові тільки гро-
ші. Це цікаві, розумні, харизматичні 
люди, які, як і кожен з нас, кожен 
день потребують успіху і шкодують 
про те, що часу для цього завжди 
мало. Їх відмінність лише у тому, що 
всі вони — одержимі своєю ідеєю 
перфекціоністи. А саме таким буде 
належати світ майбутнього.

—  Як  ставитесь  до  негараз-
дів/поразок у роботі (програш 
справи в суді, невдалі перего-
вори тощо)?
— Ідеальна робота, де ніколи 

немає проблем, стресу, поганих 
новин і неприємних розмов, буває, 
напевне, тільки в фільмах. Будь-
яка справа, якою б улюбленою во-
на не була, пов'язана з періодич-
ними труднощами та невдачами. 
І насправді складнощі — це нор-
мально, вони свідчать про те, що 
ви не стоїте на місці та ростете. 
Але для цього потрібно навчити-
ся під правильним кутом дивити-
ся на проблеми й долати себе та 
обставини, незважаючи ні на що. 
Найголовніше — будь-які поразки 
чи негаразди сприймати як досвід.

Звичайно, я не люблю програва-
ти. Через це я завжди шукаю кон-
сенсус у будь-якій ситуації, опира-
ючись на знання та досвід. Зі свого 
досвіду можу сказати, що впора-
тися з важкою ситуацією легше, 
якщо бути до неї готовим. Ніколи 
(навіть якщо все йде гладко) не 
переконуйте себе в тому, що ви 
не можете помилитися, що «по-
разка» — слово з чужої біографії. 
Усвідомте і прийміть той факт, що 
зіткнутися з проблемами або допу-
стити помилку може кожен. Це до-
поможе вам примиритися з реаль-
ністю, коли дійсно щось станеться. 

Негаразди та поразки — це ча-
стина моєї роботи, і з цим мені до-
водиться працювати як професіо-
налу. Особливість моєї роботи — це 
поєднувати знання фінансової та 
юридичної сфери для розв'язання 
проблем платоспроможності. Під 
час виконання моїх обов’язків ду-
же часто виникають доволі складні 
та стресові ситуації, які мені дово-
диться вирішувати. 

Досвід помилок, як це не див-
но, потрібен нам і для того, щоб 
зрозуміти, чого ми хочемо в жит-
ті насправді. Тому як тільки пере-
живання відійдуть на другий план 
і ви зможете міркувати логічно, 
спробуйте не тільки усвідомити, 
що було не так у вашій колишній 
стратегії, а й чого ви по-справжньо-
му хочете тепер. Можливо, провал 
стався саме тому, що ви реалізува-
ли не свій власний життєвий план, 

Банкрутство — це інструмент 
для розв'язання проблем бізнесу, 
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а нав'язаний вам ззовні? Багато 
цілей, які ми приймаємо за свої, 
при найближчому розгляді вияв-
ляються цілями наших батьків, або 
друзів, або суспільства в цілому, 
соціуму, що нав'язав нам те, чого 
треба прагнути. Головне правило 
негараздів та поразок — це повер-
нути їх таким чином, щоб вийти пе-
реможцем, у першу чергу, для себе. 
Моя перевага — це те, що з кожно-
го негаразду та поразки я роблю 
висновки і стаю кращою. Свіжий 
погляд, робота над помилками до-
помагають мені та моїй  команді 
залишатися в топах на ринку юри-
дичних послуг, керуючи малень-
кою бутиковою компанією.

—  Назвіть три своїх правила 
роботи в бізнесі.
—1. Бути відкритим. Це правило 

допомагає мені не тільки в бізнесі, 
а і в житті. Відкритість — чудова 
якість, але вона доречна лише в по-
єднанні з позитивними емоціями 
та оптимізмом. Слід пам'ятати, що 
відкрита демонстрація своєї злості, 
дратівливості, скарг на проблеми та 
невдачі навряд чи приверне до вас 
людей. Саме така якість, як відкри-
тість, дає змогу зрозуміти суть про-
блеми та знайти спосіб її вирішення.

2. Допомагати, якщо це в межах 
моїх можливостей. Межі моєї ком-
петенції, звичайно, обмежені, я не 
зможу консультувати в керуванні 
літаком, але можу допомогти бізне-
су розв'язати його проблеми з мак-

симальною наполегливістю. Саме 
це мені диктують мої можливості 
та навички як професіонала у сфері 
банкрутства та реструктуризації. 
Рятування бізнесу та підприємців 
від проблем — для мене дуже важ-
лива частина життя.

3. Завжди викладатися на всі 
100 відсотків. Неважливо, спосте-
рігає за вами хтось чи ні. Це пра-
вило стосується не тільки мене, 
а й моєї команди. Люди, за якими 
треба пильнувати, щоб вони якісно 
виконували роботу, повинні змі-
нювати професію, на мою думку. 
Я зібрала поряд з собою людей, які 
підтримують мої ідеали та погляди, 
а головне — їх не треба пильнува-
ти, бо вони віддають себе роботі на 
повну, і я можу розраховувати на 
них у будь-якій ситуації.

—  В чому полягає той запо-
вітний баланс між роботою та 
сім’єю? Який вигляд має Ваше 
балансування?

— Баланс між сім’єю та робо-
тою можна підтримувати тільки 
за допомоги й усвідомленості сім’ї. 
Особливо важливим я вважаю роз-
ділення сімейного життя та роботи. 
Це дві сторони мого життя, яким 
я хочу приділяти час, і їх не треба 
поєднувати. Баланс між роботою та 
сім’єю — це те, чого батьки справді 
жадають. Навіть опитування вияв-
ляють, що багато батьків прагнуть 
внести зміни в робочий графік, 
щоб вони могли працювати більш 
гнучко, навіть якщо це впливає на 
оплату, оскільки вони знають, що 
важливо проводити час з дітьми.

Насправді досягти балансу дуже 
складно. Ми працюємо в цій кра-
їні більше годин, ніж хто-небудь 
ще в Європі. Тому великі шанси, 
що коли батьки України нарешті 
приїдуть додому, вони не матимуть 
енергії для гри в футбол у парку чи 
боротьби з домашнім завданням 
з математики, що чекає на кухон-
ному столі. Внесення змін у робо-
чий графік — це хороший крок. 
Навіть якщо ви не можете або не 
хочете зробити великих змін, деякі 
невеликі кроки, найдрібніші зміни 
в рутині можуть дуже допомогти 
вашим дітям і вам. Моя сім’я розу-
міє, що моя робота доволі складна 
та потребує великої компетентно-
сті, тому завжди підтримує мене. 
Завдяки цьому я налаштувала свій 
графік так, щоб спокійно працю-
вати і насолоджуватися сімейним 
життям.

—  Як встигати все та залиша-
тись енергійною?
— Завжди мислити позитив-

но. Вчора залишиться у минулому, 
а ваше позитивне мислення робить 
ваші дні яскравими. Спортивний 
дух — основа успіху в бізнесі. Шлях 
до домінування і цінності осягнен-
ня успіху надто схожі, щоб не про-
водити паралель. Віра в себе, у свої 
сили, у свій шлях і свій результат. 
Відкритість і залученість. Перебу-
вати в реальності. Утримувати тут 
і зараз. Шукати слабкі сторони опо-
нента і використовувати вдалий 
момент. Адаптуватися до будь-яких 
обставин. Зберігати маневровість. 
Вибудовувати стратегію. Керува-
ти емоціями. Дотримуватися пра-
вил безпеки і розуміти наслідки їх 
порушення. Відповідати. Не від-
волікатися на дрібні проблеми. 
І пам'ятати: сильні — з гідними, 
слабкі — з доступними.

Підвищення вашої енергії та 
витривалості важливе на бага-

тьох рівнях. Вибір, який ви зроби-
те сьогодні, визначатиме життя, 
в якому ви будете жити завтра. 
Ми живемо в епоху бездіяльно-
сті. Подумайте, скільки часу ви 
витрачаєте на недоцільні речі. На-
приклад, що ви зазвичай робите 
протягом тривалого часу, поки 
перебуваєте перед екраном? Ви, 
мабуть, сидите і їсте. Доктор Нік 
Найт писав про бездіяльність і про 
те, як наша культура ліні вбиває 
нас. Він зауважив: «Так, фізична 
бездіяльність має свої цінники. 
Це пов'язано з розвитком хроніч-
них проблем зі здоров’ям, таких 
як захворювання серця, діабет, 
ожиріння, депресія, недоумство 
та рак. Це може змусити нас по-
чувати себе погано, винуватими 
та розчарованими, заспокоївшись 
лише незмінною нагородою безді-
яльності — комфортом і відпочин-
ком без стресу».

—  Якому відпочинку надаєте 
перевагу?
— Найкращим для мене є мікс 

з активного та пасивного відпочин-
ку. Правильна релаксація — ключ 
до хорошого здоров'я і позитивно-
го настрою. 

Існує два основних види від-
починку: активний і пасивний. 
Багато хто з нас вибирає пасив-
ний відпочинок після тривалих 
годин роботи. Це означає, що 
прийшовши додому, ми вечеряє-
мо, читаємо який-небудь журнал, 
дивимося телевізор, виконуємо 
дрібну домашню роботу, а потім, 
будучи абсолютно втомленими, 
йдемо спати. Однак є багато ін-
ших, більш цікавих і захоплюю-
чих способів відпочинку. Виходити 
з друзями або колегами в кіно чи 
ресторан — здається, непоганий 

спосіб провести вечір. Це може 
бути прогулянка по місту, вечір 
боулінгу, катання на ковзанці, гра 
в теніс, відвідання тренажерного 
залу тощо. 

Психологи кажуть, що актив-
ні способи релаксації корисні для 
здоров'я як фізичного, так і психіч-
ного. От чому деякі люди поверта-
ються додому запівніч. Інші ж вва-
жають за краще відкладати такі 
заходи до вихідних або відпустки. 
Точніше, більшість людей відда-
ють перевагу пасивним вечорам 
у будні дні, а у вихідні йдуть гуляти 
з друзями. Це логічно, тому що під 
час робочого тижня вони занадто 
втомлені, щоб думати про якусь 
рухливу активність. 

Що стосується мене, то я вважаю 
за краще комбінувати активний 
і пасивний відпочинок. Заняття 
фітнесом зранку та перегляд філь-
мів з сім'єю ввечері. У вихідні я, 
звичайно ж, вибираю активну ді-
яльність: катання на лижах взимку, 
їзда на велосипеді та теніс — вліт-
ку. А під час робочих днів я з ра-
дістю ввечері після прогулянки 
вмикаю вебінар та за чашкою кави 
роблю нотатки. Під час відпустки 
я теж міксую активний і пасивний 
відпочинок. Це може бути відвідан-
ня історичних світлин у поєднанні 
з релаксом на березі моря. Варто 
проводити свій відпочинок з ко-
ристю для себе. Жінка, яка розви-
вається, удосконалюється та має 
стійку життєву позицію, робить 
життя оточуючих більш гармоній-
ним як в особистому житті, так 
і в бізнесі. 

Для мене соціальні мережі — 
це можливість спілкуватися 

з людьми, які підтримують мене 
та мають схожі цінності

Наталія ТИЩЕНКО, керуючий партнер NOBILI 

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 

«Юридичної Газети»

У 1999 р. один з найпрестижніших 
вишів країни випустив нового мо-
лодого спеціаліста. Я була спов-
нена ентузіазму, мала грандіозні 

плани та була рішуче налаштована невід-
кладно застосувати всі отримані знання на 
практиці. Але на мене чекав ще один етап 
навчання – життєвий: з розчаруваннями та 
неприємними відкриттями. І ця освіта три-
вала не рік, не два і навіть не п’ять. Ще за 
12–15 років я мусила визнати, що деякі мої 
кроки на шляху власної кар’єри були хибни-
ми. Справа в тому, що разом із знаннями та 
корисними навичками в голови студентів 
потрапляють шкідливі стереотипи, які по-
тім заважають ефективно та впевнено до-
сягати професійного успіху. Щоб позбутися 
цього баласту, мені довелося припуститися 
прикрих помилок та зробити болісні, але 
необхідні висновки. Тож я сподіваюся, що 
мої антипоради дозволять комусь із вас 
пропустити той момент, коли ви набиває-
те власні синці задля важливого досвіду, та 
скоротять ваш шлях до посади мрії.

1)  У спілкуванні з не-юристами ви-
користовуйте виключно професійну 
лексику. То й що, що вас не розуміють 
інші? Адже ваша мета – щоб усі і ко-
жен були вражені глибиною ваших 
знать, за які ви заплатили силу-си-
ленну коштів. Усі оточуючі просто 
зобов’язані напружитись, щоб зро-
зуміти вас. 
Працюючи у кросфункціональних ко-

мандах пліч-о-пліч з логістами, кадровика-
ми, маркетологами, бухгалтерами, ви маєте 
бути максимально зрозумілими та навчи-
тись дуже просто говорити про складні ре-
чі на кшталт захисту прав інтелектуальної 
власності, застосування аутсорсингових 
схем залучення персоналу чи зберігання 
персональних даних клієнтів. Вас мають 
розуміти не лише колеги-юристи, але й інші 
люди. Тож інколи просто забувайте про улю-
блені юристами умовні способи дієслова чи 
пасивні форми дієприкметника. 

2)  Креативність та вигадливість – 
то для художників і дизайнерів, а ви 
точно знаєте, що можна робити, а що 
ні. Тож нехай бізнес пристосовується 
до існуючих норм законодавства, які 
традиційно не встигають за розвит-
ком правовідносин. 
Бізнес – це не задачка з семінарсько-

го заняття, і реальні життєві кейси рідко 
мають єдине вірне рішення. А інколи пра-
вильної відповіді на життєву задачку вза-
галі не існує. Пошуки славетного рішення 
win-win часто перетворюються на гонитву 
за синім птахом. Слід шукати оптимальні 
й компромісні рішення. Невже відсутність 
у національному законодавстві такого по-

няття, як «аутстаффінг», має стримувати 
бізнес-інтереси вашої компанії?..

3)  Уникайте неприємних контактів. 
Піклуйтеся про свій особистий про-
стір, ауру та біополе – нізащо не під-
пускайте до себе неприємних вам 
людей, навіть якщо вони дуже-дуже 
важливі для вашої справи. 
Звичайно, більшість із вас пам’ятають по-

ради з книги Роберта Саттона «Мудакам тут 
не місце» про максимально можливе уник-
нення неприємних колег чи клієнтів. Так не 
вийде. Або полишайте токсичне середовище, 
або навчіться у ньому працювати. Ізолюю-
чись від неприємних чи агресивних колег, 
інтриганів, ви ізолюєте себе від інформації. 
А уникаючи складних клієнтів, отримуєте 
репутацію вередуна чи примхливої панянки. 
Поступово ви опинитесь у небезпечному ва-
куумі без проєктів, а ваша компанія/коман-
да навчиться обходитись без вас. Тому я б 
скоріше порадила інший слоган як інструк-
цію до дій: «Ворог має померти в обіймах!»

4)  Комунікабельність  – доля про-
давців та маркетологів, ви – пред-
ставники консервативної професії, 
тож маєте бути стриманими та недо-
ступними. Ваші стосунки з колегами 
та клієнтами мають бути настільки 
серйозними, щоб ані тіні посмішки 
не промайнуло. 
Я не говорю про базікання у курилках 

упродовж дня, але спілкування з колега-
ми з інших підрозділів на робочі теми, 
відвідування різних технічних нарад мо-
жуть принести вам багато цікавого. Ви 
будете в курсі, над чим саме працюють 
продуктологи, ІТ-шники, фінансисти, які 
проєкти виграють від вашої експерти-
зи. Будете орієнтуватись, які додаткові 
знання вам необхідні, щоб бути затребу-
ваним і корисним компанії. Охорона пра-
ці оформлює нещасний випадок? А які 
обставини? Чи були інструктажі, чи усі 
ознайомлені з посадовками? Дирекція 
з персоналу працює над краудсорсин-
говою моделлю залучення персоналу? 
А вони визначились із кадровими пи-
таннями та матеріальною відповідаль-
ністю? У головах ІТ-шників робота з Big 

Data? Можливо, мені варто відвідати 
семінар з GDPR?

Інтенсивне спілкування у кросфункціо-
нальних командах – це гарний поштовх 
для нових думок та ідей, саморозвитку 
та розширення світогляду. Зациклюван-
ня на вузьких юридичних питаннях, на 
зазубрюванні норм права – вірний шлях 
до професійної деградації. Практично всі 
викладачі в Академії намагались нам доне-
сти одну важливу річ: ніколи не завчайте 
норми права напам’ять – це не лише не-
потрібно, а навіть шкідливо, зважаючи на 
стрімкі зміни у вітчизняному законодав-
стві. Ви маєте знати, в якій галузі права 
можна знайти необхідну норму для тих 
чи інших правовідносин, і не намагатися 
застосувати, наприклад, до адміністратив-
них правовідносин диспозитивний прин-
цип регулювання. Книжки мають бути не 
лише вузькоспеціалізованого характеру; 
бізнес-література, суміжні науки – усе це 
можливість для розвитку та побудови моз-
ком нових нейронних зв’язків.

5)  Зверхність, зарозумілість та пи-
ха – природні супутники вашої про-
фесії. При вашій появі колеги мають 
падати ниць! Чи хоча б шанобливо 
замовкати. Обов’язково дайте всім 
зрозуміти, що вони ніщо у порівнян-
ні з вами – володарем таємних знань, 
якими вас наділили боги юриспру-
денції.
Тричі «ні»! Ви маєте бути готовими 

і вміти працювати в команді. Юрист у біз-
несі – лише підтримка та опора його рин-
кових підрозділів. Гроші в компанію при-
носять вони, а ваше завдання – робити 
ці процеси ефективнішими і вберігати 
компанію від необачних рішень та, від-
повідно, від небажаних та непередбачу-
ваних витрат. 

Так, для того, щоб поступитись власни-
ми амбіціями на користь спільної справи 
та інтересів компанії, потрібна мужність. 
Емпатія, уміння слухати та дослухатись, 
розуміти потреби як внутрішнього, так 
і зовнішнього клієнта – якості, що мають 
бути у «базових» налаштуваннях юриста, 
який розпочинає свій кар’єрний шлях.

Успіху всім та натхнення! 
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Інна ХОМИЧ,  
директор з правових питань 
компанії «Нова пошта»

Шлях до успіху 
в юридичній професії: 
5 антипорад

Для того, щоб поступитись власними 
амбіціями на користь спільної справи та 
інтересів компанії, потрібна мужність



2928 } СпецвипускСпецвипуск |    Юридична ГазетаЮридична Газета

Інтерв'ю | Юридичний бізнес

— Ольго, розкажіть, як скла-
далась Ваша кар’єра до сьо-
годнішнього дня?
— Кар’єра складалась досить 

рівно (посміхається — ред.). Спо-
чатку я не зовсім розуміла, що ме-
не чекає попереду, але знала, що 
працюватиму юрисконсультом. 
Залишилось зрозуміти, в якому 
напрямку. Після отримання Укра-
їною незалежності та з початком 
приходу іноземних інвестицій 
зацікавила можливість роботи 
в іноземній компанії: мені завж-
ди подобались іноземні мови, різні 
культури, подорожі. Завжди було 
цікаво поїхати десь далеко, поба-
чити життя інших людей. А що вже 
говорити про роботу в іноземній 
компанії зі світовим іменем! До 
певного моменту був метод проб 
та помилок з роботою в різних 
компаніях (навіть у кількох дер-
жавних). Ще мала кількамісячний 
досвід роботи в Мін’юсті. Але на-
віть мій керівник в Міністерстві 
юстиції сказав, що я комерційний 
юрист, тому стало зрозуміло, що 
треба йти «в інхаузи».

 З того часу, з 1994 р., коли я по-
трапила у Volkswagen, кар’єра по-
чала розвиватись за визначеним 
та зрозумілим сценарієм — у між-
народних компаніях. Якихось дра-
матичних подій у мене не було — 
як юрисконсульт може упасти? 
Ставши керівником юридичного 
департаменту одного разу, я ста-
більно займала цю позицію, ніко-
ли не маючи нижчої посади. 

—   В и   п р а ц ю в а л и 
у Volkswagen, а потім?
— Так, Volkswagen, Audi. По-

тім перейшла у компанію «Тамб-
рандс», яку купила Procter & 
Gamble. Згодом працювала в JTI 
(Japan tobacco international 
Ukraine), а перед нею ще мала не-
великий досвід роботи в ЮФ «Гри-
щенко та Партнери». Зараз вже 
13-й рік, як я працюю в «Хенкель». 

«Коли я бачу якусь можливість, 
завжди намагаюсь нею 
скористатися»

Керівник юридичного відділу, офіцер з дотримання корпоративних 
стандартів «Хенкель в Україні» Ольга Лук’янова щиро, відверто та душевно 
розповіла «ЮГ» про свій кар’єрний шлях, мотивацію для розвитку, ставлення 
до невдач та «магію» публічності в житті інхауза. Успішна в своїй кар’єрі 
жінка сповідує принцип: «Сім’я завжди на першому місці» та закликає 
спраглих до професійних перемог жінок не забувати тримати баланс 

—  Як Ви вважаєте, Ваша сьо-
годнішня позиція — це вер-
шина кар’єри? Який подаль-
ший шлях?
— Не думаю, що це вершина 

кар’єри. Я можу отримати роботу 
в європейських масштабах. Маю 
досить великий досвід та знання 
в європейському правозастосуван-
ні. Плюс ще є різні сфери, де юрист 
може працювати в будь-якій країні 
світу, керуючи глобальними про-
цесами. Тому я не думаю, що це 
остання моя посада в межах цієї 
компанії або якоїсь іншої. Комп-
лаєнс також досить міжнародний 
по своїй сутності. Ти ніколи не 
вгадаєш, де будеш завтра, тому 
все може бути. 

—  Всі люблять говорити про 
позитивні  аспекти  на  шля-
ху до досягнення успіху. Роз-
кажіть, будь ласка, про свої 
епік-фейли.  Адже  вони  теж 
впливають на те, хто ми є за-
раз. Розкажіть про свої кар’єр-
ні помилки, щодо яких Ви ра-
ді, що вони були.
— Не можу сказати, що в ме-

не були якісь такі епік-фейли, що 
призводили до трагедій або ката-
строф. То були швидше відхилен-
ня від курсу, які я на той момент 
розцінювала як катастрофи, та які 
привели мене на той шлях, на яко-
му я знаходжусь зараз. Procter & 
Gamble, наприклад, завів нас у Мо-
скву. Ми категорично супротиви-
лись та не хотіли там працювати, 
згодом повернулись до України, 
але змушені були залишити компа-
нію. А компанія ж така — думаєш, 
що там твоя кар’єра буде вічною. 

На той момент я думала, що світ 
закінчився, і я більше ніколи не 
зможу знайти нормальну робо-
ту. Нічого подібного! Це був один 
із кар’єрних стрибків, який дав 
можливість отримати щось більш 
цікаве, більш продвинуте. Наведу 
приклад. Я ходила на співбесіду 
в Siemens, на останню стадію лі-
тала в Мюнхен. Поставили мені 
запитання, яке не могли вирішити 
в Україні з місцевими юристами. 
А питання таке специфічне, його 
треба було добре обдумати. Я в їх 
присутності намагалась знайти 
на нього відповідь. Моє питання 
було в тому, чи дали вони мені це 
завдання для того, щоб зрозуміти, 
чи спроможна я його вирішили, чи 
вони просто хотіли отримати на 
нього відповідь? Зрозуміло, що ми 
не домовились. Це був фейл. Я так 
засмутилась та не могла зрозуміти, 
що зробила не так. 

Через тиждень мені зателефо-
нували з Henkel і сказали, що я ле-
чу на співбесіду до Відня. У нас бу-
ла запланована подорож до США. 
Ми з чоловіком полетіли, потім 
повернулись, я злітала до Відня 
на співбесіду, де успішно пройшла 
інтерв’ю, і тепер 13 років тут пра-
цюю. Фейл це чи ні? Ти ніколи не 
дізнаєшся. Тепер я згадую прогу-

лянку Мюнхеном з великим задо-
воленням (посміхається — ред.). 

Кілька разів у моєму житті були 
моменти, коли здавалось, що мій 
світ зруйнований, а через деякий 
час приходить відповідь, чому тоді 
сталось саме так, а не інакше. Ти 
стоїш на роздоріжжі й обираєш, 
в який бік піти. І з часом усвідом-
люєш: якби не вчинив тоді так, 
то нічого б з того, що є зараз, не 
було б.

—  Ви, напевне, одна  із най-
більш публічних юристок-ін-
хаузів нашої країни. Скажіть, 
навіщо корпоративним юри-
стам  публічність  та  навіщо 
це Вам?
— У якийсь момент ти розумі-

єш, що досягаєш стану, коли хо-
четься ще чогось. І в межах компа-
нії, в якій ти працюєш, не завжди 
можливо реалізувати себе саме 
так, як ти цього хочеш. Врахову-
ючи, що «Хенкель» має матричну 
систему управління, у тебе є певна 
свобода дій, що дозволяє розвива-
тись у межах твоїх правил. 

Одна з переваг — ти можеш 
вийти «назовні» й від імені компа-
нії коментувати своє поле профе-
сійної діяльності. Вийшло так, що 
один раз чи двічі запросили висту-
пити на конференції. Але оскільки 
я не можу просто собі «виступи-
ти», то дуже ретельно готуюсь до 
участі в заходах. Вважаю, що не 
можна марнувати час слухачів, 
і якщо вже виступаєш — говори 
по справі та щоб було цікаво. На 
жаль, зараз у 80% випадків вихо-
дить навпаки. Тому я намагаюся 
бути цікавою та корисною. Один-
два-три рази покликали, і так 
вийшло, що слава пішла «хвостом» 
(посміхається — ред.). 

Інший чинник публічності по-
лягає в тому, що твою позицію, яку 
доносиш на виступах, чують дер-
жавні органи й багато професій-
них та громадських організацій. 
І якщо ти говориш не «бла-бла», це 
сприймається та викликає певну 
долю поваги. Таким чином з’явля-
ється повага в цілому до компанії 
як члена громадянського суспіль-
ства, в якої є правова та компла-
єнс-позиція. І це допомагає ком-
панії існувати в тому суспільстві, 
де вона знаходиться. 

Третій аспект публічності — во-
на допомагає будувати діалог із зо-
внішніми консультантами, з дер-
жавними органами. Коли ти дещо 
публічна людина та маєш автори-

тет, до тебе більше прислухають-
ся. Це приводить до поглиблення 
взаєморозуміння, зменшується 
ймовірність ризику, виникнення 
бізнес-проблем тощо. 

Ще один важливий аспект — 
твій розвиток та самореалізація. 
Якщо людям цікаво, ти продов-
жуєш розвиватись, навчатись, ро-
стеш «горизонтально», підтягуєш 
скіли. Мене вже запрошують ви-
ступати на різні конференції за 
кордон, читати лекції. Це дуже ці-
каво та приносить хороші плоди. 

—  На Вашу думку, жінці сьо-
годні легко себе реалізувати 
в юридичній професії, чи тре-
ба докладати певних зусиль 
у напрямку «Я не гірша, ніж 
чоловік»?
— Ніколи з цим не стикалася. 

Може, в держструктурах таке й бу-
ває, а в інхауз-секторі чомусь завж-
ди було більше жінок. Я ніколи ні 
з ким не боролася. Звісно, з чолові-
ками в бізнесі складніше з’ясовува-
ти стосунки. Тим не менш, маючи 

певні скіли, ти можеш керувати 
якимись проєктами, процесами, 
людьми. І не має значення, чоловік 
ти чи жінка. Вважаю, що в Украї-
ні це питання, можливо, більше 
стосується відносин «секретар-ке-
рівник». Але якщо ти виходиш на 
позицію керівника або бізнес-кон-
сультанта, це вже трохи інші від-
носини. У нашій сфері ніколи не 
виникало подібної проблеми. 

—  Яку роль у досягненні успі-
ху відіграє чинник удачі (бу-
ти в певному місці у певний 
час або щось в цьому дусі)? 
Чи зустрічались Ви з такими 
ситуаціями?
— Зустрічалася мільйон ра-

зів. Розкажу про один з них. 
У 1996 р., коли я ще працювала 
на Voklswagen, зрозуміла, що як 
начальник юридичного відділу се-
бе там вичерпала. Хотілось роз-
виватись далі, йти вперед. Моя 
подруга, яка у свій час працювала 
у Voklswagen секретарем, сказала, 
що бачила в газеті вакансію з те-
лефоном іноземної компанії, яка 
шукає юриста на ЗП $400, і запро-
понувала зателефонувати. Я могла 
загубити той телефон (96-й рік, 
коли мобільними ще не користу-
вались) або щось інше. Та я зате-
лефонувала. Чоловік, який взяв 
слухавку, сказав, що зайшов до 
кабінету 5 хвилин тому. Це був 

власник кадрового агентства, яке 
шукало кандидата на позицію ін-
хауза в компанію «Тамбрандс», що 
через рік була куплена Procter & 
Gamble. Перше — я там зустріла 
свого чоловіка, друге — звідти ми 
виросли та зробили свою кар’єру, 
Procter заклала гарний фунда-
мент. Потім ми з цим агентством 
здружились. Адже вони за рік до 
того також випадково знайшли 
мого чоловіка та запропонували 
йому посаду в «Тамбрандс». І він 
випадково погодився, не зовсім 
розуміючи, навіщо це йому по-
трібно. Уявіть собі: «Тамбрандс» 
знаходиться в Борисполі, я живу 
на Оболоні. На роботу було їхати 
півтори години… 

Коли я бачу якусь можливість, 
завжди намагаюсь нею скориста-
тися. Так само було з Henkel. Вони 
залишили оголошення на robota.
ua: потрібен начальник юридич-
ного відділу з досвідом роботи 
в іноземній компанії, що живе 
на Оболоні. Хто придумав таке, 
я не знаю, адже завод знаходиться 
у Вишгороді. Я до них приїжджаю, 
але на роботу мене не беруть. По 
якійсь причині хтось вирішив, що 
я overqualified. Тоді мені сказа-
ли, що взяли на цю позицію іншу 
людину. 

Через 4 місяці вони знову став-
лять оголошення щодо роботи. 
Я телефонувала HR-директору за-
питати з приводу причини відмови 
мені. Вона зраділа моєму дзвінку, 
сказавши, що шукає мене вже про-
тягом місяця. Запропонувала ще 
раз провести зі мною співбесіду, 
адже надійшло нове замовлення 
для «Хенкель Україна», а людина, 
яку взяли на ту позицію, через 
місяць пішла. На момент першої 
співбесіди вони оцінювали мене 
не з точки зору іноземної корпора-
ції, а з позиції локального вироб-
ництва, а коли справа вийшла на 
глобальний рівень, розмова була 
іншою. Як тільки я зайшла до них 
у кабінет, мене практично відразу 
відправили на співбесіду до Відня. 

Тому можливості завжди тре-
ба використовувати. Треба «тру-
сити» всесвіт, і тоді всесвіт почне 
турбуватись про вас (посміхаєть-
ся — ред.).

Ще один випадок був нещодав-
но: на співбесіду покликали коле-
гу, а він каже: «Так, добре». Поси-
дів, поговорив та пішов. А потім 
зателефонував і сказав, що не вий-
де до нас на роботу. Я знайшла йо-
го телефон, зателефонувала й осо-
бисто поговорила. Зараз ходить 
на роботу. Такий спеціаліст — не 
натішишся. 

—  Поєднувати особисте жит-
тя та успішну кар’єру можли-
во, але складно? Як Ви з цим 
справляєтесь? Чи ображаєть-
ся Ваша сім’я, якщо Ви, примі-
ром, пізно повернулись додо-
му через робочі справи?
— Я завжди говорила, говорю 

й буду говорити: сім’я на першому 

Ні за що не проміняю свого чоловіка 
та дітей на якісь папірці
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місці. Немає нічого важливішого 
у цьому житті, ніж сім’я. Роботу 
завжди можна відкласти й вирі-
шити пізніше. І якщо начальник 
не дурень (а у мене він далеко не 
дурень, так само має повагу до 
сім’ї та до цінностей), має бути 
розуміння, що work-life balance — 
перш за все, настрій співробітника 
та його комфорт впливають на йо-
го можливість уважно прочитати 
документ, уважно дати якесь рі-
шення та допомогти бізнесу. Я ви-
ганяю своїх людей у відпустку. 

Ні за що не проміняю свого чо-
ловіка та дітей на якісь папірці. 
Тому що сьогодні робота є, а зав-
тра немає. «Забуваючи» про сім’ю, 
ти можеш пропустити найважли-
віші моменти життя. Тому кажу 
ще раз: work-life balance — перш 
за все. Здоров’я, щастя співробіт-
ників, комфорт — усе впливає на 
творчість. Адже наша професія ви-
сокотворча, рішення мають при-
ходити вільно. Ти відповідальний 
за те, що радиш бізнесу. В іншому 
випадку ти просто вигориш і ніко-
му не будеш потрібен. Не будеш ні 
на що здатний, станеш токсичний, 
злий. А так ти можеш насолоди-

тись тим, що є корисним. І за це, 
між іншим, тобі ще можуть запла-
тити (посміхається — ред.). 

—  Яку пораду на майбутнє да-
ли б собі 20-річній?
— Хто не помиляється, той не 

живе. Якби я в 20 років була така 
розумна, як зараз, було б сумно 
жити. Ти б не зробив того, що зро-
бив тоді, а це багато в чому визна-
чає можливість бути щасливим. 
У 20–30 років слід робити помил-
ки, які треба робити. Для того, 
щоб потім бути більш спокійним 
та адекватним. Але мені пощасти-
ло уникнути багатьох спокус у по-

ганому сенсі, які пробують люди. 
Я завжди в цьому плані думала 
наперед. 

—  З чого потрібно почати но-
вачку, який, приміром, хоче 
піти по Ваших стопах?
— Тримати баланс. Не гнатись 

за кар’єрою, а тримати баланс. Ро-
бота — це не головне в житті. Тре-
ба реалізувати себе з усіх сторін, 
тоді життя буде повнокровним та 
змістовним. А якщо ти будеш лише 
в одному місці реалізований, то 
друге місце буде страждати. Треба 
не боятись пробувати, не боятись 
щось змінювати, не боятись витяг-

ти себе з некомфортної ситуації та 
поставити в нові умови. Я змусила 
себе вчити німецьку мову кілька 
років тому, продовжую проходити 
іноземні курси, тренінги, «підні-
маю» нові проєкти. Для прокачу-
вання себе, нових знань і умінь. 
Світ не стоїть на місці. Якщо хочеш 
чогось нового — треба пробувати.

—  Ваша  книга-пу тівник 
у житті?
— У різні часи мені подобались 

різні книги. Про психологію подо-
бались. У свій час «зайшла» книга 
«Люди, які грають в ігри, та ігри, 
в які грають люди». Зараз імпону-
ють книги Саймона Сінека, автора 
теорії «золотого круга». Наприклад, 
«Нескінченне мислення». В основі 
теорії «золотого круга» лежить до-
слідження «продвинутих компаній», 
він чітко пояснює поведінкові мо-
тиви успішних бізнесів. Відштовху-
ючись від його досліджень, можна 
гарно вибудувати свій бізнес.

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 
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Здоров’я, щастя співробітників, 
комфорт — усе впливає на творчість

Н
асправді відчуття, що увесь 
світ рухається вперед, а хтось 
стоїть на місці в професійно-
му плані, є доволі відносним. 

Іноді це може бути радше внутрішнє об-
меження, яке ми самі для себе встанов-
люємо на підсвідомому рівні. 

Ні для кого не секрет, що юридична 
професія дуже багатогранна, а проєкти, 
з якими мають справу юристи, нерідко 
можна вважати захоплюючими та нетриві-
альними. Розумію, що вважати так можуть 
не всі, тому зроблю застереження, що і без 
рутини у сфері юриспруденції не обійтися.

У сучасному світі, а тим більше у онлайн 
реаліях у будь-якого професіонала є мож-
ливість виходити за рамки своєї професії 
й досягати нових вершин, іноді навіть не 
виходячи з дому. Головне, щоб було бажан-
ня. І, звичайно, час, який дійсно є обмеже-
ним ресурсом. Тому хотіла поділитися де-
якими лайфхаками, які свого часу суттєво 
вплинули на мої підходи як у повсякден-
ному житті, так і на професійному терені. 

Приділіть увагу такому мистецтву, 
як есенціалізм. Думаю, ви нерідко чули 
висловлювання, що вершина ідеально-
сті — у простоті. Ось і суть цього підхо-
ду полягає в тому, що треба прибрати 
з життя усе неважливе. Звучить просто, 
чи не так? Але на практиці так важко 
буває відмовитися від якихось звичних 
справ, які, так би мовити, історично за-
лишаються у сфері вашої компетенції або 
відповідальності. Тут можуть допомогти 
прості правила та дисципліна, що є, до 
речі, абсолютно природньою характе-
ристикою для більшості людей (якщо 
бути точнішим, для більшості юристів):

•  Навчіться  говорити  елегантне 
«ні» тому, що не є важливим, та почніть 
вкладати час та енергію (тобто той ре-
сурс, що у вас вивільниться) у справи, що 
сприятимуть досягненню максимальної 
ефективності. Справа в тому, що у ряді 
випадків нам набагато легше і швидше 
погодитися з пропозицією чи проханням, 
ніж виважено відмовити, у т.ч. через не-
зручну паузу, що може зависнути на якусь 
хвилину в повітрі між співрозмовниками.

Погоджуючись на щось, що не знахо-
диться в зоні нашого інтересу чи відпові-
дальності, ми самостійно обмежуємо свій 
потенціал та часовий ресурс на реаліза-
цію більш цікавих та значущих для нас 
проєктів. Тверде «ні» — це таке собі пра-
вило, яке дає можливість окреслити ваші 
кордони, але в розумінні не обмежень, 
а, навпаки, додаткових можливостей. 

•  Робіть менше, але з розумом. Це 
зробить вас диригентом акцентів про-
фесійного і особистого життя. Філософія 
есенціалізму відштовхується від того, що 
практично усе не має великої цінності. 
Розумію, визнати, що в нашому арсеналі 
є неважливі чи не дуже важливі справи, 
доволі складно, але з мільйону важливих 
завдань, скоріш за все, не більше сотні 
(а то й з десяток) будуть мати реальний 
ефект на результат роботи. Фокусуючись 

на ключових пріоритетах, можна робити 
більше, при цьому не витрачаючи зайвих 
зусиль на мікроменеджмент та тотальний 
контроль. Більше того, коли в команді 
усі на своєму місці, це буде зайвою та 
деструктивною поведінкою з боку лідера. 

•  Вміння робити вибір. Дійсно, здат-
ність зробити правильний вибір, хоча це 
й можна вважати суб’єктивним підходом, 
дає можливість спрямувати свої зусилля 
у той бік, де можна отримати великі ре-
зультати. Звичайно, доведеться пожер-
твувати альтернативою (так би мовити, 
«втратити» якусь можливість), але без 
цього ніяк.

Чудовою ілюстрацією на користь до-
цільності робити вибір слугує принцип 
80/20, представлений італійським еко-
номістом Вільфредом Парето ще у да-
лекому 1897 р. Нагадаю, це правило го-
ворить про певний дисбаланс, який, до 
речі, присутній у всіх сферах нашого 
життя, оскільки незначна частина зу-
силь та часу відповідає за суттєву долю 
досягнень. 

•  Дорога до великого тріумфу завжди 
складається з невеликих успіхів і пора-
зок. У ритмі нашого сьогодення ми часто 
нехтуємо таким нескладним ритуалом, 
як порадіти кожній невеликій пере-
мозі. І навіть якщо на перший погляд 
може здатися, що в цьому немає особли-
вого сенсу, насправді це гарна додаткова 
емоційна мотивація для членів команди, 
котрі будуть отримувати задоволення 

у т.ч. від процесу на шляху до амбітного 
результату. 

Свого часу на мене дуже круте вра-
ження справили книги Essentialism: the 
disciplined pursuit of less Greg McKeown 
та The 80/20 Principle: The Secret of 
Achieving More with Less Richard Koch. 
Коли у вас буде час на важливі та корис-
ні речі для душі, дуже раджу спробувати 
зробити перші нескладні кроки на цьому 
шляху до простоти. 

І наостанок. Спробуйте працювати 
на перспективу розширення свого го-
ризонту мислення. Це якраз у контексті 
того, коли здається, що максимуму на 
тернистому шляху юридичної профе-
сії (або будь-якої іншої професії) було 
досягнуто.

Зараз поясню, що мається на увазі. 
У концепції реквізитних організацій, 
що була представлена канадським вче-
ним Елліотом Джексом, ієрархія управ-
лінських рівнів складається з 7 сходи-
нок. Відрізняються вони як характером 
роботи, так і часовими горизонтами 
завдань. Наприклад, люди, котрі за-
ймають позиції найвищої ланки (СЕО 
транснаціональних компаній), є візіо-
нерами своїх бізнесів, розумовий по-
тенціал яких дозволяє формулювати 
бачення розвитку на 20–50 років. На 
жаль, прогноз неоптимістичний: пере-
хід на кожну наступну сходинку більш 
довгострокового мислення може три-
вати від 12 до 25 років. 

Але цікаво те, що, тренуючи свій мозок 
різними складними завданнями, з якими 
часто доводиться мати справу юристам та 
що потребують постійного співставлення 
різних фактів та моделювання альтерна-
тивних сценаріїв, ми інвестуємо у наше 
здоров’я. Адже наш мозок нейропластич-
ний і завжди готовий до нових челенджів. 
Тому навіть в умовах невизначеності, 
в яких ми з вами живемо, «політ нор-
мальний», і завжди є куди рухатися!  
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Ярослава САВАСТЄЄВА,  
керівник контрольно-правового 
департаменту Європейської 
Бізнес Асоціації 

Як не проґавити 
нові можливості 

Спробуйте працювати на 
перспективу розширення свого 

горизонту мислення
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«Мій персональний слоган: 
я можу все і навіть більше»

—  Вікторіє,  розкажіть,  як 
розпочиналась та складалась 
Ваша кар’єра? Чи мріяли Ви 
в дитинстві досягти того, чого 
досягли нині?
— Мої мрії про кар’єру юриста 

розпочалися з Перрі Мейсона, ад-
воката з кримінального права, що 
працює у Лос-Анжелесі та є голов-
ним героєм роману Ерл Стенлі 
Гарнера. Це абсолютний антипод 
мене сьогоднішньої, але в роман-
тичні 14 років я мріяла бути саме 
такою: розумна, нахабна та витя-
гую своїх клієнтів з безнадійних 
справ методами, про які краще не 
знати. Пити віскі з льодом та мати 
Форд, як у Перрі, не обов’язково — 
у славнозвісному місті кораблів 
Миколаєві з цим були проблеми. 

Мої мрії щодо кар’єри трансфор-
мувались від дитячого бажання бу-
ти космонавтом (так, я теж цю ста-
дію пройшла) до американського 
адвоката або слідчого райвідділу, 
а далі — до партнера власної юри-
дичної фірми. На щастя для себе, 
я стала корпоративним юристом. 
Вже 20 років я незмінно працюю 
в юридичній сфері, з них останні 
10 років — у «Пепсіко Україна». 
До цього працювала у банках та 
на суднобудівному заводі. 

У банках я навчилась швидко-
му аналізу вхідних даних та від-
крила в собі талант бути одночас-
но на кількох засіданнях у різних 
судах. Одного дня, маючи у роз-
кладі 15 судових засідань, я ви-
рішила, що це точно не робота 
моєї мрії. Далі були випробування 
професійності у суднобудуван-
ні. Мене навчили, що поставле-
не завдання має бути виконане, 
і відповідь «не змогла» не при-
ймається. Отримати рішення ні-
мецького суду про банкрутство, 
не знаючи мови та законодавства 
Німеччини? Будь ласка! Сказати 
юридичним радникам з топ-10, 
що їх висновок про норвезький 
арбітраж ні про що? Можливо! Не 
знати, що таке запит АМК, та не 
паритись з цього приводу, тому 

що в мене є мозок і закон я про-
читаю? І таке бувало. 

Проте справжню себе я ство-
рила у «Пепсіко» — компанії, яка 
постійно мотивує бути кращою 
версією себе. Тут я вчуся мислити 
стратегічно з позицій бізнес-ме-
неджера та бути готовою до будь-
яких змін. Вже 4 роки я — керівник 
юридичного департаменту, входжу 
в юридичний напрямок Європей-
ського сектору «Пепсіко», у мене 
є команда з 9 юристів, у компа-
нії 3 виробничі заводи, 13 відділів 
продажу по всій країні та 3,2 тис. 
співробітників. Я кайфую від своєї 
роботи. Мій персональний слоган: 
я можу все і навіть більше.

—  Яка Ви керівниця?
— Я — керівник, котрий по-

стійно генерує ідеї, як роботу 
юриста можна зробити цікавою, 
амбітною та сучасною. Я не лю-
блю рутину і постійно намагаюсь 
її позбутися. Мої юристи знають, 
що мають відповісти мені на три 
питання: чим їм подобається за-
йматися, що вони хочуть змінити 
та що повинні перестати робити. 

У цьому напрямі я не дозволяю 
розслаблятися, але впевнена, що 
моя команда такий підхід цінує, 
адже це дає їм час на цікаві про-
єкти, на досвід, що підсилює їх 
амбіції, а не просто заповнює їх 
робочий час. Я — керівник, ко-
трий постійно визнає досягнення 
юристів, їх персональні таланти. 
Для мене це важливо, адже моти-

вовані співробітники підтриму-
ють високий рівень ефективності, 
і я можу планувати стратегію роз-
витку своєї команди, спираючись 
на їх потенціал. 

Визнаю, що управління людьми 
потребує енергії та довіри, а спів-
робітники мають право на терито-
рію та час. Іноді я про це забуваю 
і переходжу на мікроменеджмент, 
ставлю запитання у відпустці че-
рез месенджери будь-де і будь-ко-
ли й вимагаю відповіді негайно. 
Я над цим працюю, ми разом до-
мовляємось про таймінг та пра-
вила гри, щоб усім було менталь-
но комфортно. У минулому році 
під час внутрішнього опитування 
компанії у Європейському регіоні 
саме наш юридичний департамент 
показав майже 100% індекс задо-
волення від своєї роботи. 

—  Якби не стали юристкою, 
то стали б…
— Якщо не юрист, то юрист. 

Це перше, що хочеться відповісти, 
адже ця професія унікальна. Тут 
я можу бути психологом, ейчаром, 
маркетологом, інженером, будь-

ким, стикаючись з різним бізнесом 
та людьми. Для мене важливі дві 
речі: мета та пристрасть у тому, 
чим я займаюсь. Іноді хочеться 
спробувати дещо інше, зануритись 
в іншу діяльність. Мої близькі зна-
ють мій улюблений вираз, що ко-
ли я стану кішкою, тобто у своєму 
іншому житті буду «врачевателем 
душ». Це може бути психологія, 

релакс-терапія чи напрям, який 
я навіть не уявляю. Мені подоба-
ється слухати людей, спостерігати, 
відмічати їх емоції, заспокоювати 
та давати їм упевненість. Я прагну 
бути корисною. 

—  Найбільше Ваше професій-
не досягнення за останній рік.
— Цей рік виявився цікавим на 

події. Беззаперечно, коронавірус 
вплинув на те, чим я займаюсь. 
Я задоволена, що швидко та без 
паніки адаптувалась до нових ре-
алій. Разом з іншими функціями 
в період жорсткого карантину ми 
перевели роботу в онлайн, нала-
годили критичні процеси, юристи 
постійно консультували комерцій-
ні функції щодо можливих ризиків, 
наступних подій та законодавчих 
ініціатив. Під час карантину са-
ме юристи ініціювали проєкт що-
до електронного документообігу. 
Хто працює у великих корпораці-
ях, знає, наскільки це складний 
процес у плані погоджень та ре-
алізації. 

Кризи є відмінним маркером 
для самооцінки. Це як ідеальний 
шторм, де ти знаєш, що відбува-
ється, тобі страшно, але це не-
ймовірний адреналін, і ти ринеш 
у це разом з тими, хто тебе підтри-
мує. Тому моє головне досягнен-
ня на сьогодні — це моя команда. 
Завдання керівника — надихати. 

У 2019 р. ми отримали визнан-
ня за версією «Юридичної прак-
тики» як кращий юридичний де-
партамент підприємств харчової 
промисловості. У 2020 та мину-
лому році я разом з іншими жін-
ками-професіоналами визнана 
успішною жінкою-корпоративним 
юристом. Для мене це визнання 
людей, з яким я маю честь пра-
цювати. Я дякую їм за мої успіхи 
у професійному розвитку. 

—  Чи були або є люди, які на-
дихають Вас? Ви дивитесь на 
них і кажете собі: «Я теж так 
хочу».

Як дитячі мрії, що не збулись, можуть привести до справи всього життя та 
навчити руху вперед, прагненню до розвитку, вмінню весь час пробувати 
щось нове та не стояти на місці? Керівник юридичного департаменту PepsiCo 
в Україні Вікторія ОГРИЗА розповіла свою історію: про мрії та роздуми, 
помилки та досягнення, баланс між роботою та «домом», а також про 
джерела натхнення

Моє основне досягнення — 
моя команда. Завдання 
керівника — надихати

Інтерв'ю | Юридичний бізнес

— Я дивлюся на людей, за 
якими мені цікаво спостерігати, 
і кажу собі, що вони класні, інші, 
успішні або відомі, але я не хочу 
бути такою, як вони. Не створи со-
бі кумира — це принцип, за яким 
я живу. Мене надихають не люди, 
а їх досягнення та нетиповість. 
Мені подобається те, що робить 
Ілон Маск. Не він сам, а його зав-
зятість, неординарне мислення та 
фантастичні ідеї. Я спостерігаю за 
Дональдом Трампом — це особи-
стість, яка ламає усталені патерни 
американської системи цінностей 
та повністю відповідає моєму улю-

бленому мему: «А що, так можна 
було?» Мені подобається Крістін 
Лагард як перша жінка-голова 
МВФ — для неї це був персональ-
ний челендж визнання у світі,  де 
керують чоловіки. 

А більше всього я в захваті 
від людей, які пишуть книжки. 
Книжки — це магія, а ці люди — 
маги найвищого рівня. Не віри-
те? Спробуйте написати і видати 
власну книгу. Я рада, що при-
наймні знайома з трьома непро-
фесійними письменниками, які 
видали свої власні книжки в Укра-
їні. Браво!

—  У кожній правдивій історії 
успіху мають бути свої фейли. 
Поділіться своїми. 
— Nobody’s perfect, і я також. 

Головне — вміти визнавати та ви-
правляти свої фейли. У мене є іс-
торія, що сталася на моїй першій 
роботі, я пам’ятаю її досі, це свого 
роду противірусне щеплення. 

Я займалася збільшенням статут-
ного капіталу та зміною статуту. Для 
абсолютного «чайника» це було пер-
ше серйозне завдання, яке я успішно 
виконала, всі статути прошила білою 
ниткою, як мене навчили, вистояла 
у черзі до реєстратора та зареєстру-

вала зміни до статуту. Згодом вия-
вилось, що цифри капіталу в статуті 
не відповідають балансу. Фінансисти 
намагалися з’ясувати причину, а я 
всіх запевняла, що все зробила пра-
вильно, я ж юрист. Потім я зрозу-
міла, що зробила помилку в розра-
хунках, і ми маємо скликати ще одні 
загальні збори учасників. Після цьо-
го випадку я знаю, що цифри повин-
ні рахувати фінансисти, всі важливі 
документи з цифрами мають бути 
перевірені ще одним юристом або 
фінансистом. Деякий час страх зро-
бити помилку в розрахунках добряче 
псував мені настрій.

Вікторія ОГРИЗА, керівник юридичного департаменту PepsiCo в Україні 
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—  Що робите, коли в роботі 
щось іде не за планом чи ви-
никають якісь проблеми? 
— З цього приводу у мене 

є дві опції, набуті з досвідом. Ко-
ли нервую, що щось іде поза моїм 
планом, я зупиняюсь і прибираю 
на робочому столі. Будучи люди-
ною творчою, я працюю в деяко-
му хаосі, і мені так комфортно. 
У час Х починаю розкладати речі 
по місцях і рефлексую. Далі або 
мій план дій змінюється під нові 
вхідні дані, або шукаю можливість 
вирішити проблеми, що вплинули 
на мої плани. 

Друга опція, яку я відкрила для 
себе рік тому — це щоденна меди-
тація. 20 хвилин зранку, 20 увече-
рі — і деякі проблеми вже сприй-
маються, як нормальна рутина. 
Слід мати здорове сприйняття 
життя як певного ланцюга подій, 
що постійно змінюється, тому ста-
лих планів не існує. Зрозумієш 
це — і життя стає зовсім іншим. 
Але цього дзену я ще не досягла.

—  Якби писали лист з 10-річ-
ного минулого нинішній собі, 
про що б він був?
 — Це був би дуже короткий 

лист: «Віка, вір у себе. Люди бу-
вають різні, життя цікаве — не 
пропусти його. І так, президен-
том України ти не станеш, як хо-
тів твій дід». 

—  Чи існує вдалий баланс між 
роботою і сім’єю? Чи, можли-
во, у певні періоди часу якась 
зі сторін «перемагає»? Яким 
є Ваш work-life balance?
— Я вірю в те, що вдалий ба-

ланс між роботою та іншим нашим 
життям існує. Це як священний 
грааль — висока вірогідність, що 
він є. Для мене поки що це нави-
чка, якої я навчаюся. Цей персо-
нальний skill необхідно розвивати 
так само, як і soft skills. 

У моєму житті досить тривалий 
час перемагала робота, але тому, 
що я сама цього хотіла. Я свідомо 
робила вибір, що хочу досягти чо-
гось більшого, хочу мати досвід та 
визнання, а для цього необхідно 

працювати. До когось успіх при-
ходить у відповідні робочі години, 
а мені для цього треба докладати 
більше зусиль. Коли я прийшла 
у «Пепсіко», я заново вчила англій-
ську, вчилася менеджменту за 
програмами компанії, стала ад-
вокатом за покликом Конститу-
ції в минулому році. Цього року 
я вирішила, що давно не вчилася 
академічно, і приєдналася до про-
грами pre-MBA Business. 

Разом з тим, під час каранти-
ну я відчула, що мій внутрішній 
ресурс не безмежний, я маю про 
це піклуватися. Тим більше, я на 
власному досвіді знаю, що таке 
емоційне вигоряння. Ні, я не ста-
ла бігати марафони, але зайняла-
ся йогою та проходжу свої 10 тис. 
кроків. Я намагаюся працювати 
за розпорядком дня, і в мене вже 
є прогрес — я його складаю. А ще 
я принципово не працюю у вихід-
ні.

—  Що є головним джерелом 
натхнення (або мотивуючим 
чинником) для роботи?
— Робота завжди має бути ці-

кавою. Завжди. Все, чим я займа-
юсь, чому я вчусь, на що витрачаю 
час, має бути цікавим. Мені ща-
стить: я не знаю, що таке вставати 
кожного ранку та йти на роботу, 
яку ненавидиш. Так, часом бува-
ють періоди, що нагадують фільм 
«День бабака», але це минає так 
швидко, що починаєш сумувати за 
такими днями. «Пепсіко» постій-
но трансформується, тому кожні 
2–3 роки я фактично працюю в но-

вій компанїї, з новими функціями 
та людьми.

—  Чи бувають моменти, коли 
нічого не хочеться? Якщо так, 
що з цим робите?
— Якщо мені нічого не хочеть-

ся (а таке, звичайно, трапляєть-
ся), я залягаю на дно, проте роблю 
це непомітно. Досить одного дня, 
а іноді кількох годин абсолютної 
самотності у своїй кімнаті, куди 

вхід дозволений лише коту, та й то 
не завжди. Я розмовляю з собою, 
розмальовую картини за номера-
ми, пропускаю через себе безліч 
думок і чекаю. Ні, не відповіді на 
сакральні питання нашого буття, 
а ідеї, що і як буду робити, хто і що 
мені потрібні та чи дійсно я маю 
щось робити. Останнє запитання 
є ключовим. 

Ще кілька років тому такі мо-
менти мене нервували, адже нас, 
як правило, вчать іти вперед се-
мимильними кроками, прагнути 
більшого і ніколи не зупинятись. 
Я намагалась якнайшвидше від-
новитись із попелу, щоб з голо-
вою зануритись у роботу, щоб пи-
тання були складними і цікавими. 
Не сперечаюсь, мені подобається, 
коли я мчу вперед. Проте зараз 
у моменти «залипання» намагаюся 
почути себе, адже щось мене бло-
кує, і можливо, мені просто треба 
зупинитись на деякий час і відмо-
витись від того, що не є важливим 
саме для мене. 

—  Книга, яка докорінно змі-
нила Ваш світогляд — … 

— Люблю читати, це мій спосіб 
розслабитись і подумати. У моє-
му житті було та є чимало книг, 
їх тематика та настрій постійно 
змінюються залежно від етапів до-
рослішання. Відзначу 5 книг, що 
справили на мене певне враження 
і дали привід замислитись. 

Перша — це Шерлок Холмс Ко-
нан Дойля. Це абсолютний фан 
дитинства, емоції та мрії бути 
як Шерлок. Мене захоплювали 
логіка, кмітливість, причинний 
зв’язок між подіями та наслід-
ками, тобто все те, що має бути 
в арсеналі справжнього юриста. 
Про Пері Мейсона я вже згадува-
ла, він поза конкуренцією. Дру-
га книга — «Походження сім’ї, 
приватної власності та держави» 
Фрідріха Енгельса. З нею я поча-
ла ставити запитання, як люди 
взаємодіють між собою, хто вста-
новлює правила гри та межі доз-
воленого. Далі — «Сто років са-
мотності» Маркеса. Неймовірна 
книга про сум, яку я не прийма-
ла, поки не прочитала про дівчи-
ну, яка все життя ткала саван на 
смерть і жила, поки його не дот-
кала. Знаєте, я зраділа, що моє бу-
денне життя не таке похмуре. На-
ступна книга — Ерік Берн «Ігри, 
в які грають люди». Це промило 
мій мозок щодо моїх мрій, планів 
на майбутнє, надало розуміння 
поведінки людей та їх намірів. 

А років 5 тому я знайшла відпо-
відь на своє питання «Що робити?» 
у Барбари Шер «Про що мріяти». 
З того моменту я зовсім по-іншому 
сприймаю все, що зі мною відбува-
ється. Це така собі адаптована фі-
лософія нашого сьогодення: якщо 
хочеш — роби, не подобається — 
не роби, але не зупиняйся — про-
буй. Це круто. Головне — не забу-
вати і дозволяти собі так мислити. 
Твої думки мають бути добрими, 
а все, що ти робиш — во благо. 
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Жіноче лідерство в юридичній 
професії: у чому його унікальність?

Історично склалося так, що світ 
має переважно чоловіче обличчя. 
Суспільство ставилося до чолові-
ків, як до мисливців і збирачів, які 
змагаються з іншими чоловіками 
за їжу, ресурси і жінок і з невели-
кими інвестиціями у виховання 
дітей, що узгоджується з розвит-
ком специфічних чоловічих харак-
теристик, таких як агресія, зма-
гання і сприйняття простору. Що 
стосується жінок, то ймовірно, ос-
новна увага приділялася вихован-
ню дітей і здатності вижити в ко-
оперативному співтоваристві, що 
сприяло розвитку комунікативних 
та соціальних навичок. Тобто жін-
ку суспільство звикло сприймати 
відповідно до її гендерної ролі — 
як матір, дружину.

Так, світ все ще знаходиться 
в полоні безлічі стереотипів що-
до ролей чоловіків і жінок. Але, на 
мою думку, світ став іншим після 
того, як Коко Шанель змінила сте-
реотип про суто чоловічий чи жі-
ночий одяг. І коли у 1963 р. Вален-
тина Терешкова полетіла у космос. 

Сьогодні у своїй щоденній ролі 
судді, юриста, експерта ти відчу-
ваєш, що справжня сила — у нас 
самих, у нашому власному досвіді 
зростання і дорослішання, у влас-
ному виборі і природній необхід-
ності досягти досконалості у всіх 
своїх проявах. Але коли мене за-
питують, чи легко жінці опанува-
ти професію юристки, чи легко 
конкурувати з чоловіками, моя 
відповідь: «Ні». 

Щоб казати про жіноче лідер-
ство, необхідно визначитись з по-
няттям лідерства, у чому його від-
мінність від керівництва. Лідер 
(англ. leader — провідник, той, 
хто веде, керівник, вождь, коман-
дир) — особистість, яка користу-
ється беззастережним автори-

тетом і повагою з огляду на свої 
видатні індивідуальні людські, ін-
телектуальні або фахові якості. 
Лідерство — це вміння пробудити 
у людей мрію, до якої вони набли-
жатимуться, вдихнути в них по-
трібну для руху енергію, вибудо-
вувати та налагоджувати роботу 
колективів та окремих особисто-
стей, спрямовувати їхні зусилля 
на досягнення мети організації, 
фірми, підприємства.

Доведено, що і чоловіки, і жінки 
можуть бути однаково успішни-
ми керівниками. Їх не треба по-
рівнювати. Немає поняття кон-
куренції між лідером-чоловіком 
і лідером-жінкою. Є конкуренція 
між ефективним лідером та не-
ефективним. 

Як і в будь-якій сфері життя, 
чоловікам зручніше встановлюва-
ти відносини між різними колек-
тивами, а жінка успішна у нала-
годженні клімату всередині свого 
колективу. Інтелект, логіка, здат-
ність працювати з людьми — ці 
якості властиві як чоловікам, так 
і жінкам. 

Чоловікові для успіху у будь-
якій життєвій сфері необхідно бу-
ти авторитетним, сміливим, ри-
зикованим. Жінці необхідно мати 
інші якості: сердечність, чуйність, 
емоційну гнучкість. Ці якості дуже 
допомагають жінці у ролі керівни-
ка. Навіть на «чоловічій території» 
жінка повинна залишатися собою. 
Здебільшого такі чоловічі якості, 
як амбіційність, войовничість, не 
пов’язані з поведінкою ефектив-
ного керівника. Натомість жінки 
більш демократичні, звертають 
увагу на індивідуальні потреби 
підлеглих і оточуючих, більш ко-
мунікабельні, краще працюють 
у команді. 

Жінок з дитинства вчать обхо-
дити гострі кути, помічати деталі, 
швидко змінювати стратегію по-
ведінки відповідно до обставин. 
Відомо, що у жінок часто виникає 
кілька варіантів рішення певної 
задачі, тоді як у чоловіків — лише 
один. Прийняття неочікуваного 
рішення часто називають жіно-
чою спонтанністю, але ж це лише 
гнучкість нашого мислення. До 
того ж, при всій своїй емоційності 
жінки менш імпульсивні, бо жін-
ці, як правило, завжди є з чого 
обирати. Вона може помилитися, 
визнати це і почати діяти по-ін-
шому у змінених обставинах. Лег-
ше визнавати свої помилки теж 
більш властиво жінкам. Так же, 
як і сприймати поради. Чоловікам 
такі речі даються важче. 

Справжній лідер — це особа, ко-
тра бере на себе відповідальність за 
групу людей, за їхній спільний успіх. 
Такою групою може бути як сім’я, 
так і робочий колектив. Жіночий 
стиль у роботі — це розуміння ком-
фортного та безпечного оточення 
для всіх членів колективу, згуртова-
ність команди, не чорно-білі стосун-
ки, а більш живі, особистісні. Також 
не треба забувати про інтуїцію. Мож-
на довго про неї жартувати, але за-
перечувати її існування неможливо. 
У жінок значно вищий рівень емо-
ційного інтелекту, емпатії, тому жін-
ці значно легше передбачити мож-
ливі ситуації та вірогідні наслідки. 

У нашому дитинстві дітей зма-
лечку вчили бути успішними та 
брати на себе відповідальність не-
залежно від статі. Поважно було 
бути старостою класу, бути в орга-
нах самоуправління школи.

Часто кар’єрний успіх жінки 
протиставляють її неуспішності 
як жінки або матері. Проте я ка-
тегорично з цим не погоджую-

ся. Жінка, у якої є певний статус, 
а тим більше публічність, не може 
дозволити собі мати поганий ви-
гляд. Жінка, яка із захопленням 
ставиться до своєї роботи, осо-
бливо якщо вона успішна у своїй 
професії, більш радісна та задово-
лена, навіть коли стомлена. Така 
жінка ніколи не буде недооцінена 
ані чоловіком, ані дітьми. 

Головне — не звинувачувати себе 
у тому, що чогось не встигаєш і ко-
гось обділяєш увагою. Почуття про-
вини не зробить щасливою ані саму 
жінку, ані її близьких. Позитивне 
ставлення та задоволення від того, 
чим ти на даний момент займаєш-
ся — запорука гармонії та щастя. 
На роботі не треба відбувати повин-
ність, а треба з радістю віддавати 
всі свої знання, вміння та енергію 
для досягнення максимального ре-
зультату, в сім’ї, у колі родичів і дру-
зів треба отримувати задоволення 
від спілкування з коханими, напов-
нюватися їх почуттями та ділитись 
своїми. Навіть недовгий час, про-

ведений разом, заряджає енергією. 
А якщо робити це з почуттям прови-
ни, це не принесе в результаті радо-
сті нікому. Особливо дітям. Вони на-
віть на відстані завжди відчувають, 
що ти дбаєш про них, думаєш про 
них, відчувають твоє піклування, 
навіть коли не поруч. Тому той час 
і увага, які ти їм врешті приділяєш, 
мають бути наповнені позитивом 
та гармонією. 

Власне, ті якості, які жінка напра-
цьовує у своєму житті, необхідні як 
для побудови сім’ї, виховання дітей, 
так і для роботи. Вміння домовляти-
ся, знаходити компроміси, надавати 
та отримувати підтримку, швидко 
переключатися з однієї ролі на ін-
шу (наприклад, знаходити постій-
ний баланс між абсолютно різними 
за своїм характером ролями матері 
і дружини), делегувати обов’язки 
іншим — це все те, що жінка робить 
щохвилини протягом свого життя, 
над чим працює і що вдосконалює. 
У цьому і полягає феномен жіночо-
го успіху.

Два роки тому у березні XV чер-
говий з’їзд суддів України довірив 
мені стати членом Вищої ради пра-
восуддя. Секретарство у Третій 
дисциплінарній палаті ВРП, участь 
у публічних заходах, викладання 
у Національній школі суддів Укра-
їні, участь у складі різних робочих 
груп з питань напрацювання змін 
до законодавства України стосовно 
забезпечення незалежності суддів 
та авторитету правосуддя, з питань 
опрацювання проєкту положення 
про Єдину судову інформаційно-те-
лекомунікаційну систему тощо на-
повнюють кожен день до останку 
і повністю диктують ритм життя. 
Та вечері щоп’ятниці я повертаюсь 
додому, бо лише там, у родинному 
колі, в рідному домі черпаю сили 
для нового робочого тижня і нових 
викликів. Такий мій особистий ре-
цепт успіху. Для кожної людини він 
свій, неповторний. Важливо лише, 
щоб нас ніхто і ніколи не позбавляв 
цього головного людського права — 
залишатися собою. 

Лариса ШВЕЦОВА,  
член Вищої ради правосуддя

Жінка, яка із захопленням ставиться 
до своєї роботи, а тим більше, якщо 
вона успішна у своїй професії, більш 

радісна та задоволена
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побачить людина чи люди, для яких 
ти проводиш ці реформи. Це буває 
досить виснажливо.

—  Як працюється з чоловіками 
в уряді? 
— Особисто мені пощастило з ко-

легами, є цілковите відчуття команди 
і командної роботи. Але самі процеду-
ри, система державного управління, 
державна культура і бюрократія з ра-
дянських часів містять ознаки певно-
го патріархального устрою у стилі 
man’s world. Хоч і реформуємо цю си-
стему, але жінки на керівних посадах, 
зокрема, на військових позиціях — 
це нове явище. Як казала Кондоліза 
Райс, be twice as good (йдеться про 
вислів з книги колишнього держсекре-
таря США Кондолізи Райс, яка каза-
ла, що батьки вчили її бути вдвічі 
кращою в усьому через те, що вона 
жінка — прим. ред.). На відміну від 
чоловіків, які досягли певного успіху, 
щодо жінки поки нечасто застосову-
ється принцип professional by default. 
Навіть після успіху жінка має продов-
жувати доводити свою професійність 
у суспільстві та колективі, щоб до неї 
дослухалися.

—  Тобто це загалом у суспіль-
стві, не тільки в уряді? 
— Так, це загалом у суспільстві. 

Тому політика впровадження ген-
дерної рівності — це не лише про 
подолання дискримінації і боротьбу 
з домашнім насильством, це дуже 
тонка робота з пошуку ефективних 
стимулів, щоб запровадити цю рів-
ність в усі сфери, формувати цей ба-
ланс і відкривати нові можливості.

—  Які найбільші виклики при 
роботі в уряді?
— Урядовець — це набагато 

більше, ніж питання, за які ти від-
повідаєш за посадою. Це командна 
робота, де, як у футболі, грають не 
лише ті, хто зараз на полі, а й тренер, 
і вболівальники, і решта. Ця коман-
да включає президента, парламент, 
громадянське суспільство, бізнес. Усе 
це — твої щоденні обов'язки, взаємо-
дія, і це набагато більше, ніж просто 
виконання роботи. Це широкий сві-
тогляд і філософія. Важливо це усві-
домлювати до моменту призначення.

Ще дуже допомагає юридична 
освіта, коли треба швидко оцінити 
зміст будь-якого документу чи іні-
ціативи, які приймаються в уряді чи 
парламенті. Хтось читає літературу, 
а я читаю законопроекти (сміється). 
Для мене гарний законопроект — це 
як гарна новела: читаєш і реально 
насолоджуєшся. І коли прочитаєш 
тисячі директив ЄС і все горизонталь-
не законодавство в Україні, швидко 
оцінити й подивитись, якийсь зако-
нопроект, не займає багато часу. Це 
дуже допомагає і пришвидшує бага-
то процесів.

—  Чи складно бути креативною 
і досягати результату в обмежен-
нях, які створює бюрократія? 
— Якщо в тебе є гідні цілі, бю-

рократія не стане на заваді. Головне, 

що бюрократія, як і будь-яка систе-
ма, має свої принципи і правила, які 
спершу треба зрозуміти. Можливо, 
щось відбувається не так швидко, як 
ти хотів, але якщо ти зовсім не можеш 
працювати, треба йти в якусь іншу 
сферу чи структуру. Але ж ми гово-
римо про відповідальне лідерство, 
і тут багато залежить від самої люди-
ни-лідера і його/її команди. Інколи 
бюрократія дратує, а іноді стає в на-
годі людям, які хочуть заблокувати 
певні процеси, звести або їх нанівець. 
Досвід трирічної роботи на посаді 
директора урядового офісу дозволяє 
мені ставитися до таких труднощів 
по-філософськи і шукати інструмен-
ти подолання проблем. Найчастіше 
вихід знаходиться, бо бюрократія — 
це лише елемент процесів. Маючи 
сильну команду і велику мету, мож-
на подолати будь-яке блокування чи 
перешкоди.

—  Тобто Ви певні, що питання 
лише в бажанні діяти і готовно-
сті долати труднощі?
— І ще два моменти. Перший — 

відповідальність. Я колись чула, як 
один державний службовець у склад-
ній політичній ситуації пропонував 
«розпорошити відповідальність». На 
все життя цю фразу запам'ятала, бо 
це квінтесенція того, чому державну 
службу і державне управління слід 
докорінно реформувати. Поки що 
багато процедур і процесів спрямо-
вані на те, щоб «розпорошити від-
повідальність», а треба більше лідер-
ства, менше бюрократії, щоб було 
простіше оцінювати якість певних 
службовців, політиків і їхні реальні 
результати.

Друге — залучення молоді, яка 
може привнести нестандартні, кре-
ативні ідеї в усі державні процеси. 
Саме зараз час настав.

—  Якими проєктами за весь час 
пишаєтесь найбільше?
— Перший і найбільший — мої 

двоє дітей. Це безумовна любов, 
енергія, яку ти отримуєш від ді-
тей, а діти від тебе. Ми з ними — 
одна екосистема. Коли народжу-
ються діти, ти розумієш, що в тебе 
стільки тепла, любові, душі, яку ти 
можеш їм віддати. І ось це тепло, 
яке від них отримуєш, коли відчу-
ваєш, що вони тебе так люблять, 
що ти для них найкраща подруга, 
мама, що вони тобі все розкажуть, 
не «відлипають» від тебе, коли ти 
вдома. Це відчуття такої безумов-
ної любові! Мені здається, це не-
можливо отримати десь іще. Хіба 

що від своїх батьків, які так само 
тебе люблять.

Друге — це перші перемоги в моїй 
професійній кар’єрі. Далі, звичайно, 
були великі проєкти, як отримання 
Україною безвізу, Угода про асоціа-
цію тощо. Але відчуття першого здо-
бутку в професії незабутнє. У мене це 
був закон про захист персональних 
даних, бо я була у великій команді, 
яка його виплекала. Це було абсо-
лютно нове явище в Україні — істо-
рія, в яку абсолютно ніхто не вірив, 
не знав, як суспільство сприйме цю 
нову філософію. За рік після цього 
я народила доньку, і мені в палату 
приносять згоду на обробку персо-
нальних даних. Я була у захваті: «Ось 
як це виглядає!» Тому для мене це не 
просто закон, а перша така менталь-
на трансформація, коли щось робиш, 
а потім воно стає частиною реально-
го життя.

Третій великий проєкт — це ко-
ли щось будуєш «з нуля». У мене це 
було про урядовий офіс. Це була ша-
лена відповідальність і шалена тран-
сформація моїх власних управлін-
ських навичок. Бо це — не просто 
створити на папері абсолютно нову 
структуру, це — набрати професій-
них людей, команду. Більшість на 
співбесідах думали, що тут робота бу-
де — гарно вбратися у піджачок і хо-
дити на серйозні переговори. А ре-
альність була така, що треба було 
довший час сидіти в страшненькому 
кабінеті і ручками робити документи 
в умовах складних бюрократичних 
процедур. А переговори — це вже як 
вишенька на торті. Але і тоді, і зараз 
я знаю, що зробила все, щоб урядо-
вий офіс став успішною та ефектив-
ною структурою, і завжди приділяю 
величезні зусилля внутрішній кому-
нікації, роботі всередині команди.

—  Які проєкти стали найбіль-
шим розчаруванням?
— Не було таких. Мабуть, тому, 

що я ніколи не мала завищених очі-
кувань і завжди розуміла, що коли 
формуєш якесь бачення або проєкт, 
треба відразу розуміти найгірший 
варіант, як він може закінчитися. 
І якщо все ж берешся, то робиш усе, 
що можеш, і в процесі орієнтуєшся, 
як діяти.

—  Діти підказують, як слід кра-
їну реформувати?
— Звичайно. Відстежують медіа- 

активність усіх, особливо Президен-
та. А старша донька ще й постійно 
запитує і переживає, щоб Президент 

був у курсі моєї роботи (сміється — 
ред.). Правда, ще запитують, чому 
я так багато працюю і мало заро-
бляю (сміється — ред.), бо коли я бу-
ла в юридичному бізнесі, заробляла 
більше і частіше була вдома. 

—  Часто доводилося вибира-
ти в роботі між ефективністю 
і людяністю?
— Я певна, що відсутність необ-

хідності вибирати між людяністю 
або ефективністю —  в принципі, 
ознака професіоналізму. Треба завж-
ди оцінювати ситуацію і розуміти, 
які можна запропонувати рішення, 
як правильно вийти з ситуації і що 
стало її причиною. Бо що таке людя-
ність? Це певна емпатія, внутрішній 
стрижень, твоє виховання і цінності, 
які в тобі закладені батьками і жит-
тям. Все це впливає на тих людей, 
які тебе оточують. Люди, в яких ін-
ша ціннісна основа, просто не при-
живаються поруч. У мене бувало, 
що такі люди хотіли стати частиною 
моєї команди, але якось само собою 
не виходило.

—  Що б Ви порадили жінкам, 
які прагнуть досягти успіху? 
— Можна, я буду жорсткою? Як 

кажуть, якщо озиратися на кожну 
собаку, яка на тебе гавкає, ніколи 
не дійдеш туди, куди потрібно. І це, 
власне, підхід, якого часто бракує 
для справжнього успіху, зокрема жін-
кам. Жінки досі вразливі до дискри-
мінації, нетолерантності, сексизму 
чи нападок, а через це важко досягти 
справжнього успіху. Звісно, важли-
во, щоб у суспільстві ці явища були 
зведені до нуля, і щоб ми самі, жінки 
і чоловіки, вголос говорили про такі 
речі, а не замовчували їх і не тер-
піли на самоті. І головне, щоб самі 
жінки відмовлялися від стереотипу, 
що вони слабші чи їм потрібні якісь 
додаткові стимули для успіху. Я хоті-
ла б побажати нашим жінкам, щоб 
вони подолали цей та схожі стерео-
типи в самих собі, і починаючи будь-
який процес — кар’єру або інший 
важливий проєкт — не підпускали 
до себе думки про свою вразливість 
і не терпіли проявів дискримінації 
або нетолерантності. Дуже важливо 
розуміти, що усі випробування, які 
ми проходимо, отримуючи те, на що 
заслуговуємо — це тому, що ми про-
фесійні й успішні. 

—  Яким треба бути, щоб стати 
справжнім лідером?
— Відповідальне лідерство — це 

щось більше, ніж просто лідерство по-
літика чи впливової людини. Це коли 
ти своїми думками і переконаннями 
формуєш певні зміни в суспільстві чи 
країні. І розумієш свою відповідаль-
ність за ці зміни, і від того ще більше 
прагнеш бути лідером таких змін. 
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 «Відповідальне лідерство — це 
щось більше, ніж просто лідерство 
політика чи впливової людини»

—  Пані Ольго, вітаю! Всі зна-
ють, що Ви за фахом юристка 
і дуже любите цю професію. 
Чому Ви вирішили стати юри-
стом? Хто допоміг і надихнув?
— Насправді, як і у будь-якої дити-

ни-підлітка, у мене було багато ідей 
щодо майбутньої професії. Хотіла бу-
ти актрисою, співачкою, займатися 
чимось дуже творчим. Водночас, ко-
ли я уявляла себе через 10–15 років, 
то завжди бачила, що я — серйозна 
людина, яка працює і створює великі 
проєкти, формує якісь великі зміни. 
Уже дорослою розумію, що за своїми 
ціннісними орієнтирами і внутрішні-
ми переконаннями юридична про-
фесія є дуже природним вибором, 
частиною мене. 

—  Чоловіки і жінки мають рів-
ні права та можливості для са-
мореалізації в юридичній про-
фесії?
— Порівняно з іншими професія-

ми саме серед юристів я бачу най-
більшу гендерну рівність. Тут домі-
нує професіоналізм. Якщо ти любиш 
цю професію, якщо вона тобі цікава, 
якщо можеш багато працювати — 

отримаєш професійне визнання. 
Коли людина звертається за юри-
дичною допомогою, це дуже особи-
сто, стосується його/її долі і життя. 
Такій людині неважливо, чоловік ти 
чи жінка, яка в тебе орієнтація, який 
колір волосся. Їй важливо відчути, 
що ти готовий взяти на себе відпо-
відальність за кінцевий результат, 
і що тобі можна довіряти. 

—  Які риси характеру треба лю-
дині мати, щоб бути успішним 
юристом? 
— Треба бути чесним і відвертим 

і, звичайно, професійним. Слід чіт-
ко окреслювати питання, в яких ти 
готовий запропонувати допомогу, 
вирішити певний спір. Якщо ти розу-
мієш, що не на 100% упевнений, про 
це теж треба прямо говорити. Тоді 
людина буде завжди до тебе зверта-
тися, бо ти відвертий і чесний, го-
товий на 100% віддаватися справі.

А ще важливою рисою характеру 
є впевненість. Ти маєш бути впев-
нений у тому, що робиш. І ще — го-
товність ніколи не опускати руки. 
Я вважаю, що вихід є з будь-якої си-
туації. Навіть програш у судовому 

процесі іноді, по суті, — новий старт. 
Головне для людини, яку ти захища-
єш — що ти зробиш усе можливе 
і неможливе для того, щоб досягти 
успіху в її справі. 

—  Юридична сфера — це ро-
бота людина-людина або лю-
дина-компанія. Політика — це 
робота на широке коло людей, 
яких ти особисто не знаєш… 
— Це дійсно абсолютно різні пло-

щини. Але я досить довго працювала 
в державному секторі в часи найбіль-
ших історичних подій, таких як Ре-
волюція Гідності, процес отримання 
Україною безвізу, переговори і підпи-
сання Угоди про асоціацію. Тоді, як 
і зараз, формуються стратегічні по-
літики, і я є частиною цього процесу. 
Професійність — не єдина складова 
процесу. Треба також шукати рішен-
ня на основі відповідальності, готов-
ності виявити лідерство, керуватися 
цінностями, в центрі яких — людина, 
її доля. Тому для мене це природній 
процес, де в нагоді стають вміння 
швидко розібратися в процедурах, 
юридичних механізмах, багаторів-
невих процесах. 

—  Тобто треба професійно змі-
нитися, щоб якісно формувати 
політику? 
— Хіба що звикнути, що при дер-

жавній роботі минає дуже багато часу 
від зусилля до моменту, коли бачиш 
результат. У юридичній справі все 
майже відразу видно і тобі, і люди-
ні, яку ти представляєш. В політиці 
все складніше. Тим більше, у таких 
масштабних процесах, як європей-
ська і євроатлантична інтеграція. Ти 
робиш правильні речі певний промі-
жок часу, але навіть коли сам бачиш 
результат, може минути чимало мі-
сяців чи років, доки цей результат 

Навіть програш у судовому процесі 
іноді, по суті, — новий старт

Інтерв'ю | Юридична професія

Підготувала Олена Осмоловська,  
генеральний директор,  

т.в.о. головного редактора 
«Юридичної Газети»

Ольга СТЕФАНІШИНА — 
одна з нечисленних 
жінок в уряді і єдина 
серед віце-прем'єр-
міністрів. Вона 
молода, але у широких 
професійних колах 
уже здобула повагу 
як сильний юрист-
міжнародник, фахівець 
з права ЄС. Ольга 
добре розуміється на 
тому, чим займається 
в уряді, і серед колег 
багато хто називає 
її однією з найбільш 
професійних людей, 
здатних ефективно 
координувати процес 
інтеграції України до ЄС 
і НАТО.

Як Ольга бачить жіноче 
лідерство і свою роль 
в українській політиці, 
ми поцікавилися в неї 
особисто
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—  Пані Олено, хто або що на-
дихнуло Вас до вибору профе-
сії юриста та чому вирішили 
стати суддею?
— Професія юриста унікальна — 

вона дозволяє бути дотичною до всіх 

сфер суспільного життя. Здобувши 
вищу юридичну освіту, можна об-
рати діяльність у сфері криміналь-
ної юстиції, у корпоративному або 
аграрному секторі, працювати в га-
лузі сімейного, трудового, медично-

го права, бути адвокатом, слідчим, 
прокурором, суддею, нотаріусом то-
що. Ми цього не помічаємо, але кож-
на мить нашого життя врегульована.

Очевидно, що наведені доводи 
належать не дитині у віці 16 ро-

ків. Вони належать моєму батько-
ві, який дуже ґрунтовно підходив 
до професійної орієнтації своїх 
дітей та надавав максимальну 
кількість інформації, що, зреш-
тою, й дозволило знайти цікаву та 
завжди актуальну спеціальність. 
Отже, саме батько надихнув нас 
із сестрою здобути кваліфікацію 
юриста, а вже викладачі в універ-
ситеті навчили розуміти та пова-
жати закон.

Здійснення правосуддя — це 
багатогранна та складна діяль-
ність, яка покликана забезпечити 
баланс інтересів та відновлення 
порушених прав у цивілізований 
спосіб. Виконувати цю функцію 
держави — велика честь і відпо-
відальність, адже суддя має мож-
ливість не тільки застосовувати 
право, але й удосконалювати йо-
го норми. Це цікава робота, яка 
дає мені відчуття повноти життя 
та власної соціальної значущості.

Інтерв'ю | Юридична професія

—  Коли Вас обрали головою 
ВАКС, експерти констатували 
гендерний прогрес. Чи згодні 
Ви з цим твердженням та чи 
зустрічались колись у роботі 
з гендерними стереотипами 
або дискримінацією?
— Це можна назвати гендерним 

прогресом, але, як на мене, це має 
бути природний стан речей. Усі люди 
рівні та повинні мати рівні можливо-
сті (в демократичному суспільстві). 

Мені, мабуть, поталанило. За час 
перебування в юридичній професії 
мені не довелося відчувати прояви 
гендерної дискримінації. Щоправда, 
я й сама не обтяжена такими стере-
отипами — ніколи не послаблювала 
вимоги до себе через належність до 
прекрасної статі. 

—  Поділіться переломними 
моментами в своїй кар’єрі.
— Таких моментів було чимало: 

перші кроки в приватній юридич-
ній практиці, народження дитини, 
робота помічником судді, перший 
вирок, захист дисертації… Але без-
умовним лідером рейтингу є при-
значення на посаду судді Вищого 
антикорупційного суду та обрання 
головою цього суду. 

—  Якщо  повернутись  у  ми-
нулий рік, у час, коли Вас об-
рали головою суду, що б Ви 
зробили по-іншому? І в плані 
дій, і в плані думок або нала-
штування на потрібний лад.
— Нічого. Вважаю, що зробила 

та продовжую робити все необхід-
не для належної організації робо-
ти суду та його працівників. Нам 
вдалося створити гідні умови та 

продуктивний клімат у колективі, 
що сприяє якісному здійсненню 
правосуддя. Свою роботу роблю 
самовіддано та натхненно. Інакше 
не вмію і не хочу. 

—  Як проходить Ваш звичай-
ний робочий день?
— Тривалість та насиченість 

робочого дня залежать від кілько-
сті подій. Але завжди з 8 до 18 су-
дові засідання щонайменше у двох 
провадженнях. До або після робо-
чого дня необхідно виготовити та 
перевірити письмові процесуальні 
рішення, попрацювати з поштою 
та внутрішніми документами суду. 
В умовах карантинних обмежень 
дещо легше з участю в заплано-
ваних заходах — вони проходять 
онлайн, що дозволяє зекономити 
час на дорогу, а в Києві це суттє-
во. Кілька разів на тиждень нама-
гаюсь віднайти можливість для 
спорту, адже це запорука здоров’я, 
а це теж важливо для роботи. На 
вихідних завжди їду до рідного мі-
ста. Харкову належить моє серце, 
там я відновлююсь та почуваюсь 
удома. Весь вільний час присвя-
чую родині.

—  Ви  вимоглива  до  себе  та 
оточення?
— Є таке. Можливо, навіть 

занадто. Але я переконана, що 
будь-яка робота має бути вико-
нана максимально якісно: від по-
відомлення колегам у робочому 
чаті до судового рішення.

 
—  Яка Ви керівниця?
— Прагну бути конструктив-

ною та ефективною, не марну-

вати час та життєві сили на те, 
що не спрямоване на досягнення 
конкретного результату. Окрім 
того, на моє переконання, вкрай 
важливою в робочому спілкуван-
ні є повага та культура мовлення. 
Я вмію визнавати власні помилки 
та не вбачаю проблеми перепро-
сити. Ціную відвертість та прямо-
ту. Маю надію, що на Ваше запи-
тання працівники суду відповіли 
б «хороша керівниця». 

—  Одвічне питання: баланс 
(або  його  відсутність)  між 
кар’єрою та сім’єю — чи він 
присутній у Вашому житті?
— Як будь-яка людина з про-

фесійними амбіціями, щирим ба-
жанням бути соціально корисною 
та просто щасливою, маю перма-
нентний статус «у пошуку балан-
су». Часу завжди не вистачає, але 
я вважаю, що чим більше плану-
єш, тим більше встигаєш. Робота 
складна, нервова та інколи геть 
виснажлива. Це впливає на ро-
дину та мій побут в цілому. Тому 
чесно зізнаюсь, що без підтрим-
ки близьких навіть наблизитись 
до омріяного балансу та душев-
ного спокою неможливо. Але 
вкрай важливо визнати за кож-
ним членом родини право на інші 
соціальні ролі в житті та щосили 
підтримувати один одного. Тоді, 
принаймні, вдається уникати не-
порозумінь та образ.

—  Як бачите свій подальший 
професійний та особистісний 
розвиток?
— Здійснення правосуддя, на-

віть поза свідомим бажанням суд-

ді, неминуче сприяє професійно-
му та особистісному розвитку. Як 
актуальне — хочу продовжувати 
гідно виконувати свої посадові 
обов’язки, чим, вірю, сприятиму 
розбудові дорогої мені країни. 
У більш віддаленій перспекти-
ві було б цікаво спробувати себе 
в якості викладача — спілкування 
зі школярами та студентами завж-
ди надихає.

—  Мета цього випуску — по-
казати життя, погляди та фі-
лософію успішних  юристок, 
а також надихнути їх прикла-
дом жінок, які прагнуть успі-
ху. Що б Ви могли порадити, 
побажати, а від чого б засте-
регли жінок-юристок на стар-
ті кар’єри? 
— Порадила б їм та собі не 

боятися рухатися у вибрано-
му напрямку, не боятись розча-
ровуватися та робити помилки. 
Пам’ятати, що кожне наше рішен-
ня — правильне, головне — впора-
тися з його наслідками. Набагато 
страшніше знати, що мав реальну 
можливість здійснити свої мрії, та 
не скористався нею. 

А щодо побажань, то нехай ви-
сокі прагнення допомагають здо-
лати дрібні перешкоди. Хай ви-
стачить сил і підтримки знайти 
і не втратити себе. Не забувати, 
що роботу треба поєднувати ще 
з цілим «букетом» інших, не менш 
важливих речей. 

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 

«Юридичної Газети»

«Часу завжди не вистачає, 
але я вважаю, що чим більше 
плануєш, тим більше встигаєш»

Голова Вищого 
антикорупційного 
суду Олена ТАНАСЕВИЧ 
цього року 
вперше відзначена 
в дослідженні 
Ukrainian Women in 
Law. В інтерв’ю для 
нашого видання суддя 
розповіла про те, як 
стала юристкою, яку 
роль у її професійному 
успіху грає сім’я, 
відзначила кілька 
переломних моментів 
у кар’єрі та дала цінні 
поради юристкам на 
«злеті» професії

Ukrainian 
Women in Law 2020
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власний бізнес. На початку еконо-
мічної кризи я змогла вчасно про-
дати його іншому інвестору, хоч і з 
дисконтом. У цьому був мінус, але 
загалом це був дуже корисний і по-
зитивний досвід.

—  Які використовуєте підходи 
в управлінні своїм департамен-
том? З якими викликами стика-
єтесь як керівник?
— Для мене важливо працюва-

ти в команді. Навіть не так: мені 
подобається працювати в команді. 
У своєму департаменті я завжди на-
магаюся створити особливу атмос-
феру, щоб людям подобалося прихо-
дити на роботу та було комфортно 
перебувати в колективі весь день. 
Я цікавлюся потребами моєї коман-
ди та намагаюся бути толерантною 
і людяною. Вважаю, що хороший 
менеджер — це не той, хто постійно 
здійснює гіперконтроль і «мікроме-
неджмент», а той, хто вміє моти-
вувати та надає своєму персоналу 
можливість розвиватися. І звичайно, 
бере на себе відповідальність і при-
ймає рішення, особливо у нестан-
дартних ситуаціях.

Для побудови ефективного депар-
таменту важливо знаходити баланс 
командної роботи, виконання за-
вдань, особистого розвитку і ком-
фортного особистого життя під-
леглих. Пошук балансу між цими 
складовими — це робота керівни-
ка і його щоденний виклик. Я досі 
вчуся. 

—  Опишіть свій традиційний 
робочий день.
— Я жінка, мати і керівник юри-

дичного департаменту, що й намага-
юся гармонійно поєднувати 24 годи-
ни на добу. 24/7 я вирішую робочі 
проблеми, займаюсь вихованням 
дітей, власним розвитком, доглядом 
за собою. Коли ти топ-менеджер, ти 
працюєш цілодобово, навіть коли 
відпочиваєш. Увечері в ресторані 
може прийти найкраща ідея щодо 
вирішення проблеми, яку ти не міг 
розв’язати вже кілька днів. В обідню 
перерву можна зробити масаж або 
відвідати косметолога. Також, пра-
цюючи у французькій компанії, я по-
чала вчити французьку мову. 24/7 — 
це дуже високий темп, який іноді 
нелегко витримати.

—  У будь-якій роботі чи кар’єрі 
є свої переломні моменти. Які 
були у Вас?
— Безумовно, переломні момен-

ти були. Саме вони дають досвід і ро-
блять з нас ефективних професі-
оналів. Це перехід з національної 
компанії до іноземної, зі світовим 
досвідом, своїми методами менедж-
менту і ведення бізнесу. Це вихід 
з декрету. Це формування юридич-
ного департаменту під час актив-
ної стадії критичної для бізнесу си-
туації. 

—  Наскільки збалансованим 
вважаєте своє життя в аспекті 
робота-сім’я? Цей баланс при-

родний, чи Ви докладаєте кон-
кретних зусиль для його ство-
рення?
— Дивно, що це питання завжди 

задають жінкам і ніколи — чолові-
кам. Часи, коли жінка тягне на со-
бі всю домашню роботу, дітей і ще 
й заробляє, давно пройшли. Усе за-
лежить від того, як ти сама побуду-
вала своє життя і якого чоловіка об-
рала в супутники. Мій баланс у сфері 
робота-сім’я мені здається природ-
ним, але щоб його підтримувати, над 
цим необхідно постійно працювати. 
У своєму житті я знаходжу час для 
всього, може, тому, що в моєму те-
лефонному календарі немає жодного 
дня, вільного від планів. 

—  Чи  стикалися  Ви  колись 
в роботі з перепонами, пов’я-
заними з тим, що Ви — жінка?
— Можливо, мені пощастило, та 

ні. Взагалі, що стосується інозем-
них компаній, то тут такої пробле-
ми зазвичай або не існує, або з нею 
успішно борються. Мені відомі ви-
падки, коли з метою уникнення 
можливої гендерної дискриміна-
ції переваги надавалися не чоло-
вікам, а жінкам. 

Крім того, професія юриста дав-
но втратила гендерну специфіку. 
Серед студентів юрфаку, як і серед 
успішних юристів, чоловіків і жі-
нок — 50/50.

Що стосується Lactalis, то серед 
топ-менеджерів у нас жінок більше, 
ніж чоловіків.

—  Коли Ви востаннє були в по-
ганому настрої? Де знаходите 
силу  та  енергію  для  роботи 
й життя?
— Я енергійна людина і оптиміст 

по життю, емоційно дуже стабільна 
і рідко буваю в поганому настрої. На-
магаюся жити на позитиві, до будь-
якої проблеми підхожу з планом дій. 
Багато не рефлексую, намагаюся ру-
хатися вперед, не зупинятися. 

—  Які професійні рекоменда-
ції дасте юристкам на старті 
кар’єри?
— Безумовно, важливі хороша 

теоретична база і практика. Але сьо-
годні ми живемо у високоінформо-
ваному суспільстві, коли цінується 
той, хто вміє швидко обробляти ве-
ликі обсяги інформації та знаходи-
ти правильну відповідь. Іноді, коли 
мій 8-річний син розповідає мені 
те, що він не міг дізнатися вдома чи 
у школі, я дивуюсь і питаю: «Де ти 
про це дізнався?», а він відповідає: 
«Спитав у Гугла».

Тому вчіться швидко і резуль-
тативно обробляти великі обсяги 
інформації та знаходити правиль-
ні рішення, що приведуть вас до 
успіху.

—  Як Ви відпочиваєте?
— Основна мета відпочинку — 

відволіктися від робочих питань, 
стре сових ситуацій, отримати при-
ємні емоції. У наш швидкий час важ-
ливо знайти ті сфери, які дозволять 
це зробити, і найкраще — разом зі 
своєю сім’єю. Це подорожі, прогу-
лянки містом, кіно. Кожні вихідні пе-
чу з дітьми щось смачне, безумовно, 
з використанням продуктів нашої 
компанії. І, звичайно, спорт — не 
уявляю свого життя без тренажер-
ного залу. 

—  Назвіть улюблений фільм та 
улюблену книгу.
— Багато читаю з дитинства. Се-

ред прочитаного складно виділити 
щось одне. Люблю магічний реалізм 
Маркеса і Павича, чорний гумор Ір-
віна Уелша, фентезі Гейла і Дяченків, 
фантастику Азімова і Стругацьких, 
твори Маріо Льоса, Ісігуро, Джона 
Ірвінга, Аготи Кристоф. Останнє, 
що вразило, — оповідання Едгара 
Керета. 

Що стосується кіно, то за жанром 
мені найбільше подобаються психо-
логічні драми та антиутопії. 

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 
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«Коли ти топ-менеджер, ти 
працюєш цілодобово, навіть 
коли відпочиваєш»

—  Олено, розкажіть, як склада-
лася Ваша кар’єра.
— Я завжди була амбіційною і то-

му знала, що хочу закінчити універ-
ситет не просто дипломованим спе-
ціалістом, а спеціалістом, який вже 
має практичний досвід та певну фі-
нансову незалежність. Крім того, 
закінчення університету припало 
на активний перехід законодавства 
України до фундаментального права 
самостійної держави, коли прийма-
лися нові нормативні акти, що замі-
нювали законодавство радянського 
періоду, тому навчаючись, одночас-
но необхідно було цікавитися зако-
нопроектною роботою, новелами 
законодавства. Тоді юридична освіта 
не відображала повністю практичну 
юриспруденцію, тому багато юрис-
тів намагалися розпочати практи-
ку ще під час навчання. Я працюва-
ла з четвертого курсу, поєднуючи 
навчання з роботою. Відразу після 
закінчення університету почала 
працювати в компанії «САВсервіс» 
(на той час найбільший дистриб’ю-
тор Procter&Gamble), власники якої 
прагнули розвивати як свій бізнес, 
так і персонал. Мережа магазинів 
«ДЦ» (тепер Watsons), логістична 
компанія «Комора-С» (тепер Ekol), 
дистриб’юція продуктів харчуван-
ня, косметики, девелоперство то-
що — бізнес стрімко розвивався, як 
і моя кар’єра. 

З юриста з претензійно-позовної 
роботи я стала начальником юри-
дичного відділу, а згодом, коли було 
створено головну компанію «Асно-
ва холдинг» — директором з право-
вих питань. Посаду топ-менеджера 
в холдингу було запропоновано ли-
ше двом працівникам, інші директо-
ри були запрошені ззовні. Коли ми 
брали участь у проєкті IFC з розвит-
ку корпоративного управління, ме-
не також було запрошено на посаду 
корпоративного секретаря холдингу. 
У той час у мене було багато ціка-

вих проєктів, M’n’A і навіть участь 
у корпоративній війні. Це був вели-
кий професійний та управлінський 
досвід і 13 років життя. 

Потім моєю метою стала робота 
в іноземній компанії. Для юриста 
і менеджера з неабияким досвідом 
роботи в національній компанії пе-
рехід в іноземну є насправді викли-
ком. Системи управління в націо-
нальних та іноземних компаніях 
дуже відрізняються: якщо в націо-
нальній власники беруть безпо-
середню участь в управлінні, то 
в іноземній це здійснює найманий 
менеджер, який часто є експатом, 
має свій менталітет, особливе бачен-
ня українського бізнесу, судової сис-
теми та ставлення до контролюючих 
органів. У іноземних компаніях ін-
ший підхід до корупції — корупційні 
схеми тут зовсім не сприймаються; 
діє прозора система оплати праці 
і сплати податків; вирішення про-
блем з державними органами часто 
здійснюється за допомогою залуче-
них юридичних консультантів, а та-
кож різних професійних платформ, 
таких як EBA, ACC; репутаційні ри-
зики мають велике значення. 

Уже 7 років я працюю в Lactalis. 
Це французька сімейна компанія, 
світовий лідер з виробництва си-
рів та один зі світових лідерів з ви-
робників молочної продукції під ві-
домими міжнародними брендами 
President, Galbani, Parmalat, Lactel. 
У Lactalis я отримала дуже амбіцій-
не поле діяльності. Моїм завданням 
було створити юридичний департа-
мент, що задовольняв би потреби 
виробництва та торгової компанії 
в Україні, побудувати його роботу, 
налагодити комунікацію з хед-офі-
сом у Франції та закрити всі поточ-
ні юридичні проблеми, яких на той 
час було чимало. Непоганий виклик. 
На додаток економічна та політич-
на кризи, що сталися незабаром, 
робота в межах урізаного бюджету, 

безліч антимонопольних справ і су-
дових процесів, складні реструкту-
ризаційні проєкти та особливості 
французького бізнесу.

 
—  Чому обрали професію саме 
юриста та чому саме in-house 
lawyer?
— Дуже часто професію юриста 

обирають, маючи перед собою при-
клад родини, яка працює в цій галу-
зі. У мене такого прикладу не було. 
У той час юридична освіта вважалась 
чи не найпрестижнішою, і її для ме-
не обрав мій батько. За цей вибір 
я дуже йому вдячна.

Чому in-house? Серед переваг — 
можливість опанувати та одночасно 
добре орієнтуватися в різних галу-
зях права на практиці. Юристи in-
house — «універсальні солдати», щоб 
відповідати посаді, ти повинен ма-
ти широкий юридичний світогляд. 
З ранку ти не можеш спрогнозувати, 
з якою кількістю викликів і в якій 
галузі зіткнешся протягом дня. Це 
дуже динамічна робота. 

Одним з основних завдань є вияв-
лення можливих проблем, визначен-
ня, які з них несуть реальний ризик, 
які можна вирішити самостійно си-
лами департаменту, а для вирішення 
яких бажано залучити професійних 
вузькопрофільних спеціалістів. Важ-
ливо чітко орієнтуватися у досвіді 
та успішній практиці юридичних 

фірм, щоб за необхідності виріши-
ти, яка з них у найкоротший строк 
і за менші кошти зможе ефективно 
вирішити проблему компанії.

Крім того, у інхаузів є можли-
вість отримати суміжний функціо-
нал: у Lactalis я керую комплаєнсом, 
а також беру участь у GR. 

Коли ти знаєш, «чим дихає» біз-
нес, коли розумієш його пробле-
ми, ти як юрист вчишся бути більш 
гнучким. Дуже важливо не тільки 
дати юридично правильну консуль-
тацію, а зваживши всі ризики, знай-
ти оптимальне рішення, виходячи 
з потреб компанії. Бути близьким 

до бізнесу, знаходити компроміси, 
будувати ефективні комунікації на 
всіх рівнях — саме цьому вчить ро-
бота in-house.

—  Чи планували або думали 
колись  заснувати  юридичну 
фірму?
— Серйозних планів з цього 

приводу не було. Крім того, мені 
хотілося б робити щось особливе, 
а це означає, що необхідно запро-
понувати ринку особливий продукт, 
горіти ідеєю та бути готовим у неї 
інвестувати. Мабуть, цей момент 
ще не настав. Натомість у мене був 
досвід відкриття власного неюри-
дичного бізнесу. Після народження 
першої дитини мені хотілося нової 
самореалізації, і я почала розвивати 

Інтерв'ю | Юридичний бізнес

Керівник юридичного департаменту Lactalis Ukraine Олена ГЛОБА 
переконана, що робота інхауза вчить бути близьким до бізнесу, знаходити 
компроміси та будувати ефективні комунікації на всіх рівнях. В інтерв’ю 
для ЮГ юристка поділилася своїми секретами успіху та професійними 
рекомендаціями для амбітних жінок, розповіла про підходи до управління 
своїм департаментом, переломні моменти в кар’єрі, а також про те, за що 
вдячна своєму батькові 

Я цікавлюся потребами моєї команди 
та намагаюся бути толерантною 

і людяною
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ка може самостійно чогось досягти 
у професії, типу: ти тут папірці но-
сиш, а за тебе все вирішують. Я до-
тримуюсь думки, що мені байдуже, 
що про мене говорять — аби говори-
ли. Адже я точно знаю, хто я, звідки 
і яким чином отримала те, що маю. 
Ви спитаєте, в чому мій секрет? Про-
сто пощастило. 

Я з гумором ставлюся до будь-яких 
намагань показати мені «моє жіноче 
місце». Розумію, що нашому суспіль-
ству знадобиться ще щонайменше 
десятиліття, щоб побороти вірус, що 
жінка сама по собі нічого не варта 
або в чомусь неповноцінна. Я насо-
лоджуюсь тим, що я жінка, і вважаю 
свою стать перевагою, бо маю таку 
розкіш, як вибір у кожній ситуації 
бути розумною чи красивою. Я пере-
конана, що ми можемо це спільно по-
долати, якщо жінки будуть щиро себе 
любити, поважати і цінувати, і тоді 
приниження за будь-якими ознака-
ми не пройде, буде неефективним 
і з часом не буде використовуватись 
чоловіками. 

До речі, у нас в компанії тільки 
жінки, і це ще одна наша унікальність 
на юридичному ринку окрім того, що 
ми є єдиною бутиковою компанією 
з сімейного права, яка має стільки ви-
знання колег, рейтингів та нагород.

—  Вашими клієнтками завжди 
є жінки — це випадковість чи 
Ваша принципова професійна 
позиція?
— Не завжди. Відсотків 15% ми 

захищаємо чоловіків, але лише най-
кращих, найбільш гідних і з високи-
ми моральними цінностями. Просто 
вони зазвичай проти публічності, во-
ни політики, власники бізнесів, іно-
земці. Я жодного разу не допомагала 
батькові забрати дитину від мами, 
підробляти боргові розписки, щоб 
відсудити більше майна, не «домов-
лялась про правильне рішення», бо 
точно знаю, бачу і відчуваю, що це 
короткочасне рішення. Моя місія — 
отримувати для клієнтів рішення, які 
будуть позитивно впливати на їхню 
долю. А помста чи шахрайство — не 
моя спеціалізація. 

Пройшовши власне розлучення 
і пізнавши себе, я глибше відчуваю 
жінок, дихаю з ними одним повітрям, 
тому й стала «правозахисником жі-
нок», бо точно знаю, хто така жінка 
під час розлучення, чого вона хоче 
і як їй допомогти. 

—  Не  розкриваючи  імен  або 
якихось  деталей,  поділіться 
кількома випадками/кейсами 
з практики, які вплинули на Ваш 
професійний світогляд.
— Перше моє відкриття, що зра-

да — це не привід для розлучення. 
Більшість родин розпадаються через 
відсутність партнерських стосунків, 
спільних інтересів та спілкування. 

Друге відкриття — що чоловіки 
набагато кращі, ніж ми про них інко-
ли думаємо. Вони під час розлучення 
готові бути щедрими та йти на ком-
проміс. Але якщо вони потрапляють 

під вплив оточуючих (батьків, друзів, 
нових половинок), то забувають про 
свою благородність і можуть боро-
тись із вигаданим драконом, яким 
є колишня. Тоді й починається сімей-
на війна, аж поки чоловік не прозріє 
і не побачить, що він бореться не 
з жінкою, а з собою — своїми слаб-
костями, комплексами, образами, 
бажанням щось довести. Сімейна вій-
на — як громадянська: страждають 
діти, витрачаються час та матеріаль-
ні ресурси, а в душі залишається ви-
палене поле з відчуттям втрачених 
років життя.

Третє відкриття: батьки, які від-
бирають дітей у матерів — фашисти. 
Вони не думають про майбутнє ма-
люків (цей період залишиться в пси-
хіці дитини на все життя), а лише 
керуються власним хворобливим его. 
Юристи, які їм у цьому помагають — 
спів учасники скаліченого майбутньо-
го дитини, і жоден гонорар не вартий 
такої карми. Дитина, яку вирвали з її 
природнього середовища, забороня-
ючи бачити маму та наговорюючи на 
неї, ніби викинута до притулку. Вона 
підсвідомо розуміє, що є всього лише 
зброєю в акті помсти. Про яке щасли-
ве майбутнє може йти мова, якщо 
дитина переживає таку втрату? Як-
що батько любить дитину, він ніколи 
так не вчинить, а знайде можливість 
«екологічно» домовитись і виховува-
ти дитину спільно. 

Я бачила чимало прикладів, як та-
кі горе-батьки досить скоро хворіли, 
втрачали бізнес, їхнє життя злітало 
зі звичних рейок, а все тому, що, ма-
буть, не варто порушувати основні 
закони природи. 

Четверте відкриття: жінка, яка 
знає собі ціну і чого хоче, отримає 
від розлучення сповна і по справед-
ливості, а та, якій нічого не потрібно, 
ні з чим і вийде. Не соромно просити 
половину майна і аліменти — сором-
но втрачати можливості і не захища-
ти свої права. 

Найцінніше усвідомлення: люди 
змінюються рідко, і лише їхні вчин-
ки щиро кажуть про їхнє ставлення 
до нас. 

 
—  Сімейне право — дуже осо-
биста практика. Як працювати 
так, щоб не «перебирати» на се-
бе біль клієнта?
— Так, сімейне право — це пра-

во душі. Це приходить з досвідом і, 
звісно, з роботою над собою. Я ви-
являю емпатію і співчуття, але не 
можу ставати клієнтом і проходити 
його шлях, тому є певні техніки та 
правила. Підтримка для клієнта дуже 
важлива, і на все це потрібен ресурс 
і міра, адже не можна віддати біль-
ше, ніж ти маєш, і не варто забувати 
й про своє життя. Також не слід плу-
тати себе з психологом чи другом 
клієнта — він не для того звернувся 
до адвоката. Я чітко усвідомлюю, що 
я — людина, до якої звертаються для 
вирішення своїх сімейних проблем, 
і завдяки моєму досвіду та відданості 
професії мій довіритель отримає най-
кращий результат. Я багато навча-

юсь, тому вмію працювати з людьми, 
які до мене звертаються, бо знаю, що 
вони переживають, які у них страхи, 
чого вони потребують і як їх приве-
сти до цього результату. 

—  Чи робите Ви власні висно-
вки з помилок у житті клієнтів, 
щоб застосувати це, наприклад, 
у процесі медіації або власному 
приватному житті?
— Переконана, що кожен вчить-

ся лише на власних помилках, і то не 
завжди. Немає унікального рецепту 
щастя чи щасливої родини. Моя ро-
бота дає можливість пізнавати світ 
і життя глибше, але у кожного свій 
шлях, і те, що ти маєш пройти — про-
йдеш, що не твоє — «не підчепиш». 
Це моя філософія. Але я не відкидаю 
статистику і закономірності, тому 
дуже уважно ставлюсь до кожної 
справи, адже це долі людей, і я усві-
домлюю відповідальність за те, що 
роблю. Мій досвід — більше 130 сі-
мейних справ — дає мені глибину 
розуміння людських душ. Я вчусь 
у своїх довірителів позитивних яко-
стей і надихаюсь їхніми перемогами, 
здобутками, новими успіхами після 
розлучення. Звісно, ми стаємо близь-
кими у розумінні приватності, бо во-
ни впускають мене у найпотаємнішу 
сферу життя, і я дуже цим дорожу. 

—  Кілька років тому Ви випус-
тили книгу «Розлучення. Спо-
відь адвоката», в якій поділились 
власним досвідом розлучення. 
Зараз займаєтесь написанням 
другої книги. Про що вона буде?
— Друга книга вийде незабаром. 

Вона про те, як жінка може про себе 
подбати під час шлюбу, на що слід 
звертати увагу, щоб не залишитись 
«біля розбитого корита», та як убезпе-
чити себе від шлюбних аферистів. Це 
буде така собі енциклопедія сучасної 
жінки. В ній буде багато порад, при-
кладів та інструментів, щоб уникнути 
небажаних ситуацій у приватному 
житті. І вона буде російською мовою, 
адже останні роки я багато консуль-
тую жінок з пострадянського про-
стору, які проживають за кордоном. 

—  Які книги самі любите чи-
тати?
— Читаю постійно. Щомісяця по 

2–3 книги. В основному це психоло-
гія та юридичні книги, рідко класика 
(Джек Лондон, Кафка, Екзюпері). Ос-
танні прочитані книги: Ікігай (Япон-
ські секрети довгого і щасливого жит-
тя), Як спілкуватись з психами (Марк 
Гоулстон) та теорія сімейного права. 

 
—  Як відновлюєте свої сили та 
наповнюєтесь енергією?
— У моє життя «вмонтовані» ри-

туали, які допомагають відновлю-
вати сили. Мій телефон завжди на 
беззвучному режимі. Щоранку я ро-
блю зарядку, ввечері — медитацію. 
У мене є чіткі плани на день, я веду 
електронний календар (не прив’яза-
на до блокнотів), зайву інформацію 
не тримаю в голові, а виношу у на-

гадування чи нотатки. На вихідних 
і у відпустці не працюю. Двічі на тиж-
день займаюсь спортом (балет або 
пілатес) та роблю спортивний масаж 
і відвідую косметолога. Я люблю своє 
життя, роботу, людей, які навколо, 
і у цьому черпаю свій ресурс. Якщо 
ти розумієш, що твоє життя твориш 
сам і воно тобі подобається, то драйв 
уже в повітрі. 

 
—  Чи бувають у Вас в житті мо-
менти, коли хочеться все поки-
нути і побути наодинці з собою?
— Так. І я це роблю. Фактично 

раз на місяць я вимикаю телефон 
і ні з ким не спілкуюсь, також не маю 
звички довго спілкуватись телефо-
ном. Для мене розкіш — побути самій 
і помовчати, тому дуже ціную такі 
моменти. Вважаю, що наше життя 
настільки наповнене усім, що варто 
інколи ставити його на паузу. А ще 
у мене дуже класні друзі, спілкування 
з ними наповнює і надихає. 

—  Які професійні плани маєте 
на найближчий рік?
— Я не забобонна, але всі свої 

плани відкривати не буду.
Своїх підписників я й далі буду 

щоп’ятниці радувати у прямих стрі-
мах в Інстаграм та ФБ у проекті #На-
КавузАдвокатом.

На початку літа ми зробили пода-
рунок нашим читачам — розмісти-
ли на сайті (https://katerynavlasiuk.
com/#rec140851259) безкоштовну 
заяву про розлучення, і тепер усі ба-
жаючі зможуть нею скористатись. 

Нещодавно випустили новий про-
дукт від компанії — пакет «Шлюб-
ний договір». Він унікальний на 
ринку України. В нього вкладено 
багато досвіду та любові. Ми ство-
рили шлюбний договір, яким можна 
скористатись без допомоги юристів. 
Він заощадить час та кошти нашим 
клієнтам. Разом із шаблоном дого-
вору вони отримають інструкцію, де 
детально описано, що можна і чого не 
можна вписувати в шлюбний договір, 
і як він працює. Ця інструкція відпо-
відає на 90% питань клієнтів на кон-
сультаціях по шлюбних договорах. 
Жодна компанія поки офіційно не 
продавала свої шаблони, ми перші. 
Ми розуміємо, що наш продукт мо-
жуть купувати також юристи, адво-
кати та нотаріуси, але нам не шкода, 
адже чим більше буде якісних шлюб-
них договорів, тим краще. 

Також ми чекаємо, коли в Раді про-
голосують законопроект «Про відпо-
відальне батьківство», до розробки 
якого ми долучались.

Звісно, випуск нової книги, який 
запланований на осінь.

Ще ми готуємо кілька юридичних 
продуктів та сенсацію для усіх жінок. 
А саме зараз я працюю ще над одни-
ми дуже потрібними змінами в зако-
нодавство. 

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 
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—  Катерино, як змінювалась 
роль жінки в юридичній профе-
сії за час Вашої практики?
— На юридичній арені все біль-

ше з’являється молодих, амбітних 
адвокатес, які не бояться конкуру-
вати з чоловіками і часто показують 
кращі результати в юридичному біз-
несі. Але я думаю, що тут питання 
ширше. Адже щороку в українському 
суспільстві жінка стає все більш само-
стійною, впевненою та свідомою. Це 
впливає на те, що кількість жінок, які 
представлені у владі, бізнесі та гро-
мадських рухах, постійно зростає. Ду-
маю, таким чином просто поступово 
відновлюється справедливість, адже 
жінки часто боялись виявляти голос 
і були на других ролях, хоча часто 
працювали «за себе та того хлопця». 
Я бачу тенденції в суспільстві, що ба-
гатьом «самодостатні жінки» не до 
вподоби, тому з одного боку назріває, 
так би мовити, гендерна революція, 
яку в США прожили 30–40 років то-
му. Не бачу в цьому ніякої загрози, 
адже це точно призведе до того, що 
з жінками в Україні почнуть більше 
рахуватись. Для цього є передумо-
ви — багато жінок стають успішни-
ми, не готові обмежуватись родиною 
та «служити» чоловікові, а прагнуть 
розвитку та самореалізації. 

—  Чи доводилося Вам стикати-
ся з гендерними стереотипами 
або дискримінацією за ознакою 
статі, особливо в роботі?
— Так. Ще навіть кілька років то-

му бачила, як на мене реагують чо-
ловіки-клієнти, у погляді читалось: 
«Яка ж вона юрист?», і посмішка. Але 
після десятихвилинної розмови я ба-
чила, як вираз їх очей змінювався на 
повагу і зацікавленість. З «дівчинки» 
я перетворювалась на професіонала, 
до порад якого можна дослухатись. 
Також інколи колеги-чоловіки з не-
довірою ставляться до того, що жін-

«Моя місія — отримувати для 
клієнтів рішення, які будуть 
позитивно впливати на їхню долю»

Катерина ВЛАСЮК, засновниця адвокатського бюро «Сімейний 
адвокат Катерина Власюк», називає сімейне право правом душі. 
Юристка не з чуток знає, що таке погляди чоловіків на жінок «зверху 
вниз» та дискримінація за ознакою статі. Більшість її клієнтів — 
жінки, близько 15% — чоловіки, але гідні та з високими моральними 
цінностями. В інтерв’ю говоримо про інстайти з практики, що вплинули 
на професійний досвід, філософію взаємовідносин з клієнтами, а також 
про речі, що надихають рухатись уперед
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повною любов’ю до свого предме-
ту, закохуючи і мене у цей предмет. 
Крім того, юридичний «романтизм» 
навіяв американський серіал про 
адвокатів, після якого я остаточно 
і безповоротно вирішила навчатися 
юридичній справі.

—  Якими якостями має володі-
ти жінка-лідер? Тобто без яких 
професійних та особистісних 
рис шлях до лідерства закри-
тий? 
— Я не аналізую якості лідера за 

гендерними ознаками. Лідер — це 
особистість, яка має внутрішню силу 
та наділена якостями, щоб зрушити 
навіть зовсім непідйомну «скелю». 
Я переконана, що якості, притаман-
ні лідеру, мають бути як у жінок, так 
і у чоловіків. Щоб бути лідером, слід 
любити те, чим ти займаєшся, та 
повністю віддаватися своїй справі. 
Лідер — це особа, яка не боїться ви-
конувати роботу та нести відпові-
дальність, бути відкритою до нових 
ідей та делегувати повноваження. 
Це особа, яка є прикладом для ін-
ших, може згуртувати та заохотити 
людей досягти поставленої мети, 
врегулювати конфлікти, якщо такі 
виникають. 

Дуже часто керівника ототож-
нюють з лідером. Я не погоджуюсь 
з цим, бо ж не кожен керівник є лі-
дером. Лідер повинен мати висо-
кий рівень емоційного інтелекту. 
Він завжди зосереджується на тому, 
щоб правильно діяти, а не на тому, 
щоб завжди бути правим. І це голов-
ні відмінності.

Світ бізнесу прийнято вважати 
світом чоловіків. І хоча жінка-лідер 
і чоловік-лідер однаково ефектив-
ні в роботі, суспільство більш при-
скіпливо ставиться до жінок-лідерів 
та більш поблажливо до чоловіків. 
Мабуть, через гендерну роль жін-
ки у суспільстві щодо жінки-лідера 
існують більш високі очікування, 

а її професійні та поведінкові якості 
розглядають більш пильно.

Звісно, роль чоловіка та жінки-лі-
дера залежить від соціального зна-
чення жінки у суспільстві. На щастя, 
в українському суспільстві гендерна 
нерівність не є вираженою. І незва-
жаючи на всі стереотипи, можна 
спостерігати тенденції до позитив-
ного сприйняття жінок у ролі ліде-
рів. Яскравим взірцем є міжнародні 
компанії, де лідерські позиції займа-
ють жінки. Наприклад, логістична 
сфера, яка одвічно вважається чо-
ловічою. В компанії «Рабен Україна» 
генеральним директором є жінка, 
а в менеджменті компанії з 10 осіб 

6 жінок. Крім того, у багатьох між-
народних та українських компаніях 
позиції логістичних/операційних 
директорів займають жінки. Це сто-
сується і юридичних відділів ком-
паній. Скільки талановитих, успіш-
них, розумних та амбіційних жінок 
займають посади керівників юри-
дичних функцій. І до речі, Ваше до-
слідження є тому підтвердженням.

Думаю, у розрізі питання ген-
дерного менеджменту ми можемо 
говорити про фактори, які заважа-
ють жінці стати лідером. Наприклад, 
в середньому жінки пізніше почи-
нають піклуватися про особисту 
кар’єру, адже вони більш зосередже-

ні на сім’ї та вихованні дітей, часом 
втрачають незалежність і рішучість. 
До того ж, жінки більш емоційні та 
менше схильні до ризику.

—  З  якими  труднощами  або 
перепонами Ви стикалися на 
професійному шляху? Яка їх ча-
стина була пов’язана з тим, що 
Ви — жінка? 
— Мені пощастило працювати 

виключно у соціально відповідаль-
них компаніях, в яких гендерна рів-
ність є основою в повсякденній ро-
боті. Повага до жінок та їх цінність 
як лідерів ніколи не піддавались 
якійсь дискусії. 

«Лідер завжди зосереджується на 
тому, щоб правильно діяти, а не на 
тому, щоб завжди бути правим»

Головний юрисконсульт Raben Ukraine Ірина КРАВЦОВА в інтерв’ю ЮГ 
поділилася своїм баченням філософії лідерства. За її словами, стати лідером 
може лише людина, яка любить свою справу та повністю їй віддається. 
Юристка також розповіла про свою історію успіху, вибір професії, гендерний 
баланс у своїй компанії, а також про єдиний у своїй роботі випадок 
гендерної дискримінації і його розв’язку
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ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ, ЩО ЧОЛОВІКИ У ПРОФЕСІЇ МАЮТЬ 
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—  Ірино, Вас відзначили коле-
ги як одну з найбільш успіш-
них корпоративних юристок 
України. Ви самі вважаєте себе 
успішною? 
— Що таке успіх і чи є його ви-

значення? Ні, немає. Кожна людина 
для себе визначає критерії, за яки-
ми вона оцінює свою успішність. 
Для деяких успіх — це отримати по-
саду в міжнародній компанії, для 
інших — придбати дорогий авто-
мобіль чи будинок на Лазуровому 
узбережжі, ще для когось — отри-
мати нагороду чи відзнаку. Однак 
матеріально виражене досягнення 
саме собою не може вважатися успі-
хом, оскільки воно має бути підкрі-
плене відчуттям задоволення від до-
сягнутого. Тому чи вважаю я себе 
успішною? Так, вважаю. Я займа-
юсь справою, яка мені подобається. 
Я працюю в компанії, в якій мені 
комфортно та цікаво. Я пишу дис-
ертацію, публікую наукові та ана-
літичні статті, виступаю спікером 
на форумах, конференціях та є лек-
тором правничих курсів. Я входжу 
в українські та міжнародні профе-
сійні рейтинги. За свою професійну 
діяльність я відчуваю гордість.

Я вважаю, що відзнака успішної 
корпоративної юристки України 
підкреслює мою успішність. Для ме-
не, як і для кожної соціальної особи, 
така відзнака є дійсно дуже важ-
ливою, вона наповнює та мотивує 
мене на досягнення нових цілей. Це 
відчуття підсилюється ще й тим, що 
рейтинг корпоративних юристок 
України є результатом незалежного 
опитування юридичного ринку. Це 
означає, що колеги-юристи надали 
моїм професійним діям позитив-
ну оцінку, і я рухаюсь правильним 
шляхом.

—  Розкажіть, як складалась Ва-
ша кар’єра, де Ви працювали? 
— Моя кар’єра почалась у видав-

ничій справі: спочатку було проход-
ження практики на базі газети Вер-
ховної Ради України «Голос України», 
а потім — юристом у міжнародній 
видавничій компанії. Продовжен-
ням кар’єри був перехід у міжнарод-
ну косметичну компанію «Лореаль», 
що було моїм персональним викли-
ком, оскільки потрібно було побу-
дувати юридичну функцію з нуля, 
і після майже 10 років я завершила 
свою роботу в компанії на посаді ке-
рівника юридичного відділу. Зараз 
я навчаюсь в аспірантурі та працюю 
головним юрисконсультом у міжна-
родній логістичній компанії «Рабен». 
Наразі можу сказати, що логісти-
ка — це надзвичайно цікаво, різно-
манітно, а за динамічністю процесів 
жоден інший сегмент бізнесу з нею 
не може зрівнятися.

—  Чому  обрали  професію 
юриста, чим вона Вас прива-
била? 
— Юристом я стала завдяки своє-

му шкільному вчителю історії та пра-
ва, який викладав матеріал з надзви-
чайною легкістю, неординарністю та 
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ІНТЕРЕСИ

 Живопис, подорожі

Do what you can, with what 
you have, where you are 

 У 2004 р. закінчила Інститут європейського права 
Одеської національної юридичної академії та здобула 
кваліфікацію «Магістр права» (диплом з відзнакою).

 У 2016–2017 рр. пройшла навчання медіації в Німецькій 
академії адвокатів (Deutsche Anwalt Akademie) та отри-
мала кваліфікацію «Медіатор». 

 Випускниця першої сотні всеукраїнської програми про-
фесійного розвитку для адвокатів «Адвокат Майбут-
нього», 2017 р. 

ОСВІТА

 Займається юридичною практикою з 2004 р. У 2008 р. 
отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю. 

 Голова відділення Асоціації правників України в Одесь-
кій області. Віце-президент ГС «Українська академія 
медіації». Заступник голови комітету з медіації та аль-
тернативних видів врегулювання спорів Ради адвока-
тів Одеської області. Експерт проєкту ЄС Pravo-Justice 
з питань медіації. 

 Член Сінгапурської палати морського арбітражу 
(Singapore Chamber of Maritime Arbitration).

 Член Німецької морської арбітражної асоціації (German 
Maritime Arbitration Association).

 Партнер та голова адвокатського об’єднання «Юридич-
не бюро Сергєєвих» — однієї з провідних юридичних 
фірм Одеси і півдня України, що спеціалізується в на-
данні послуг у галузі морського права. 

 Автор багатьох публікацій у юридичних виданнях.

ДОСВІДМЕДІАЦІЯ
АРБІТРАЖ
МОРСЬКЕ ПРАВО 
СУДОВА ПРАКТИКА 

ПРАКТИКИ

 Рекомендована дослідженням «Юридичної Газети» «Ви-
бір клієнта: ТОП-100 найкращих юристів України» 2018 р. 
серед найкращих фахівців у сфері арбітражу та медіації. 

 Рекомендована дослідженням «Юридичної Газети» 
«Вибір клієнта: ТОП  100-найкращих юристів України» 
2019 р. серед найкращих фахівців у сфері сімейного 
права.

 Переможниця конкурсу Асоціації адвокатів України 
(ААУ) «Адвокат року-2019» у номінації «Міжнародний 
арбітраж».

ВИЗНАННЯ
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У моїй професійній діяльності був 
лише один випадок, коли під час ді-
лових перемовин високопоставлена 
посадова особа контрагента пово-
дився неадекватно стосовно мене 
саме через те, що я жінка. Мій ди-
ректор, який також був присутній 
на перемовинах, відразу відреагував 
і, незважаючи на важливість угоди, 
надав контрагенту вибір: або пово-
дитися адекватно, або забути про 
укладання угоди. Це було дуже дієво, 
адже поведінка контрагента відразу 
змінилась, і угода була укладена. По-
тім з’ясувалося, що ця високопосадо-

ва особа була фігурантом у гучних 
гендерних скандалах. Щодо мого 
директора, то його вчинок став для 
мене взірцем справжнього лідера 
та чоловіка, і я завжди до нього бу-
ду ставитися з глибокою повагою.

Усі інші труднощі, з якими я сти-
калась, не стосувалися моєї статі — 
найчастіше це були бізнес-питання, 
які треба було ефективно та опера-
тивно вирішувати. Але їх я називаю 
не труднощами, а складними ситу-
аціями, які потребують більше часу 
та зусиль для вирішення.

—  Чи може успішність поєдну-
ватися зі скромністю? 
— Скромність, як і марнослав-

ство, має бути помірною. Вважаю, 
що занадто велика скромність — це 
один із видів страхів, зокрема, «що 
скажуть чи подумають інші». Кожен 
вихід із зони комфорту робить люди-
ну більш сміливою та розкутою. Це 
призводить до певного притуплення 
відчуття скромності. Людина стає 
впевненою у собі, у своїх вчинках та 
їх результатах. З іншого боку, коли 
людина не боїться заявити про себе 
суспільству, таке суспільство може 
поставити клеймо марнославства, 
що також не є правильним.

Вважаю також, що надмір-
на скромність обмежує людину 
в сприйнятті своїх досягнень, а от-
же, в отриманні повного задово-
лення, що є кінцевим результатом 
будь-якого досягнення. А якщо лю-
дина не отримує задоволення, чи 
може вона досягати інших цілей? 
Однозначно ні. 

Інше питання в тому, що люди, які 
не досягають професійних висот, ви-
правдуються тим, що вони скромні 
та неамбітні. Можу погодитись лише 
щодо амбіцій та розставляння пріо-
ритетів у житті. Врешті-решт, кожен 
сам для себе вибирає, проводити 
вільний час за читанням книги чи 
дивлячись телевізор. Формула успіху 

дуже проста — це праця, помножена 
на бажання. А взагалі, як говорив 
У. Черчілль, «успіх — це ще не точ-
ка, невдача — це ще не кінець; єди-
не, що має значення, — це стійкість 
продовжувати боротьбу».

Якщо ми говоримо про скром-
ність як рису культури взаємовідно-
син, то так, людина, яка має повагу 
до інших людей, вміє співставляти 
свою самооцінку з думкою інших, 
дотримується рамок пристойності, 
є порядною і здатна спокійно вести 
діалог з іншими людьми, звісно, мо-
же бути успішною. 

—  Які риси характеру допома-
гають Вам вдосконалюватися 
та рости? 
— Наполегливість, цілеспрямо-

ваність, стійке бажання розвиватися 
та бути професіоналом своєї справи. 
Також чесність по відношенню до се-
бе, до роботодавців, партнерів і вза-
галі до оточуючих. І мабуть, певна 
невгомонність.

—  Одвічне питання: робота та/
або сім’я? Ви за «та» чи «або»? 
Де лежить «лінія розмежуван-
ня»? 
— Робота та сім’я. Сім’я є надзви-

чайно великою підтримкою, яка не 
дає «згоріти» на роботі. Жодна лю-
дина не може почувати себе повно-
цінною, маючи тільки роботу або 
тільки сім’ю. Повноцінна людина 
є більш ефективною в роботі. Багато 
компаній це розуміють, тому й вво-
дять програми «баланс дім-робота» 
для своїх співробітників.

Враховуючи, що жінка стикається 
з більшими складностями при побу-
дові своєї кар’єри, ніж чоловік, для 
неї особливо важливо мати підтрим-
ку сім’ї та близьких людей. Маючи 
таку підтримку, жінка наповнюється 
емоційно, відновлюючи внутрішній 
баланс лідера та жінки.

—  За  якими  напрямками  Ви 
плануєте розвиватися надалі? 
— Для мене логістика є досить 

новою сферою. Наразі продовжую 
вдосконалювати свої знання у тран-
спортному та митному праві, більш 
детально розбираюся в операційних 
процесах, які в компанії «Рабен Укра-
їна» надзвичайно різноманітні: це 
і вантажоперевезення по Україні та 
в міжнародному сполученні, і склад-
ське обслуговування та здача в оренду 
приміщень, митне оформлення. Ко-
жен процес унікальний. Питання, які 
виникають щодня — неоднотипні, а їх 
вирішення потребує не тільки погли-

блених юридичних знань, але й розу-
міння операційних нюансів. Крім того, 
оскільки ми — обслуговуюча компа-
нія, при вирішенні будь-якого питання 
слід враховувати інтереси клієнтів.

Іншим напрямом мого розвитку 
є дисертація, яка лежить у площині 
адміністративного та конкурентного 
права. Тема мого дослідження є но-
визною для наукового світу, а комбі-
нація адміністративного права з гос-
подарським є справжнім викликом 
моїм знанням, вмінням та навичкам. 
Вже починаю спокушатися на но-
ві учбові програми, але намагаюся 
тримати себе в руках щонайменше 
до моменту захисту дисертації.

—  Що Ви читаєте — ділову лі-
тературу, художню, книги чи 
газети? 
— Я читаю все, але зараз дисер-

тація вимагає багато часу та аналі-
зу саме наукової літератури, якій 
я присвячує 90% вільного часу. Що-
до ділової літератури, то книги ви-
бираю з менеджменту, прожект- та 
тайм-менеджменту, емоційного ін-
телекту та все, що стосується soft 
skills. З художньої літератури надаю 
перевагу класичним творам, зокре-
ма, мені подобаються твори Ремар-
ка, Хемінгуея, Золя, Шолохова, пова-

жаю Солженіцина. Відкриттям серед 
сучасних українських письменників 
став Володимир Лис.

Звісно, читаю професійні юридич-
ні періодичні видання, оскільки важ-
ливо знати, з якими практичними 
справами стикаються інші юристи, як 
вони вирішують те чи інше питання.

—  Які  фільми  любите  диви-
тись? 
— Фільми, як і музика, залежать 

виключно від настрою. Єдине можу 
сказати, що я не дивлюсь фільми 
жахів.

—  Чи займаєтеся спортом? 
— Так, звісно. Спорт — це най-

кращий спосіб переключитися від 
стресових ситуацій чи зняти робоче 
напруження. Спорт — це «розрядка» 
для мозку. Оскільки по життю я бо-
рець, то вид спорту, яким займаюся, 
також пов’язаний з боротьбою — 
це бразильське джиу-джитсу. Хочу 
також поновити заняття з верхової 
їзди, але, на жаль, наразі не виста-
чає часу. 

Скромність, як і марнославство, 
має бути помірною

Ірина Кравцова, головний юрисконсульт Raben Ukraine

Підготувала Анна Трішичева, 
журналіст, спеціально для 
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