
 
Проект «Школа лідерства» - це  класна штука. Самій дуже цікаво дізнатися думку колег  по 
професії. Є брак спілкування з колегами, особливо жінками, на таку тематику. Та й самій 
корисно було оцінити свій досвід, зробити певні висновки. 
Зізнаюсь, відповідати було складно. «Гуру» у побудові юридичної кар’єри жінки себе не 
вважаю,  тому були сумніви. Не хотілося, що моє інтерв’ю виглядало як «проповідь». Як 
кажуть, «не вчіть вченого пекти хліба печеного». З іншого боку, якби мені хтось 
досвідчений свого часу порадив як рухатися по життю, була б дуже вдячна. 
 
Про те, чим пишаюсь 
Я пишаюсь своєю сім’єю, тим що я маю власне гніздо. Над цим теж треба попрацювати, не 
менше, ніж над кар’єрою. Щодо себе особисто, переказувати конкретні справи та 
досягнення  - не всім це буде цікаво, а про щось конфіденційне, пов’язане з клієнтами, і не 
скажеш. Взагалі, тем, чим можна пишатися  це  ділова репутація, ім’я. Може трохи пафосно 
звучить, проте я пишаюсь тією професійною репутацією, що маю, бо оцінка клієнтів та 
колег для юриста – критерій успіху. 
 
Про риси, що сприяють успіху 
Думаю фактори життєвого успіху дуже схожі для всіх, незалежно від професії. Ключовий 
фактор – це Ваша особистість. Якщо маєте добрі стартові можливості (фінанси, впливові 
зв’язки, досвідчених наставників) – це чудово. Хоча іноді легкий старт шкодить – мотивації 
немає. В мене самої мотивації було досхочу (цілий букет – і матеріальне, і амбіції, і 
провінційне походження і власні риси характеру), може тому щось і виходило.  
Що саме такого має бути в особистості, щоб досягати, йти далі і знову досягати. Шукаю 
відповідь постійно. Маю кілька думок, які, принаймні, не зашкодять:   

  вчитися кращого у оточуючих – це добре. Можна витратити купу часу на читання 
книжок та відвідини тренінгів про розвиток особистості і кар’єру, замість того, щоб 
скористатися порадами, досвідом колег, або висновками зі свого власного досвіду. 
Завжди запитуйте себе – чого я можу навчитися у цієї людини, не має значення друг 
це чи ворог. Так само аналізуйте всі події та прояви життя і робіть з них такі собі 
«екстракції» корисного. Вчитися треба не лише знанням, бо знання, як відомо, це 
ще не розум. Тут важливо іноді перебороти себе та мати сміливість спитати, 
попросити допомоги; 

 непогано вміти слухати та чути. Юрист вступає в перемовини практично щодня, тому 
таке вміння суттєво додасть вам балів. Сформулюйте для себе мету перемовин і 
ведіть до неї. А для цього активне слухання просто необхідне. Не завжди 
обов’язково демонструвати свою «обізнаність», інколи краще стриматися та 
промовчати (як кажуть, іноді краще жувати, ніж говорити); 

 порада оминати зайве. Не витрачайте час на зайві речі, пусті балачки, плітки та інше 
те, що забирає відведений вам час, проте не повертає набутим досвідом. Вміти 
розрізняти що зайве, а що ні, правильно обирайте пріоритети – неабияка перевага. В 
такому разі ви встигатимете набагато більше, ніж здавалося; 

 не бійтеся змінювати своїх поглядів. Нічого хорошого немає у звичці вперто стояти на 
своєму, навіть якщо ви помились чи вам довели інший погляд на речі. Це означає, 
що ви свідомо йдете на помилку заради того, щоб зберегти «обличчя», не здаватись 
непослідовною. Авторитету вам така поведінка не додасть; 

 ставте собі високу та конкретну мету, будьте сміливими у її досягненні. Нічого нового 
я тут не сказала, скрізь на це звертають увагу. Тим не менше, мало хто сприймає це 
серйозно. Мета має бути якомога конкретнішою, а ще краще, якщо вона матиме 
конкретні строки. А для тих, хто вважає, що крім мети «хочу стати хорошим 
юристом» вигадати нічого не вдасться, зауважу наступне. У нашій роботі є досить 
багато ступенів компетентності. Знати про них та досягати їх – це так само 
підвищення рівня компетенції. Часто те, що ми вважаємо недосяжним, виявляться 
абсолютно реальним; 

 легше досягти успіху, якщо любиш свою роботу. Добре, коли вдається бути 
натхненними у своїй роботі. Любити свою справу означає цікавитися деталями, 
аналізувати захоплено, глибоко та системно. Якщо ви практикуєте комерційне 
право, у вас це краще вийде, якщо полюбите бізнес. Боятися помилок не треба, всі 
помиляються, але допускати недбалості теж не можна; 



 беззаперечно те, що потрібно бути вимогливою до себе. Але вважаю, що 
«трудоголізм» – не завжди запорука успіху. Якщо через роботу ви руйнуєте власну 
родину, не думаю, що успіх в кар’єрі принесе вам очікуване задоволення;  

 корисно оцінювати та переоцінювати себе та свої досягнення на кожному етапі вашого 
шляху. Але не порівнюйте себе з іншими, порівнюйте з власними уявленнями.  

 
Найкраще, що було в професійному житті 
В своєму професійному житті я завжди шукала можливість щось створювати, будувати, 
знаходити необхідне рішення, аналізувати, систематизувати, застосовувати свій досвід та 
отримувати результат.  
Найкращим, що сталося в моєму професійному житті, з одного боку, вважаю ті можливості 
реалізувати себе та довіру, які надавали мені мої роботодавці та наставники, котрі 
довірили мені керівні функції, серйозний досвід перемовин на високому рівні, можливість 
пізнати бізнес зсередини и полюбити його. З іншого боку найкращим досягненням вважаю 
успіх в побудові роботи спочатку юридичних департаментів, а згодом -  юридичної фірми. 
Результат – задоволені клієнти, позитивний фінансовий результат.  
 
Про риси, що можуть заважати 
Стосовно рис, які заважають, тут нічого нового не відкрию. Одні й ті самі риси можуть 
комусь заважати, а комусь сприяти. Але все ж таки, думаю не найкращі помічники – це 
страх, невпевненість, песимізм та поверхневе відношення до життя та роботи. 
 
Про жіночі чари 
Не пам’ятаю, щоб застосовувала жіночі чари свідомо, але несвідомо кожна жінка є 
«носієм» жіночих чар, так що ми теж маємо переваги перед чоловіками. 
 
Про соціальні мережі і блоги 
Інтернет, соціальні мережі, блоги –  могутній інструмент, який надає широкі можливості, 
проте з такою зброєю потрібно бути обережним, щоб не нашкодити собі. Вважаю, що слід 
відповідально ставитися до тієї інформації про себе, яку ви публікуєте, до якості матеріалу, 
що розміщуєте. Цьому необхідно приділяти багато уваги, тому, на жаль, поки не маю свого 
блогу. 

  
Про суспільну діяльність і благодійність 
Суспільна діяльність допомагатиме в тому разі, якщо вона не перешкоджатиме професійній 
практиці і не здійснюватиметься заради самої суспільної діяльності чи піару.   
 
Про навчання за кордоном 
Дуже шкода, що свого часу не мала таких можливостей, для навчання за кордоном, чи 
може не зробила достатньо, щоб їх отримати,. Мрію колись надолужити втрачене. Навчання 
за кордоном – можливість освіжити ракурс, з якого Ви дивитеся на життя, це безцінний 
досвід, що збагачує з усіх сторін. 
 
Чи маєте особистий план розвитку? Чи зверталися до професійних консультантів із 
розбудови кар’єри, якщо так – то оцініть доцільність цього? 
 
Чи є у Вас план, містер Фікс? Так, звичайно є. План обов’язково має бути. До професійних 
консультантів не зверталася, необхідності не було, але було б цікаво. 
 
Які форми планування часу застосовуєте? Чи вважаєте таке планування ефективним? 
Стосується планування виключно професійних моментів чи плануєте й особисте 
життя? 
 
Професійні проекти люблю планувати за допомогою діаграм Ганта. Це досить зручно. 
Активно використовую Microsoft Outlook. Матриця Эйзенхауера у мене вже практично 
«вмонтована» в свідомість так, що й малювати не треба. Звичайним записником теж не 
гребую.   
 
Яку літературу із особистого чи професійного розвитку можете порекомендувати? 



 
Цікавих книжок сила-силенна і всі хочеться прочитати. З того, що переш прийшло на думку 
- 7 навичок високоефективних людей Стівена Кові. Цікаво також почитати «Бізнес стилі 
фанк» та «Караоке Капіталізм» Кьелла Нордстрема і Йонаса Риддерстрале. 
 
Чи потрібно змінювати місце роботи та загальний напрямок діяльності протягом 
кар’єри? Чи робити Ви це колись, позитивні й негативні моменти пов’язані з такою 
зміною? 
 
Якщо ви не задоволені роботою, обов’язково потрібно змінювати її. Але спершу потрібно 
розібратися в собі, з’ясувати справжню причину незадоволення роботою, визначити, чого 
ви насправді прагнете, яка робота потрібна. Не варто бігати з місця на місце в пошуках 
«того – не знаю чого». Якщо людина відчуває, що перебуває в стагнації чи починає 
деградувати на своєму робочому місці, навіть якщо претензій до компанії та керівництва 
немає, природньо шукати нове застосування собі. Можливо, варто пошукати його спочатку у 
компанії, де працюєш.  
 
Чи впливає сімейний статус жінки на її кар’єру (кому легше досягти певних ступенів 
кар’єри – замужнім чи незамужнім жінкам)? 
 
На кар’єру жінки негативно впливає лише те, чому вона сама дозволяє негативно впливати. 
Кожна обставина може мати як негативний, так і позитивний вплив. Родинні стосунки – це 
теж певний життєвий досвід, який чогось додає до особистості, до ставлення до життя і 
себе, тому безумовно, він впливає на кар’єру. Розвиток особисті, в тому числі через 
сімейні відносини – це взагалі важлива річ, адже наше життя професійне та родинне дуже 
важко відокремити. Кар’єра – це не є щось таке окреме та штучне, це частина особистості 
та її життя. Добре, коли все гармонійно – і кар’єра, і життя особисте, і духовний розвиток, і 
матеріальне благополуччя. Однак, у кожного свій шлях і не секрет, що іноді люди, що 
досягли вершин у соціальному житті, не досягли цього в особистому, але не страждають 
через це і щасливі від своєї професійної самореалізації. 
 
Яке ставлення Вашої родини, і передусім чоловіка, до успіхів та режиму життя? Що у 
сімейному житті допомагає і що заважає успіху? 
 
Маю можливість порадитися  з чоловіком і це дуже допомагає у сімейному житті. Якщо у 
родині все гаразд, вона не може заважати успіху, а тільки сприяє.  
 
Чи можуть бути разом дві успішних та публічних людини, чи такий союз приречений на 
розпад? 
 
Звичайно можуть, це прекрасний союз.  
 
Як Ви вважаєте, який час є найкращім для народження дітей – початок кар’єри чи її 
середина (наявність певного статусу, професійних досягнень, стабільний фінансовий 
дохід). 
 
На цей рахунок у мене окрема думка. Народжувати дитину потрібно тоді, коли відчуваєш, 
що внутрішньо готова до цієї ролі, бажаєш стати мамою, знаєш, що ти вже сама є 
особистістю, готова передати щось духовно (добре, якщо й матеріально) іншій зростаючій 
особистості.  
 
Чи користуєтесь допомогою найманого персоналу для ведення домашнього 
господарства? Чи має успішна жінка витрачати час на готування чи прибирання? У якій 
мірі до цього процесу мають залучатися чоловік та діти (чи не ставить це їх у більш 
невигідне становище у порівнянні із сім’ями, де мами є домогосподарками)? 
 
Так, користуюсь. Успішна жінка, як і будь яка жінка, має готувати, прибирати коли має час, 
можливість та бажання зробити це своєї родини з задоволенням. 

 



Чи користуєтесь програмами для планування сімейного бюджету? 
 
Сімейний бюджет планую, але програмами не користуюсь. 
 
Скільки часу потрібно щонайменше поводити з дітьми? Які питання/функції не можна 
передавати бабусям, няням, гувернанткам тощо? 
 
Не можна визначити необхідну кількість часу певними годинами чи хвилинами, мати 
повинна це відчувати. Є те, що дитині, крім батьків, ніхто не може дати, важко описати це 
словами. Думаю, що ніхто не може любити дитину так, як батьки.  
 

 
Ваше хобі? 
 
Люблю живопис. 
 
З повагою, 
 
Оксана Кобзар, 
Партнер Юридичної фірми FELIX, м. Харків 

 


