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«Енергія знань та досвіду – 
це і є професійна успішність»

– Пані Наталіє, на Вашу думку, 
з чого розпочинається шлях 
успішної жінки. Що було ви-
значальним на Вашому шляху? 
– Шлях починається з усвідом-

лення своєї мети та щирого ба-
жання до неї рухатися. Успішним 
можна бути в будь-якій професії 
чи ремеслі, за умови, що обраний 
фах насправді подобається. Крите-
рієм того, чи дійсно ви займаєтеся 
улюбленої справою, є задоволення 
не лише від результату, але й від 
процесів, які відбуваються кожно-
го дня. Від роботи, яка подобаєть-
ся, ніколи не втомлюєшся. Вона 
ніколи не дратує і не приносить 
дискомфорту. Ніколи не приходить 
думка, що працювати можна тільки 
з 9 до 18 години. Навпаки, улюбле-
на робота надихає.

Особисто для мене визначаль-
ним став вибір спеціалізації. З ве-
личезного калейдоскопа юридич-
них практик і напрямків я понад 
15 років займаюся банкрутством. 
Це унікальний фах, який вимагає, 
по-перше, ґрунтовних юридичних 
знань, а по-друге, високого рів-
ня управлінських компетенцій. 
Скільки юридичних спеціаліза-
цій поєднує в собі арбітражний 

керуючий?! Принаймні п’ять, а 
саме: знання податкового, тру-
дового, фінансового, банківсько-
го, кримінального права, а також 
судову практику. Поміж іншого, 
арбітражний керуючий – це ме-
неджер, який майстерно керує 
відносинами між людьми, які ма-
ють різні бізнес-інтереси. Тобто 
високий рівень комунікаційних 
компетенцій, навички вирішен-

ня конфліктів також є складовою 
моєї професії. 

Професійна успішність – це спе-
ціалізація помножена на досвід. За 
час своєї практики я супроводжу-
вала величезну кількість справ про 
банкрутство, тому вважаю свої 
знання у сфері банкрутства до-
сконалими, такими, що дозволять 
знайти оптимальні інструменти для 
досягнення цілей клієнта.

– Ви з дитинства знали, чим хо-
чете займатися та з чим пов'я-
зати своє життя? 
– Ні, в дитинстві у мене були ін-

ші мрії. До того ж юриспруденція – 
не перший мій фах. Усвідомлене 
бажання практикувати право з’яви-
лося, коли я навчалася за іншою 
спеціальністю та познайомилася з 
колегами-студентами юридичних 
факультетів. Саме тоді я захотіла 
стати юристом.

Вступ на юридичний факультет 
у ті часи був складним і не завж-
ди прозорим процесом. Зазвичай, 
студентами юридичних факульте-
тів ставала молодь з номенклатур-
них родин, з кількома поколіннями 
юристів, академічними чи іншими 
зв’язками. У мене не було жодного 
з перелічених ресурсів. Мої шанси 

на вступ були фактично нульовими. 
Потрібно було дуже серйозно готу-
ватися до вступних іспитів.

Я продовжувала навчатися у пе-
дагогічному коледжі, однак всі роки 
навчання готувалася до вступних 
екзаменів на юридичний факуль-
тет. Одразу після отримання дипло-
му вчителя, я вступила до універси-
тету на факультет правознавства. 
Мрії збуваються!

– Якщо ми говоримо про успіх, 
то тут не можна обійти тему 
планування часу. Які техноло-
гії Ви застосовуєте?
– Я багато разів помічала, що 

24 години доби – це зовсім різний 
за тривалістю проміжок часу для 
різних людей. Одні встигають все, 
інші – нічого (ні справи зробити, 
ні якісно відпочити). Останніх, 
здається, більшість. В результаті 

люди перебувають у напрузі від 
нав'язливих думок про невирі-
шені робочих проблеми чи не-
реалізовані плани. Однак кож-
на успішна людина має ті самі 
24 години у добі та встигає за цей 
час зробити все важливе, їй вда-
ється мати повноцінний сон, за-
йматися спортом, присвячувати 
час своїм захопленням та мати 
особисте життя.

Як правильно розставити пріоритети, ефективно планувати час 
та поєднати work-life, знає арбітражний керуючий, адвокат, керуючий 
партнер NOBILI Наталія ТИЩЕНКО, яка поділилася з нами власним 
рецептом щастя та назвала п'ять речей, які щодня робить успішна жінка

Планування часу – 
це лише інструмент, 

а не сама ціль
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– Сформулюйте Ваше ставлення до життя у п’яти словах 
або назвіть п’ять речей, які щодня робить успішна жінка.



36 27 березня 2018 р., №12-13 (614-615)    Юридична Газета

Однозначно, я належу до другої 
групи людей, які вміють ефективно 
планувати та використовувати свій 
час. Назву кілька лайфхаків. 

По-перше, планувати час потріб-
но відштовхуючись від своїх прі-
оритетів на день, тиждень чи мі-
сяць. На мою думку, ефективність 
тайм-менеджменту полягає не в 
тому, щоб зробити все, а в тому, 
щоб зробити головне. 

По-друге, варто усвідомити, що 
пріоритетними є не лише робочі 
завдання, але й особисті плани. 
Іншими словами, якщо заняття 
спортом не стануть непохитним 
пріоритетом, навколо якого вибу-
довуються інші завдання дня, на 
спорт ніколи не знайдеться часу. 

По-третє, плануючи час, важли-
во залишатися гнучким. Плануван-
ня часу – це лише інструмент, а не 
самоціль. Якщо зовнішні обставини 
змінюються, нерозумно продовжу-
вати реалізовувати заплановані дії, 
які втратили сенс, лише тому, що ви 
так собі запланували. У кращому 
становищі завжди той, хто зможе 
найшвидше адаптуватися до змін. 

Отже, розставляйте пріоритети, 
не забуваючи про особисте, та за-
лишайтеся гнучкими. 

Цікаво, що аналогічні принципи 
та правила працюють для організа-
ції роботи з клієнтом. В юридично-
му бізнесі важливо економити та 
поважати час клієнта. 

Починаючи роботу над проек-
том, завдяки CRM-системі та дос-
віду, перш за все, ми розраховуємо 
час, який буде витрачено на роботу, 
та розраховуємо вартість проекту 
для клієнта до початку робіт. Далі 
планується таймлайн та конкретні 
кроки реалізації проекту. Однак, 
як і з плануванням особистого ча-
су, ми залишаємо великий рівень 
гнучкості. Можемо змінити тайм-
лайн чи наповнення проекту, якщо 
така зміна буде на користь пріори-
тетам клієнта. 

Ще раз наголошу, що планування 
часу – це важливий інструмент, але 
лише інструмент. Якщо інструмент 
є не найкращим для досягнення ме-
ти клієнта, то ми його змінюємо. 

– Як вважаєте, успішні жінки 
лякають чоловіків? 
– Успішність – це багатовимір-

не визначення про якість життя 
загалом. Зазвичай, успішні люди – 
це люди з високим рівнем само-
свідомості. Спілкування з такими 
людьми не лякає, а зацікавлює. Мої 
клієнти – це успішні жінки та чо-
ловіки. Можливість взаємодіяти з 
ними є величезним бонусом. 

Статистика свідчить, що багато 
жінок продовжують надавати пере-
вагу традиційним жіночим ролям 
(матері, дружині). Однак жінки, які 
займаються бізнесом, працюють з 
чоловіками на рівних. Ставлення 
до жінки-бізнесмена в українсько-
му та європейському суспільствах 
я оцінюю як справедливе та адек-
ватне. Навіть більше, часто спо-
стерігаю, що чоловіки виказують 

навіть більшу повагу до жінки біз-
нес-партнера. 

– Трудоголіки часом замислю-
ються, чи є життя після робо-
ти? Наталіє, Ви маєте час на 
хобі, відпочинок, подорожі? 
Як відпочиваєте від важких 
буднів?
– Я не вважаю себе трудоголі-

ком, хоча працюю багато. Моя 
робота є улюбленою справою, 
частиною життя, яка приносить 
задоволення. Мені ніколи не хо-
четься відпочити від роботи. Від-
починок в моєму розумінні може 
гармонійно поєднуватися з робо-
чими моментами. Наприклад, від-
відування підприємства з метою 
ознайомлення з бізнес-процесами 
клієнта, як правило, поєднується 
з великим задоволенням від спіл-
кування. Улюблений вид відпо-
чинку з колегами – бізнес-ігри. 
Це насолода від азарту, поєднана 

з роботою з побудови та вдоско-
налення команди Nobili. Подоро-
жі, які я обожнюю, є можливістю 
для розвитку бізнесу, встановлен-
ня нових зв’язків, удосконалення 
робочих процесів чи формування 
нових продуктів. 

У мене немає буднів чи вихід-
них. Є сходинки, якими я рухаю-
ся. За умови свідомого осмислен-
ня будь-якого досвіду, сходинки 
завжди ведуть на гору. Якщо мета 
досягнута, результат одержаний, 
бізнес клієнта розвивається – вва-
жаю це особистим досягненням та 
перемогою. Якщо шлях до мети ви-
явився більш складним, довгим і 
тернистим – вважаю це досвідом 
для навчання та вдосконалення в 
майбутньому. 

– Чи можливо бути кар'єрист-
кою і поєднувати це з особи-
стим життям? Як досягти ба-
лансу? 

– Збалансоване і гармонійне 
життя – це найскладніший та най-
відповідальніший проект кож-
ної людини. Я завжди маю час на 
те, чим мені хочеться займатися. 
Я живу за таким принципом: «Якщо 
у людини є щире бажання, то во-
на завжди знайде ресурс для його 
реалізації». 

Work-life баланс стає актуальним 
з позиції організації бізнес-проце-
сів. Адже зараз до нас на роботу 
приходить молодь, народжена у 
дев’яностих та двотисячних. Це 
покоління Y. Сите покоління. Цін-
ності цього покоління інші. Робота 
для них повинна мати сенс. Іншими 
словами, вони воліють чітко розу-
міти, задля чого вони працюють, 
які проблеми суспільства чи бізне-
су допомагає вирішити їхня робо-
та. Для них важливо працювати не 
стільки багато, скільки ефективно. 
Баланс роботи та особистого жит-
тя є одним з показників ефектив-
ності. Тому організація робочого 
процесу таким чином, щоб і парт-
нер, і працівники мали можливість 
встановити чіткі межі робочого та 
особистого часу, стає фактично за-
порукою успішної взаємодії. 

Ми, власники бізнесу, можемо 
очікувати, що молодь повторюва-
тиме наш кар’єрний шлях, само-
віддано працюватиме 24/7 заради 
кар’єрного зростання та матеріаль-
ного добробуту. Однак наукові до-
слідження свідчать про інше. Іг-
норувати цінності покоління Y, а 
тим більше покоління Z, які вже 
за 5-10 років стануть найбільшою 
працюючою групою людей, щонай-
менше недалекоглядно. Я вважаю, 
що адаптація до нового покоління 
працівників і клієнтів стане най-
більшим викликом для бізнесу у 
найближчому майбутньому. 

Я переконана, що найкращим 
способом мотивувати співробітни-
ків поколінь Y та Z є встановлення 
таких бізнес-цілей, які збігаються 
з особистими прагненнями праців-
ників. Якщо менеджер або власник 
бізнесу здатен, по-перше, з’ясувати, 
чого насправді прагне кожен пра-
цівник особисто, по-друге, поста-
вити бізнес-завдання таким чином, 
щоб їх реалізуючи, працівник на-
ближався до особистої мети, спів-
робітники вкладатимуть у роботу 
максимум зусиль та демонструва-
тимуть найкращі результати. 

Я захоплююся данським рецеп-
том щастя та пошуку балансу – 
Hygge. Для мене це мистецтво, яке 
гармонійно поєднує всі сфери жит-
тя, добробуту, комфорту та затиш-
ку, радості кожен день і дрібниць, 
які роблять життя приємним.

Весна – час нового та прогре-
сивного. Інтерв’ю хочу завершити 
інтригою. Я та мої колеги з Nobili 
цієї весни готові вас здивувати. 

Інтерв'ю | Юридичний бізнес

Інтерв’ю підготувала 
Оксана ГОРЬОВА, 
журналіст «Юридичної Газети»

Наталія ТИЩЕНКО, арбітражний керуючий, адвокат, керуючий партнер NOBILI
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