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Growth hacking по-українськи. Зберігаємо юнацьку 
моторність протягом двадцяти років

Як прокачати бізнес: секрети доладної 
фінансової форми 

Як знайти спільну мову з фінансовими Шерлоками: 
проходимо оцінку активів без проблем

Як стати лідером думок у сфері аудиту — 
секрети Baker Tilly

10 рис метикуватого бухгалтера, які допоможуть йому 
отримати чорний пояс з бухобліку

Битва за репутацію: як компанії зменшити 
корупційні ризики

6 принципів автоматизації процесів бізнесу, 
які ми зрозуміли на власних хибах

Як фахівці зі сталого розвитку можуть допомогти 
вашій компанії повторити успіх Iphone 

4 особливості роботи з провайдерами аутсорсингу, 
знання яких полегшить вашу співпрацю

5 ліній захисту від надмірної уваги з боку податкової

Як обрати файне місце роботи — лайфхаки наших 
співробітників

3 кроки до бізнесу, який поштиво ставиться 
до планети Земля

Best. United. Ours.

Як в епоху нестачі робочої сили залучити до компанії 
співробітників, що майстерно виконують свою роботу

Як додати драйву корпоративному життю

6 фантастичних ідей соціальних ініціатив 
на кожен день

Як суміщати роботу та сім’ю — секрети співробітників 
Baker Tilly

Як виростити гідних спеціалістів 
всередині компанії

Один важливий крок, що потрібно зробити кожній 
людині, яка хоче побудувати головокрутну кар’єру
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Як не втратити здоровий глузд 
на роботі та досягти work-life balance:
спосіб, яким користується керівник

Baker Tilly

Як випити розкішного
українського вина

та доторкнутись
до мистецтва

Про що цей звіт
Baker Tilly 20 років. За цей час компанія змінювалась, зростала. З кожним новим 

проектом, новим членом команди ми навчалась та ставали кращими.  У цьому звіті-

журналі ми зібрали поради, на основі власного досвіду наших співробітників та 

партнерів. Наша місія - дарувати щастя та натхнення! Насолоджуйтесь разом з нами!

Цей журнал ми підготували згідно з нормами нового українського правопису. Без змін 

людина втрачає цікавість до життя. В Baker Tilly завжди готові та відкриті до змін.

ТВОРЧА РЕДАКЦІЯ BAKER TILLY:  
Головний редактор Олександр Почкун alexander.pochkun@bakertilly.ua | Редактор відділу сталого розвитку Олександр Баськов alexander.baskov@bakertilly.ua | Керівник відділу 
фінансового забезпечення Андрій Ракін andrey.rakin@bakertilly.ua | Генеральний продюсер податкового консалтингу Тетяна Стретович tatiana.stretovych@bakertilly.ua | Креативна  
директорка Аутсорсингу Альона Скічко alyona.skichko@bakertilly.ua | Відділ інтерв’ю та проведення кастингів  Галина Христіанінова galina.christianinova@bakertilly.ua | Керівниця 
відділу онлайн- і офлайн-комунікацій Світлана Нежур svetlana.nezhur@bakertilly.ua | Начальниця відділу оцінювання Олена Жадейко alyona.zhadeyko@bakertilly.ua | Керівниця відділу 
розслідувань Катерина Щурко ekaterina.shchurko@bakertilly.ua | Ректорка корпоративного університету Олена Гармай elena.garmay@bakertilly.ua | Відділ розвитку талантів Валентина 
Єльчищева valentina.yelchisheva@bakertilly.ua | Думка редакції може не співпадати з позицією окремого співробітника хіба що у питаннях літньої відпустки. При обговоренні інших 
робочих моментів ми цінуємо точку зору кожного члена команди |
Зроблено зі 100%-их корпоративних цінностей Baker Tilly: Відповідальність, Команда, Професіоналізм, Розвиток. 
Відділ реклами TopLead toplead.com.ua 
Відгуки, побажання і пропозиції надсилайте, будь ласка, за адресою: facebook.com/bakertillyukraine
Замовити аудит, оцінку, податковий консалтинг, аутсорсинг й інші сервіси: +380 (44) 284 18 65 
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GROWTH HACKING
ПО-УКРАЇНСЬКИ
Зберігаємо юнацьку 
моторність протягом
двадцяти років

1999 року, у рік появи Baker Tilly, в компанії було всього чотири 

співробітники.  

В перші роки компанія займалась аудитом та підбором персоналу. 

Поступово зростала кількість працівників та офісів, розширювався 

портфель послуг. Нам вдалося завоювати довіру клієнтів, у тому числі 

лідерів у своїх індустріях. Baker Tilly стала першою аудиторською 

компанією, про яку згадує аграрний бізнес, коли йому потрібен аудит.

У чому ж наш Growth hack? Протягом цих років багато чого змінилося, 

проте стабільним залишилось одне: найбільш цінним активом для 

нас є не основні засоби, а колектив. Компанія інвестує у навчання 

співробітників — підвищення їхніх hard та soft skills, заохочує до участі 

в соціальних проєктах та дає можливість спробувати свої сили та 

розвиватись навіть тим, у кого немає досвіду роботи. Якщо у тебе 

є бажання працювати у драйвовій аудиторській компанії та шалена 

наснага, щоб досягти результату, тобі до нас! 

Baker Tilly досягла 
поважного, як для 
українського бізнесу, 
віку та стала однією 
з найбільших 
аудиторських та 
консалтингових 
компаній країни.

1999 2003 2008 2013 2018
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інвестовано у навчання 
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витрати на корпоративну соціальну 
відповідальність 2018 року

з 2014 до 
травня 
2019 року

Кількість співробітників

більше ніж

Проєкт керівника департаменту HR 

Наталії Бондаренко «Більше, ніж бізнес» посів 

друге місце на конкурсі «Премія HR-бренд 

Україна 2014»

Baker Tilly International було визнано 

переможцем у престижній категорії «Мережа 

року» на щорічній церемонії вручення нагород 

International Accounting Bulletin (IAB) за 2016 рік

Нагорода «Сумлінний 

платник податків – 2015» 

від Головного управління 

ДФС в місті Києві

Baker Tilly увійшла до топ-5 кращих компаній 

України у сфері аудиту, податкового 

та бухгалтерського обліку
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Нагороди, які отримала Baker Tilly

Дохід

Сертифікати, що мають наші співробітники, 
та кількість осіб, які мають ці сертифікати

Baker Tilly стала лауреатом всеукраїнського 

рейтингу «Сумлінні платники податків в сфері права, 

консалтингу, наукової і технічної діяльності» 

від Асоціації платників податків України

Baker Tilly International стала фіналістом M&A ATLAS 

AWARDS в категорії Outstanding Global M&A Service 

Providers: Transactions (Mid-Small-Cap)

2015

2018

2016
2016
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ЯК МИ 
ЗРОСТАЛИ
ЯК МИ 
ЗРОСТАЛИ

1999

2010

2011

2013 2014

29.04.1999 — 
день народження компанії

Заснування компанії «IGK Україна Аудит»

Baker Tilly успішно пройшла 
акредитацію ACCA та підтвердила 
статус Trainee Development Gold

Це офіційне визнання того, що компанія відповідає 

високим стандартам у галузі навчання та підтримує 

співробітників у професійному розвитку

Baker Tilly в Україні та Grant 
Thornton Ukraine оголосили 
про об’єднання під брендом 
Baker Tilly

Це перше в Україні об’єднання компаній, що 

представляють всесвітньо відомі великі 

міжнародні аудиторські мережі

Baker Tilly підвищила свій статус в АССА

З 17 грудня компанія офіційно відповідає вищому стандарту 

Асоціації — Trainee Development Platinum

Baker Tilly запустила 
програму стажування для 
студентів останніх курсів 
вузів

Найкращі з них отримали можливість 

залишитися в компанії у статусі постійних 

працівників

Відкриття Освітнього центру

Працівники отримали можливість 

навчатися на робочому місці, користуючись 

допомогою наставника, вивчати іноземні 

мови та відвідувати внутрішні тренінги

2004

2018

2015

2005

2008 2007

IPO «Укрпродукту»

Реалізовано перший спільний проєкт з Baker Tilly UK — аудит 

компанії «Укрпродукт». В результаті IPO «Укрпродукт» 

залучила 6 млн фунтів стерлінгів

Baker Tilly підписала угоду з Асоціацією сертифікованих 
міжнародних професійних бухгалтерів

Тепер співробітники та партнери Baker Tilly мають доступ до онлайн-курсів 

і сертифікації від Американського інституту сертифікованих бухгалтерів (AICPA)

Baker Tilly включає у 
свій портфель послугу 
консультаційної підтримки 
підприємств та інвесторів 
аграрної сфери

Створено Запоріжську філію

Ребрендинг

Приєднання до мережі 
Baker Tilly International

«IGK Україна Аудит» стала 

незалежним членом мережі

Створено Одеську філію
«IGK Україна Аудит» стає 
Baker Tilly Ukraine

Вихід на міжнародний рівень 
аудиторських послуг

Проведено аудит компанії «XXI століття», яка 

планувала IPO, після якого Baker Tilly Ukraine 

надійшли пропозиції провести аудит для Aisi 

Realty Public Limited, Kernel Holding S. А., Landkom 

International та KDD Group N. V.

Створено Донецьку філію
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ВСЬОГО
185,7МЛН

ГРН

56 35МЛН
ГРН

МЛН
ГРН

67,1%
АУДИТ

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА —

10,8%
АУТСОРСИНГОВІ

ПОСЛУГИ

10,4%
КОРПОРАТИВНІ
ПОСЛУГИ

8,1%
ПОДАТКОВИЙ

АУДИТ

CПЛАЧЕНІ
ПОДАТКИ

3,2%
ОЦІНКА

0,4%
частка податків,

 

пов’язаних
із з/п у загальній 

 

сумі сплачених

податків
 

61,9%

20,6%
СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

10,8%
ВИРОБНИЦТВО

9,0%
РОЗДРІБНА ТА
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

Структура доходів у 2018 році 

ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР

Розподіл клієнтів за галузями 

Податки

Податки,
пов’язані
з зарплатою

ІНДУСТРІЯ, ЩО СТРІМКО РОЗВИВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ. 

ЧАСТКА КОМПАНІЙ ЦІЄЇ ІНДУСТРІЇ У ПОРТФЕЛІ КЛІЄНТІВ BAKER TILLY ШВИДКО ЗРОСТАЄ.

ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ

Свій двадцятий рік компанія завершила з доходом у 185,7 млн грн.

Ми продовжуємо інвестувати в наших співробітників. 

2018 року на розвиток та мотивацію персоналу компанія витратила 4 млн грн. 

Витрати на заходи з корпоративної соціальної відповідальності сягнули 

500 тис. грн.

BAKER TILLYBAKER TILLY
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Get a personal audit fitness training 
program and keep your company 
in a good financial shape We are Baker Tilly. This means more

Baker Tilly Audit Services AUDIT / FINANCIAL OVERVIEW / INTERNAL AUDIT / FINANCIAL REPORTING



ЯК ПРОКАЧАТИ 
БІЗНЕС: 
4 секрети доладної 
фінансової форми

Замовити аудит — 
це як піти в спортзал 
до фітнес-тренера. 
Аудитор виявить 
проблеми та складе 
план тренувань, 
в результаті котрих 
у вас буде компанія, 
готова до будь-яких 
випробувань 
і навантажень.

До фітнес-тренера можна звернутися тоді, коли 

з’явилися задишка та зайвий жирок. Але краще не 

чекати цього моменту, а тримати себе у формі постійно. 

І аудиторські перевірки не варто відкладати на момент, 

коли бізнесу загрожують серйозні неприємності.

Завжди легше провести курс тренувань, ніж боротися 

з наслідками неефективного управління. А знаючи свої 

слабкі місця, можна цих наслідків просто уникнути.

Як працює аудитор? Він, як і фітнес-тренер, проводить 

збір та обробку даних, аналізує, що варто підкачати 

в першу чергу — це аудиторський висновок. А планом 

тренувань стане management letter — звід критичних 

та важливих питань, що не увійшли до висновку 

та на які менеджменту варто звернути увагу.

ПРОВОДИТЬ ОПИТУВАННЯ 

СПІВРОБІТНИКІВ

ВИВЧАЄ 

ЗВІТНІСТЬ

ВИЯВЛЯЄ 

СЛАБКІ МІСЦЯ

РОЗРОБЛЯЄ 

ПЛАН ТРЕНУВАНЬ 

Що аудитор 
робить 
для бізнесу

Які слабкі 
місця компанії 
може виявити 
аудитор

Можливості, які відкриває 
аудит перед 
бізнесом

Завищений фінансовий результат

Неефективне кредитне навантаження

Непродуктивне використання ресурсів

Відкати та фіктивні закупівлі

Активи, які не є власністю компанії

Збої в системі внутрішнього контролю

Невідшкодована дебіторська 

заборгованість

Недостовірний бюджет

Невірний розподіл активів та зобов’язань

1. Запит пропозиції 
на надання послуг 
з аудиту. Може бути 
усним.

2. Попередній збір 
інформації аудитором 
та надання пропозиції.

3. Підписання 
договору 
з аудиторською 
компанією.

4. Планування аудиту: 
визначення ризиків, 
складання 
та узгодження плану 
та стратегії аудиту.

5. Проведення 
аудиту: перевірка 
документації, 
аналітичні процедури, 
тестування контролів, 
інтерв’ювання 
персоналу клієнта.

6. Обговорення 
результатів 
і складання звіту.

7. Видача висновку.ПОБАЧИТИ реальну структуру компанії

ЗРОЗУМІТИ розподіл кредитного 

навантаження

ДІЗНАТИСЬ реальну прибутковість 

бізнесу

ПІДВИЩИТИ тонус вашого 

менеджменту

ОПТИМІЗУВАТИ бізнес-процеси

ВИЙТИ на міжнародні ринки

Як проходить 
аудит

Тривалість проведення 
аудиту залежатиме від 
масштабу компанії 
та виду аудиту.
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ЗАПОРІЖЖЯЗАПОРІЖЖЯ

2018 року в сім’ї 
Baker Tilly 
відбулось 
поповнення — 
ми відкрили 
офіс у Запоріжжі.



Оцінювачі, неначе детективи, вивчать все про 
ваші активи, визначать навіть з яких матеріалів 
побудований офіс. Олена Жадейко ділиться 
лайфхаками щодо того, як підготуватися до 
оцінки активів, щоб провести її швидко і без 
непорозумінь між оцінювачами 
та співробітниками компанії-клієнта.

Олена Жадейко, 
керівниця 
департаменту 
оцінки 

ЯК ЗНАЙТИ 
СПІЛЬНУ МОВУ

З ФІНАНСОВИМИ 
ШЕРЛОКАМИ: 

проходимо оцінку активів
БЕЗ ПРОБЛЕМ 

1. Ретельно сплануйте 
строки проведення оцінки

Етап підготовки та надання інформації, 

необхідної для оцінки, серйозно збільшує 

навантаження на фахівців фінансових 

та технічних служб підприємства. Тому 

доцільно планувати початок проєкту з 

оцінки так, щоб він не збігався зі звітним 

періодом, піком сезону (якщо діяльність 

підприємства має сезонний характер) 

чи початком аудиторської перевірки, 

адже і аудитори, і оцінювачі надсилають 

клієнтам деталізовані запити, а 

одночасно відповідати на запити 

обох дуже складно, а часом — фізично 

неможливо.

2. Спочатку визначте 
аудитора, а потім — 
оцінювача

Якщо ваша компанія складає фінансову 

звітність за МСФЗ, то аудиторам 

знадобляться результати оцінки. Тому 

раціонально організувати процес 

наступним чином: спочатку визначити 

компанію, яка буде проводити аудит, 

потім — компанію, яка буде проводити 

оцінку. В такому випадку поки аудитори 

займаються власними підготовчими 

процедурами, оцінювачі вже почнуть 

робити запити до компанії та отримувати 

інформацію від неї. 

Крім того, оцінювачам доцільно узгодити 

методологію оцінки з аудиторами, 

інакше вони можуть не врахувати вимог 

аудиторів, що може ускладнити процес 

узгодження результатів та затвердження 

звіту про оцінку активів.

3. Призначте 
відповідального за збір 
інформації та вмотивуйте 
залучених спеціалістів

Як я вже зазначила, збір інформації — 

складна та тривала задача, і часто 

працівники компанії не розуміють, 

наскільки вона важлива. Тому така 

робота сприймається як непотрібне 

навантаження, і оцінювачі можуть 

отримати неповну чи спотворену 

інформацію.  

Надання інформації пройде швидше та 

ефективніше, якщо на підприємстві буде 

сформована робоча група з технічних 

і фінансових фахівців, а також 

призначена особа, відповідальна за збір 

інформації та за комунікацію 

з оцінювачами. Всім учасникам 

процесу необхідно пояснити важливість 

надання якісної інформації та бажано 

передбачити мотивацію для людей, що 

залучені до проєкту. Для вашої компанії 

буде дешевше преміювати працівників, 

ніж постійно виправляти дані.

4. Ваші спеціалісти повинні 
бути готовими до приїзду 
оцінювачів

Коли експерти з оцінки виїжджають 

на підприємство, перша їхня задача — 

оглянути активи та сфотографувати 

їх, а друга — проконсультувати 

співробітників компанії-клієнта щодо 

надання інформації. Спеціалісти компанії 

мають бути готовими до приїзду наших 

фахівців: розуміти, для чого приїхали 

оцінювачі, що вони роблять та що їм 

треба для виконання їхньої роботи. 

Оцінювачі та представники клієнта 

мають спілкуватись однією мовою. 

5. Треба ретельно 
перевіряти коректність 
та достовірність наданої 
інформації

Ну і останнє, на що хотілося б звернути 

увагу — якість наданої інформації. 

На жаль, оцінювачі часто виявляють, 

що надана їм інформація не відповідає 

дійсності, і часом подібна ситуація 

переростає в детективне розслідування.

Крім того, варто пам’ятати, що дані, 

надані оцінювачам, мають відповідати 

даним, які були надані аудиторам, інакше 

це ускладнює узгодження результатів 

оцінки та збільшує терміни реалізації 

проєктів.

Навіщо вашій компанії взагалі 
проводити оцінку активів?

Оцінка бізнесу та активів компанії 

необхідна під час продажу бізнесу 

або його частини, при проведенні 

реорганізації або ліквідації підприємства, 

при укладанні угод M&A, кредитуванні, 

страхуванні, вирішенні спірних питань, 

формуванні фінансової звітності компанії 

відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів.

У 2017 році внесені зміни до Закону «Про 

бухгалтерський облік», згідно з якими 

багатьом компаніям довелося вперше 

застосовувати МСФЗ для складання 

або консолідації фінансової звітності, 

а отже і вперше проводити незалежну 

оцінку активів. Велика кількість таких 

компаній виявилася не готовою до 

даної процедури, що призводило 

до збільшення строків та вартості 

процедури.  

Перед тим, як запрошувати оцінювачів, 

варто приділити трохи уваги тому, щоб 

створити зручні умови для їхньої роботи. 

Що вашій компанії треба врахувати при 

підготовці до оцінки?

Які можливості для 
компанії дає оцінка 
активів?

Більш вірогідно судити про 

майновий стан компанії.

 

Ефективно управляти розміром 

та динамікою амортизаційного 

фонду.

Приймати грамотні рішення 

щодо ефективного використання 

активів та планувати майбутні 

грошові потоки.

1.
2.

3.
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БАНОЧКА
МЕДУ

ЯК

ДОПОМАГАЄ
ЗНАЙТИ СЕНС

ЖИТТЯ

Кожна людина на цій землі на певному етапі 

замислюється над сенсом життя. Намагається 

якщо не знайти відповідь, то хоча б зрозуміти, 

чи є сенс у житті взагалі.

Часом філософські вчення та духовні трактати 

суперечать один одному. Одні кажуть, що сенс 

життя — в самому житті, а інші підштовхують до 

пошуку і кажуть, що все життя для того й дане, 

щоб цей сенс знайти. І сам пошук є головним 

двигуном прогресу. Адже людина, яка шукає, 

починає розвиватися, пробувати, помилятися, 

падати і підніматися, вмирати і з попелу 

відроджуватися — і це все залишає на землі свій 

слід у вигляді винаходів, побудованих будинків, 

корпорацій або просто маленьких кафешок. 

І всі ці результати пошуку одних людей дають 

платформу для розвитку наступних.

Але кінцева мета кожного — солодкість життя. 

Всі прагнуть до щастя. Навіть ті, у кого базові 

потреби за пірамідою Маслоу не закриті, вони 

теж, нехай навіть через страждання, але в кінці 

тунелю хочуть побачити світло. А там щоб

і поїсти було смачно, і відносини були 

трепетними, і щоб все було медом помазане — 

де всім добре і приємно, і куди прагнуть усі.

Бджола має пролетіти відстань, що дорівнює 

1,5 обертам навколо Землі, щоб ми змогли з’їсти 

баночку Меду. Та й не просто пролетіти,

а приземлитися на незліченну кількість 

квіточок, зібрати там нектар і пилок, а потім все 

це переробити у вулику. І робить вона це все 

абсолютно безоплатно. І коли ми, люди, цей мед 

у неї забираємо, вона не починає з’ясовувати 

стосунки, ображатися, битися в істериці, що, 

мовляв, цей світ несправедливий. Вона просто 

продовжує робити те, що робить. Причому робить 

завжди все чітко і без вад.

Омар Хаям колись сказав:

Один не розбере троянди запах,

Інший з нічого видобуде мед,

Одному хліба ти даси — навік запам’ятає,

Другому віддаси життя — не зрозуміє він.

Так хіба не в цьому сенс життя?

Зробити продукт, від якого стане солодкою будь-

яка страва, який допоможе поліпшити здоров’я, 

підніме настрій, виправить гіркоту поразок. Адже 

далеко не кожному солодко на цій землі. І якщо 

ми зможемо хоч комусь допомогти прибрати сіль 

зі зробленого з вадою і додати меду до слова, 

справи або мрії, тоді золоті крила допоможуть 

доставити багатьох туди, де збуваються всі мрії, 

і де життя наповнюється сенсами.

Лілія Почкун —
бджолярка-
просвітительниця, 
засновниця 
видавництва 
Wise Bee, 
альтернативної 
школи ELF-school, 
мама чотирьох 
синів, щаслива 
дружина
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ЯК СТАТИ
ЛІДЕРОМ ДУМОК —

Найкращий маркетинг — це 
ОСВІТА КЛІЄНТА

Зараз привернути увагу — це не головна 
задача маркетингу, головна — її утримати.

,,
#BusinessHacks

Найбільший дефіцит у маркетингу — 
увага наявних та потенційних клієнтів. 
Вона постійно вислизає з ваших рук, 
гублячись серед тисяч дописів 
та повідомлень у смартфонах. 
Ще складніше маркетологу працювати 
на ринку професійних послуг, 
бо доводиться боротися за увагу 
споживачів, які не купують послуги 
спонтанно.

Перед Baker Tilly постала задача підвищити brand awareness та показати свою 

експертизу шляхом використання інноваційних підходів. Ми зробили ставку на контент-

маркетинг: освіта потенційних та наявних клієнтів за допомогою корисних інсайдів 

та розвиток незвичних форматів контенту.

Експерименти ми розпочали у 2013 році. 

В той час як інші компанії продовжували 

розсилали прес-релізи та охоплювали 

ними дуже вузький сегмент ринку, 

ми почали розвивати одразу кілька 

каналів комунікації. По-перше, відкрили 

власний блог на сайті компанії та почали 

наповнювати його корисним контентом, 

який дає відповіді на актуальні питання 

клієнтів. Скажімо, у 2014 році ми писали 

про те, як відкрити бізнес в Європі, 

у 2016, коли гостро постало питання 

ринку землі — про емфітевзис, у 2018 — 

про стратегічний аналіз бізнесу. Зараз 

він є найпопулярнішим серед ресурсів 

аудиторських компаній, а за багатьма 

запитами статті нашого блогу опинилися 

на перших позиціях у пошуковій видачі 

ґуґла.

По-друге, збільшили кількість заходів — 

семінарів, тренінгів, майстер-класів та 

конференцій, де інформували про зміни 

в законодавстві, останні тренди, 

проблеми та ризики з якими можна 

зіткнутись, а також на практичних 

прикладах давали відповіді на питання. 

По-третє, почали активно задіювати 

соціальні мережі – Facebook, LinkedIn, 

Instagram.  

Ми на 90% скоротили витрати на 

спонсорську підтримку бізнес-заходів, 

які по суті не приносили жодних 

результатів крім зростання витрат. 

Почали інвестувати в створення цінного 

контенту: цікавих статей, інфографічних 

довідників, кейсів, досліджень. Нашими 

матеріалами почали цікавитись та 

використовувати як студенти вишів, так 

і іноземні інвестори. Всі ці матеріали 

завжди можна знайти у відкритому 

доступі на нашому сайті. 

 

Для  Baker Tilly ера, коли потрібно 

платити, щоб донести або отримати 

цікаву та важливу інформацію, 

закінчилась 6 років тому. Зараз наших 

експертів запрошують бути спікерами 

на різних заходах, читати лекції в 

університетах та школах, при чому 

тематика виступів не обмежується 

професійною сферою.

Даємо клієнтам нові 
знання

Світлана Нежур,
начальниця 
відділу зовнішніх
комунікацій та 
розвитку бренду

Три складових 
ефективного 
маркетингу Baker Tilly:

Не боятись експериментувати

Давати наявним та потенційним 

клієнтам нові знання

Віддавати частину маркетингової 

активності на аутсорсинг

1.
2.
3.
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Оскільки в нас багаторічний досвід 

роботи з предстаниками різних галузей, 

ми вирішили не обмежуватися лише 

проведенням заходів та статтями.  Для 

тих, в кого зовсім немає часу на читання 

або хто надає перевагу коміксам перед 

художніми книжками, ми створили 

інфографічний довідник – друковане 

та онлайн видання з оглядом індустрії 

повністю в інфографіці, все важливе про 

неї в одному місці, без тексту, без «води», 

просто, яскраво та зрозуміло. 

Одним із перших довідників став 

«Агробізнес України». Він допоміг 

підтвердити нашу експертизу в аграрній 

галузі та посилити впізнаваність бренду 

Baker Tilly. Зараз важко зустріти когось 

із представників агросектору, хто 

здивовано перепитав би: «Baker Tilly? 

А ще це за компанія?». Кожне видання 

довідника, яких вже п’ять, завантажують 

приблизно 4 000 осіб, половина з яких 

працюють в аграрній індустрії. 

Visual learning

Річний звіт перетворився 
на глянцевий журнал

Цікавий та корисний контент став 

must have також у наших річних звітах. 

Починали ми зі звичайного формату: 

звіту про фінансовий стан, структуру, 

менеджмент компанії. Але швидко 

зрозуміли, що окрім нас ця інформація 

нікому не потрібна. Тож заручившись 

підтримкою контент-маркетингової 

агенції, ми змогли знайти «наш» формат 

та втілити свою мрію – створити цікавий 

сучасний корпоративний глянець. 

Ви не знайдете у ньому нудного опису 

діяльності компанії та наших послуг. 

Кожне видання містить багато корисної 

інформації, рекомендації, статті, що 

ґрунтуються на власному досвіді, кейси 

наших клієнтів, лайфхаки партнерів. 

А у ролі фотомоделей — члени нашої 

крутої команди. 

Працюючи над цим проектом, ми із року 

в рік відчуваємо себе командою одразу 

кількох відомих світових глянців: 

є і редактор, і фотограф, і копірайтер, 

і моделі, і навіть критики знаходяться :)

Саме такі проєкти допомагають 

створити синергію між усіма 

департаментами компанії та відкрити 

у кожному співробітнику зірку. Світлана Нежур

Baker Tilly Back Office
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які допоможуть йому отримати 

ЧОРНИЙ ПОЯС
З БУХОБЛІКУ

10 РИС
БУХГАЛТЕРА,
МЕТИКУВАТОГО

Олена Гармай, 
керівниця 
освітнього центру

Музикант 

Мік Джаггер, 

письменник О. Генрі, 

винахідник жувальної 

гумки Уолтер Дімер, 

автор логотипу Coca-

Cola Френк Робінсон, 

борець із палінням 

Аллен Карр були 

бухгалтерами.

Бухгалтерська справа трохи схожа на 
карате. Вона вимагає вмілого поєднання 
різних умінь та якостей: бухгалтер-
професіонал повинен мати глибокі фахові 
знання, мислити критично та ефективно 
розпоряджатися своїм часом. І це ще не все.

#BusinessHacks

Міжнародні стандарти дають можливість 

бізнесу з усього світу розмовляти однією 

мовою. Періодично ця мова стає більш 

досконалою. Працювати у великій 

компанії без знання МСФЗ просто 

неможливо. 

Крім того, їх відмінне знання дає 

можливість бухгалтеру перейти на 

новий рівень ремесла — потрапити до 

кола людей, що формують внутрішні 

стандарти компанії.

Знання інструментів, якими 

користуються професіонали, наближає 

вас до їх рівня. Мова йде і про 

професійні бухгалтерські програми, і 

про інструменти аналітики, про CRM, 

інструменти продуктивності: тайм-

трекери, системи управління задачами 

і таке інше.

Бачите, що у колективі проблеми, 

та не здатні вирішити їх самостійно? 

Розумієте, звідки взялися неочікувані 

збитки? Знайшли можливість 

оптимізувати видатки? Чудово! Тепер цю 

інформацію треба донести до колег чи 

старших за посадою. Час, коли бухгалтер 

спілкувався лише з податковою, 

минув — тепер необхідно виходити 

на інший рівень та пояснювати свою 

позицію, можливо, навіть наполягати на 

своїй правоті або навчати інших чомусь 

новому.

Під час роботи бухгалтер постійно має 

справу з законами, договорами, звітами 

та іншими юридичними документами, 

а також повинен знатися на суті 

операцій, а не лише їх зовнішній формі. 

Тому без вміння розуміти написані 

складною мовою документи та без 

навичок їх складання вижити у професії 

неможливо взагалі.

Успішний бізнес виникає тоді, коли вдало 

перетинаються експертизи у різних 

сферах. Вміння програмувати дає змогу 

не боятись того, що штучний інтелект 

замінить бухгалтерів, а очолити його 

прихід — створювати нові технології, 

використовуючи як перевагу власні 

знання з обліку.

Робота бухгалтера передбачає 

безперервність процесів, їх 

періодичність, серйозну матеріальну 

відповідальність, постійні позапланові 

задачі, роботу з великим обсягом 

інформації. Це не та посада, на якій 

можна надовго поїхати у відпустку 

та відключити телефон. Довго 

працювати в таких умовах складно, 

і професійне вигорання — частий діагноз 

бухгалтерів.

Тому якщо ви не хочете з’їхати з глузду 

прямо на роботі, треба навчитися 

правильно розставляти пріоритети, 

навчитися казати «ні» несподіваним, 

але менш важливим завданням, вірно 

оцінювати час для виконання задач 

та перемикатися між ними. 

Бухгалтери минулого діяли лише 

відповідно до суворих правил та 

директив. Сучасні бухгалтери у своїй 

роботі можуть у певних випадках 

використовувати власне професійне 

судження. Та для того, щоб мати 

таке судження, потрібно вміти його 

формулювати. Тому для бухгалтера 

навичка критичного мислення — це саме 

hard skills.

Здати звіт до податкової — лише одна 

з цілей бухгалтерії. Ще одна, більш 

важлива — забезпечити менеджерів 

фінансовою інформацією, на основі якої 

ті прийматимуть управлінські рішення 

для розвитку бізнесу. Бухгалтер має 

вийти за межі податкового обліку, вміти 

аналізувати бізнес: його стан, причини 

такого стану, та показати керівництву 

компанії, як можна оптимізувати бізнес-

процеси.

Треба чудово 
орієнтуватись у МСФЗ

Одна з головних якостей — 
технологічна обізнаність

По-перше, сам факт вивчення мов гарно 

впливає на розумові здібності. 

По-друге, добре знання англійської 

дозволяє читати оригінали МСФЗ та 

професійні міжнародні видання про 

бухгалтерський та управлінський облік.

Емоційний інтелект — ознака 
відмінного менеджера

Знання мов програмування 
дозволить перебороти страх 
перед технологіями

Тайм-менеджмент для 
підвищення ефективності

Навички комунікації 
допоможуть покращувати 
бізнес-результати

Юридична обізнаність — 
must have для бухгалтера

Критичне мислення потрібне 
кожному професійному 
бухгалтеру

Важливо розвивати 
управлінські навички

Кар’єрне зростання передбачає 

зростання відповідальності та нові 

обов’язки, в тому числі керівництво 

іншими людьми. Ефективний керівник — 

це не лише той, хто забезпечує виконання 

плану робіт. Не менш важливо і те, як 

він це робить. Можна бути тираном та 

залякати підлеглих, а можна мотивувати 

їх працювати ефективно, допомагати 

їм покращити власні навички. В обох 

випадках у короткостроковій перспективі 

результати будуть високими, але 

у довгостроковій вони лише шкодять.

Тому професіоналу, який хоче, щоб його 

кар’єра розвивалася, необхідно розуміти 

мотиви вчинків людей, що відрізняються, 

вміти приймати позицію, що відмінна 

від його власної, навчитися керувати 

власними емоціями та впливати на 

емоції інших. Гарний менеджер — 

це людина, що є одночасно ефективною 

у виконанні своїх завдань і вміє надихати 

інших.

Іноземні мови – щоб 
орієнтуватись у сучасному 
обліку

Англійська — не іноземна. Зараз потрібно 
вивчати мови програмування. Тоді поява 
штучного інтелекту не стане неприємним 
сюрпризом.
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БИТВА
ЗА РЕПУТАЦІЮ:

 БОЮСЬ, У МОЇЙ 

КОМПАНІЇ Є КОРУПЦІЯ. 

ЩО РОБИТИ?

Репутація компанії — конкурентна перевага 
в очах європейських та американських споживачів. 
В Україні боротьба за цю чесноту лише набуває 
обертів. Серед основних складових бездоганної 
репутації — відповідність принципам недопущення 
корупції.

Ольга Давидова,
менеджерка напрямку 
корпоративних послуг

КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ
як компанії зменшити

#BusinessHacks

Це теплова карта, що показує стан 

компанії та ступінь потенційного впливу 

різних ризиків на бізнес. Її складають 

після проведення аудиту. 

З чим взагалі можуть бути пов’язані 

корупційні ризики? З поточними 

економічними умовами, в яких працює 

бізнес, із юрисдикцією, частою зміною 

персоналу, постійним невиконанням 

цілей компанії, відсутністю гідної 

мотивації працівників або з іншими 

факторами.

Освіта співробітників — один 

з головних елементів антикорупційної 

програми. Освітні програми повинні 

супроводжувати їх протягом всього часу 

роботи. Вже в момент працевлаштування 

офіцер з відповідності повинен 

ознайомити нового працівника 

з чинною антикорупційною програмою. 

А особливу увагу потрібно звернути на 

високоризикові групи співробітників — 

тих, хто за посадою може спілкуватися 

з державними органами, займається 

закупівлями та продажами.

Це документ, визнаний усією бізнес-

спільнотою, він існує в кожній поважній 

компанії світу. Кодекс демонструє місію 

та цінності бізнесу. Там зазвичай пишуть 

про прихильність принципу справедливої 

винагороди за працю, дотримання 

екологічних стандартів і таке інше. 

Органічною частиною кодексу є теза 

про те, що компанія у своїй діяльності 

не використовує корупційних практик 

та намагається їм протистояти.

Кожен співробітник, клієнт, контрагент 

чи інша зацікавлена особа повинні мати 

можливість повідомляти про потенційні 

порушення антикорупційних норм. 

Система доповідання складається 

з каналів зв’язку з компанією (ємейл, 

телефон чи інші, розміщені на сайті 

та в роздаткових матеріалах) та чітко 

визначених процедур опрацювання 

таких повідомлень і реагування на них.

При прийомі на роботу необхідно 

ознайомити кожного співробітника 

з системою стягнень, що ґрунтується 

на відповідному законодавстві.

Система структурних підрозділів 

та посадових осіб повинна бути 

організована так, щоб компанія 

ефективно досягала поставлених 

цілей. Цю ефективність забезпечують 

у тому числі запобіжники, встановлені 

проти корупції. У компанії мають бути 

передбачені органи чи посадові особи, 

що запобігають корупції, контролюють 

усі процеси на предмет того, чи містять 

вони ризики корупційних дій. Такою 

посадовою особою може бути офіцер 

з питань відповідності.

В Україні в державних компаніях такий 

офіцер має бути за законом, 

а приватним я дуже раджу запровадити 

цю посаду. Це особливий співробітник, 

який відповідає за функціонування 

антикорупційної програми, проводить 

перевірку повідомлень про можливу 

корупцію, спільно з іншими підрозділами 

періодично проводить моніторинг 

ефективності антикорупційних заходів. 

Через специфіку своєї роботи офіцер 

може підпадати під вплив співробітників, 

щодо яких проводить розслідування, 

або зустрічати потужну протидію своїй 

роботі. Тому його автономія має бути 

забезпечена відповідними документами 

компанії та користуватись підтримкою 

ради директорів чи наглядової ради. 

Складіть карту ризиків

Інвестуйте в освіту

Ухваліть кодекс етики

Розробіть систему 
доповідання про 
порушення...

...та систему 
дисциплінарних стягнень

Сформуйте правильну 
структуру корпоративного 
управління

Найміть офіцера з питань 
відповідності

ДИХАЙТЕ ГЛИБШЕ, 

ЗАСПОКОЙТЕСЬ, 

ЗАРАЗ РОЗБЕРЕМОСЬ.

11 кроків до 
психічного 
здоров’я 
власника 
бізнесу
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Зовнішній та внутрішній аудит, 

декларування наявності чи відсутності 

конфлікту інтересів, вбудований 

програмний контроль за фінансовими 

операціями та інші.

Важливо, щоб усі співробітники, від яких 

залежать фінансові рішення, пройшли 

відповідні антикорупційні тренінги та 

розуміли принцип розподілу обов’язків, 

який передбачає, що фінансові ресурси 

не можуть бути зосередженими в руках 

одного співробітника.

Репутаційний due diligence — must have 

для підтримання репутації доброчесної 

компанії. Потрібно здійснювати 

перевірку, в тому числі репутаційну, всіх 

нових співробітників та контрагентів. 

Плями на їхній репутації можуть 

забруднити і вашу.

Співпраця з компаніями із заплямованою 

репутацією шкодить репутації вашого 

бізнесу та наражає його на ризик 

стати фігурантом розслідування. Щоб 

звести цю ймовірність нанівець, усі 

договори, які ваша компанія укладає з 

іншими, повинні містити антикорупційні 

пункти. За ними інша сторона бере до 

відома вашу антикорупційну програму 

та зобов’язується утримуватись від 

корупційних дій. Інакше ви маєте право 

розірвати угоду.

Доречно буде провести тренінг для 

відповідальної особи-контрагента, який 

допоможе йому зрозуміти вашу політику 

з цього питання та навчить, як діяти, 

якщо його бізнес опиняється в ситуації, 

за якої можуть виникнути сумніви в його 

доброчесності. 

Проводьте регулярні 
тренінги

Контролюйте фінанси

Переконайтеся, що ваші 
партнери та контрагенти 
доброчесні

Переконайтеся, що 
компанія перевіряє 
всіх нових осіб, з якими 
контактуєОльга Давидова
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by coffee and

colleagues
Visit Baker Tilly Inspiration Cafe. Free for every employee and guest.



6 ПРИНЦИПІВ
АВТОМАТИЗАЦІЇ 
ПРОЦЕСІВ БІЗНЕСУ,
які ми зрозуміли 

на власних хибах 

Роман Козир,
менеджер 

департаменту аудиту

#BusinessHacks

Наявність великої кількості 
систем управління процесами 
стримує розвиток бізнесу. Всі 
потреби в менеджменті процесів 
повинен задовольняти один 
інструмент. Яким він має бути? 

Система управління процесами, яка 

стане для працівників обов’язковим 

інструментом роботи, повинна бути 

інтуїтивно зрозумілою. В ній не повинно 

бути зайвих кліків, можливостей зробити 

щось неправильно та довжелезних 

мануалів. Тоді вона буде зручною і 

для молодих новачків, і для більш 

досвідчених співробітників, які роками 

працювали без неї. А отже, вона буде 

ефективною. 

Оптимальний варіант — єдине вікно 

у браузері або один додаток (і на 

смартфоні також!), інтерфейс яких 

буде різним в залежності від рівня 

доступу (від посади та потреб). CEO 

повинен бачити загальну картину 

компанії, менеджер — власні проєкти, 

їх стадії, задіяні на них ресурси, вільних 

співробітників. Пересічні співробітники — 

ті кнопки та функції, що потрібні для 

їхньої роботи та загальних процесів 

(наприклад, облік робочого часу та 

аналогічні).

Інколи буденні питання потребують 

багато часу та виводять нерви з 

ладу. Ви колись пробували зібрати 

велику кількість підписів на потрібних 

документах? Часом для цього 

доводиться буквально ганятись за 

постійно зайнятими менеджерами. 

А молодих співробітників, у яких ще 

немає досвіду спілкування з топами 

компанії, це змушує пітніти та відкладати 

такі зустрічі на останній момент.

Правильно автоматизовані процеси 

не викликають негативних емоцій, 

мінімізують паперову роботу та біганину 

офісом.

Для компанії процес прийому на роботу 

складається з рутинних задач: подати 

заявку на налагодження комп’ютера, 

забезпечити робоче місце, дати новачку 

на ознайомлення документи та політики 

компанії. Система управління процесами 

допоможе залучити всіх необхідних 

працівників, автоматично поставить 

задачі та надішле необхідні нагадування. 

 

У той же час, для співробітника прихід 

на нову роботу — це також стрес: купа 

нових облич, метушливі начальники та 

безліч нової інформації.

 

Тож доречним буде передбачити гайд 

для нового співробітника, який розкаже 

про компанію, допоможе розібратися 

з процесами та дасть відповіді на 

ключові питання. Важливими будуть 

розділи з інформацією про топ-

менеджмент та лінійних керівників, 

із внутрішніми документами компанії, 

а також розділ з відповідями на часті 

питання: коли обідня перерва, як 

оформити відпустку, що робити, якщо 

захворів. Гайд можна вшити у внутрішню 

систему управління процесами, зробити 

у вигляді окремого внутрішнього сайту 

або чат-боту.

Через відсутність автоматизації процесів 

бізнес втрачає прибуток. Біганина 

співробітників за начальником, який має 

поставити підпис на документах про 

відпустку, погано налагоджена система 

контролю робочого часу та менеджменту 

проєктів гальмують розвиток. Для 

власних потреб Baker Tilly розробляє 

інструмент, який закриває «дірки» 

в процесах. Ми вивели кілька важливих 

принципів, на яких цей інструмент 

повинен бути побудований.

Офіс минулого — в якому співробітники 

бігали один до одного кожного разу, коли 

потрібно було вирішити якесь питання — 

тобто витрачали зайвий час. Або не бігали 

та не обговорювали спільну роботу — тоді 

і якість її була низькою. Сучасний офіс — 

цифровий, він знаходиться у вікні 

браузера чи у телефоні. 

Ми на власному досвіді бачимо, що якщо 

дати співробітникам інструмент для 

групової комунікації та можливість бачити 

роботу кожного учасника, ефективність 

роботи команди зростає. Вони відчувають, 

як їхня робота впливає на загальний 

результат, і від того зростає зацікавленість 

виконати її якісно.

У багатьох компаніях розроблені 

KPI для кожного співробітника, від 

виконання яких залежить його кар’єра. 

Автоматизація системи кар’єрного 

зростання вирішує кілька ключових 

задач: співробітник сам може 

відслідковувати свій прогрес та розуміти, 

що потрібно для підвищення; також вона 

дає можливість аналізувати прогрес 

співробітників.

Автоматизація процесів підвищує 

якість менеджменту. Одна з цілей 

системи управління процесами — надати 

керівництву компанії звіти, на основі 

яких вони можуть приймати управлінські 

рішення. Характеристика гарних звітів — 

їх можна сформувати швидко, вчасно, 

вони інформативні, повні та достовірні. 

Щоб досягти цієї мети, потрібно 

побудувати таку систему, яка дозволить 

усім департаментам ефективно 

обмінюватись даними.

Чим простіше, тим краще Менше стресу Простий процес інтеграції 
новачків

Максимальна онлайн-
близькість

Автоматизація кар’єрного 
зростання

Якісні звіти у потрібний час
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Відкладіть бойові дії з податківцями на 
потім. Ми допоможемо вам зменшити 
податкові ризики, оптимально спланувати 
податкові платежі та зберегти гроші, що 
могли б бути витрачені на штрафи.

ЯК ФАХІВЦІ 
ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ
ВАШІЙ КОМПАНІЇ
ПОВТОРИТИ УСПІХ IPHONE

Кому потрібна 
«зелена» 
трансформація 
та як працюють 
експерти, які 
допоможуть її 
здійснити.

Олександр Баськов,
керівник відділу 
сталого розвитку

Запровадження підходів сталого 

розвитку необхідно оцінювати

з точки зору діяльності компанії, 

її рентабельності, прибутковості 

та доцільності таких змін. Тобто перш

 за все компанія повинна зрозуміти, 

чи вона відчуває потребу у сталому 

розвитку. Конкуренти вже почали 

трансформацію в напрямку sustainable 

business? Є ймовірність «зелених» змін

у регуляторному полі? Співробітники 

надсилають керівництву сигнали, 

що це буде корисним для компанії? 

Відсутність «зеленого» підходу впливає 

на бізнес через штрафи чи собівартість 

продукції? Якщо хоча б на одне 

питання ви відповіли «так», тоді варто 

проконсультуватись із фахівцями. 

Якщо ні, то з трансформацією на сталу 

компанію можна не спішити, і поки 

що її варто поставити в плани (але не 

відкладати надовго).

Часто поштовх до змін іде від 

працівників середньої ланки — 

технологів, енергетиків, екологів,

у яких є конкретна проблема, яку 

необхідно вирішити. А часто навіть 

буває, що вони вже знають, 

як вирішувати цю проблему, 

і потребують незалежного експертного 

висновку для отримання фінансування 

проєкту. У такому випадку консалтингові 

компанії перевіряють їхню пропозицію 

та надають висновок, тобто виступають 

додатковими гарантами перед 

кредиторами чи інвесторами.   

Інший шлях — коли власник або топ-

менеджер хоче, щоб бізнес став більш 

інноваційним та відповідав новим 

викликам. Тоді ми аналізуємо стан 

бізнесу і радимо, які найкращі практики 

можна застосувати у даній компанії. 

Це найскладніший та найкреативніший 

шлях змін, бо у ньому немає нічого 

стандартизованого. Адже в такому 

разі мова йде не про проблему, яку слід 

вирішити (скажімо, зменшення викидів), 

а про повну оцінку бізнесу і подекуди 

навіть про зміну способу ведення 

бізнесу, його переосмислення, перегляд 

бізнес-моделі. 

Втім, навіть якщо ваш бізнес не отримує 

жодного з наведених вище сигналів, 

є один випадок, коли вже зараз варто 

«зеленіти» — якщо це стане вашою 

конкурентною перевагою. Найчастіше 

це стосується великого бізнесу.

Ось приклад: IPhone був не першим 

смартфоном, але став прикладом для 

наслідування іншим виробникам, бо 

саме у цьому телефоні вперше була 

реалізована технологія multi-touch

у такому вигляді, в якому ми її знаємо. 

Так само і сталий розвиток може стати 

конкурентною перевагою бізнесу, 

залишити конкурентів на 3-5 років 

позаду або перетворити компанію на 

засновника нових галузевих стандартів 

(особливо коли мова йде про сферу 

виробництва).  

Чи потрібен вашій компанії 
сталий розвиток?

Два джерела мотивації
для змін

«Зелений» бізнес залишить 
конкурентів на кілька років 
позаду
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4 ОСОБЛИВОСТІ

З ПРОВАЙДЕРАМИ 
АУТСОРСИНГУ,

РОБОТИ

ЗНАННЯ ЯКИХ ПОЛЕГШИТЬ

ВАШУ СПІВПРАЦЮ

Альона Скічко, 
партнерка «Baker Tilly
Бухгалтерські послуги»

#BusinessHacks

Штатній бухгалтерській службі з кількох 
осіб, у якій часто змінюються співробітники, 
складно накопичувати різносторонні 
знання та досвід для розвитку. Додаткової 
гнучкості бізнесу надають компанії, 
які пропонують послуги з аутсорсингу 
бухгалтерської функції. Форматів співпраці 
з ними багато, і кожен замовник зможе 
знайти підходящий варіант.

Репутація провайдера 
значить більше, ніж ціна 
його послуг

Дозвольте бухгалтеру 
займатися виключно 
бухгалтерією

Aутсорсинг 

бухгалтерських послуг 

просто не може 

коштувати дешево 

У нашій країні відсутня сертифікація 

професії, і є величезна кількість 

учасників ринку — від великих компаній 

з хорошою репутацією до фізичних осіб, 

які пропонують «віддалену бухгалтерію». 

Орієнтуючись виключно на ціну, 

можна зіткнутися з ситуацією, коли 

під послугами мається на увазі тільки 

своєчасна подача звітності. 

В такому випадку в майбутньому, 

можливо, доведеться повторно 

заплатити за відновлення обліку.

З огляду на складне українське 

законодавство і те, як часто воно 

змінюється, аутсорсинг бухгалтерських 

послуг просто не може коштувати 

дешево. 

Клієнт купує функцію або процес, або 

його частину, а не робочий час, як у 

випадку зі штатним співробітником. Тому 

використання часу, що відведений для 

цієї функції, на інші завдання, підвищує 

ризик огріхів у безпосередній зоні 

відповідальності вашого партнера, який 

займається аутсорсингом.

Це саме стосується сфери знань. 

Те, що бухгалтер вміє працювати із 

законодавчою базою, не означає, що 

він може або повинен передбачити 

всі можливі вимоги до бізнесу з боку 

держави. Іншими словами, не чекайте 

від бухгалтера, що він якісно вивчить 

усі питання, пов’язані з трудовим 

правом, пожежною безпекою, трудовим 

розпорядком і так далі.

Знайти людину, яка здатна в достатній 

мірі охопити всі нюанси ведення 

бізнесу в Україні, мабуть, не можна. 

І проблема не лише в тому, що це 

вимагає додаткових витрат часу. Такі 

дослідження повинні бути повними, 

необхідно регулярно відстежувати всі 

зміни — іншими словами, це системна 

робота. Не варто чекати, що її виконає 

бухгалтер. Коли ви розраховуєте на 

рекомендації з якогось питання, варто 

спочатку запитати себе: чи зможе ця 

людина повноцінно відстояти свої 

рекомендації та висновки під час 

можливої перевірки контролюючих 

органів? 

,,
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Встановлюйте адекватні 
терміни

Деякі функції бізнесу 
неможливо віддати на 
аутсорсинг

Іноді терміновість можна пояснити, 

і вона не може перейти в розряд 

керованого процесу в силу характеру або 

етапу розвитку бізнесу. Тоді готовність 

провайдера тримати темп виправдана

і несе в собі цінність для бізнесу,

а ризики, пов’язані з гонкою і стислими 

термінами для аналізу та прийняття 

рішення, виправдані вигодами для вашої 

компанії.

Але набагато частіше трапляється, що 

бухгалтер отримує інформацію про 

завершену угоду, а його коментарі та 

зауваження викликають роздратування 

та нерозуміння, адже передбачають 

внесення змін, а строки горять. Часу 

на якісний аналіз мало. В результаті 

бізнес змушений брати на себе додаткові 

ризики, яких можна було б уникнути, 

якби бухгалтер був частиною процесу 

прийняття рішень з початку роботи 

над проєктом. Досвід показує, що 

це допомагає економити ресурси та 

знижувати ризики. Говоріть

з бухгалтером перед, а не після.

Провайдер послуг може і повинен 

відповідати за якість наданих послуг, 

виходячи з умов договору та спираючись 

на законодавство. Але разом з тим

є питання, пов’язані безпосередньо

з бізнес-моделлю, вибором оптимальної 

схеми роботи, формуванням повної 

собівартості, визначенням ступеня 

ризику, який готовий взяти на себе 

бізнес, а також багато інших нюансів. 

Ці питання неможливо віднести до non 

core functions, а значить, їх неможливо 

віддати на аутсорсинг. По кожному 

з таких ключових питань всередині 

організації має бути людина, готова 

взяти на себе відповідальність, інакше

ці рішення будуть банально затягуватися, 

створюючи додаткові ризики, пов’язані

з невизначеністю.
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ВІД НАДМІРНОЇ УВАГИ 
З БОКУ ПОДАТКОВОЇ

5
ЛІНІЙ ЗАХИСТУ

Відкладіть бойові дії з податківцями на 
потім. Ми допоможемо вам зменшити 
податкові ризики, оптимально спланувати 
податкові платежі та зберегти гроші, 
що могли б бути витрачені на штрафи.

Тетяна Стретович, директорка 
департаменту податків та права

#BusinessHacks

Щоб власник міг бути впевненим, що 

компанія має мінімальні податкові 

ризики та сплачує податки відповідно до 

законодавства, він має поцікавитись

у менеджменту — чи дійсно співробітники, 

які займаються бухгалтерським обліком 

та нарахуванням податків, мають 

найвищу кваліфікацію? 

Як же найняти на роботу професіоналів 

найвищого гатунку? Можливо, є сенс 

аутсорсити процес добору персоналу. 

Компанії, що професійно займаються 

підбором співробітників, мають власні 

методики, напрацювання, критерії 

та червоні прапорці, які допоможуть 

зробити вірний вибір. 

Проте важливо не тільки знайти 

кваліфікований персонал, а й утримати 

його. Тож внутрішні соціальні стандарти 

компанії опосередковано впливають 

і на якість її бухгалтерського 

та податкового обліку.  

Є два типи компаній: одні розгрібають 

наслідки власних помилок, а інші 

заздалегідь з філігранною точністю 

прогнозують результати власних дій та 

можуть скоригувати плани ще

до їх втілення.

Якщо ви хочете, щоб ваша компанія 

належала до другої категорії, варто 

залучити до співпраці надійних 

податкових консультантів. Найбільш 

корисним буде їх залучення при 

перспективному плануванні тих чи інших 

операцій чи проведенні реорганізації 

компанії. Вони прорахують усі можливі 

ризики, спрогнозують, як зміни вплинуть 

на податкові платежі, проаналізують 

наявну судову практику щодо

подібних кейсів.

Чому до такого аналізу варто залучати 

саме зовнішніх підрядників? Зазвичай 

у внутрішнього персоналу забагато 

поточної роботи, щоб якісно виконати 

подібне завдання. До того ж, зовнішні 

консультанти дивляться на бізнес 

ширше, тому мають змогу надати більш 

якісну оцінку. 

Як обрати компанію-консультантку? 

Першочергово потрібно звернути увагу 

на її репутацію та досвід: які проєкти 

вона супроводжувала, якими були 

результати, чи має вона у портфоліо 

подібні успішно завершені проєкти. 

Доречним також буде проведення 

особистої зустрічі, яка дозволить 

зрозуміти, чи дійсно компанія відповідає 

всім критеріям та має відповідний 

досвід.

Воно допоможе уникнути податкових 

ризиків та проконтролювати сплату 

податків.  

Податкове планування може бути 

довгостроковим, поточним або щодо 

окремих господарських операцій.

Функцію планування можуть виконувати 

висококваліфіковані співробітники самої 

компанії. Проте в більшості випадків 

для довгострокового національного та 

міжнародного податкового планування 

залучаються незалежні консультанти. 

Також останнім часом все більше 

компаній здійснюють стратегічне 

планування у сфері трансфертного 

ціноутворення.

За результатами порівняння планових 

та фактичних податкових платежів 

можна впевнитися, чи було податкове 

планування ефективним та професійним. 

Серйозними сигналами про негаразди 

мають стати часті контакти компанії

з податківцями: запити, перевірки

та інші претензії.

Якщо вони є, необхідно разом

з відповідальними особами розібратися 

в ситуації, щоб зрозуміти, має місце 

фіскальний підхід та пресинг податкових 

органів чи дійсно компанія системно 

допускається помилок у веденні обліку 

та визначенні податків. У першому 

випадку — підсилюємо юридичну 

підтримку компанії в комунікаціях 

з податківцями, у другому — приймаємо 

рішення щодо підвищення кваліфікації 

відповідного бухгалтерського персоналу, 

аналізуємо прогалини у системі 

внутрішнього контролю та проводимо 

незалежний податковий аудит.  

Незалежний податковий аудит дозволяє 

зрозуміти, чи вірно були нараховані 

та сплачені податки, чи складена 

податкова звітність відповідно до вимог 

Податкового кодексу, чи є помилки 

системними або разовими.

Також за результатами проведеного 

податкового аудиту спеціалісти нададуть 

рекомендації, які дозволять виправити 

виявлені помилки, оцінити кваліфікацію 

бухгалтерської служби, а також посилити 

систему внутрішнього контролю 

компанії.

Перша лінія — персонал Третя лінія — податкові 
консультанти

Друга лінія — податкове 
планування

Четверта лінія — аналіз 
стосунків із податковою

П’ята лінія — незалежний 
податковий аудит 

Є два типи компаній: одні розгрібають 

наслідки власних помилок, а інші 

заздалегідь з філігранною точністю 

прогнозують результати власних дій 

та можуть скоригувати плани ще до їх 

втілення.

’’
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TAX 
G U R U

А ТИ ВЖЕ СТАВ
TAX GURU?

Податки 
набагато 
цікавіші, 
ніж про них 
прийнято 
думати.

У США є «податок» на 

доходи від крадіжок. 

Звичайно, це не зовсім 

податок у повному 

розумінні цього слова. 

Але згідно з інструкцією 

Податкової служби 

США, громадяни повинні 

сплатити ПДФО від 

доходу на викрадене 

майно. Щоб після цього 

викрадача не звинуватили 

у злочині, можна 

класифікувати цей дохід 

як «Інший». 

У Німеччині є 

податкова знижка 

на підкуп. Щоб 

її отримати, 

необхідно розкрити 

ім’я посадової 

особи, яку платник 

підкупив.

«Подвійна 

ірландська

з голландським 

сендвічем» — це 

не алкогольний 

напій з бару Baker 

Tilly, а схема, яка 

дозволяє Google

та Apple не

платити податки.

На кожні 100 тис. 

українців припадає 

16 докторів наук, 

63 стоматолога, 59 

фармацевтів та 97 

податківців.

Baker Tilly спільно з контент-

маркетинговою агенцією Top Lead 

підготували спецпроєкт для всіх, 

хто хоче прокачатись у питаннях 

податків. Пояснюємо, чому вони 

важливі, та доводимо, що вони не 

нудні. Завантажити його можна за 

посиланням:

У Нідерландах 

існують 

податкові 

канікули для 

чаклунів.
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Гарна робота — це та, яка 
дає можливість проявити 
себе в повній мірі

Головне питання, що виникає у 

роботодавця — чим ти будеш корисний 

нашій компанії? Таке саме питання 

повинен собі задавати і пошукач. Які 

вміння він отримає на цій роботі? 

Які з його наявних вмінь йому 

знадобляться? Яка користь буде від 

поєднання одного і другого?

Очевидно, що на будь-якій роботі 

доведеться отримувати нові знання 

та навички. Але для мене важливо не 

лише те, чого я навчусь, а й те, як я 

зможу ефективно використати власний 

досвід на користь компанії. Я хочу 

посилювати команду, в якій працюю. 

Тоді я відчуваю цінність від своєї 

роботи.

А щодо нових навичок — раніше 

у мене була аналітична робота, я 

працював у фінансовому секторі. Та 

посада не передбачала масштабної 

комунікації з клієнтом. Така потреба 

виникла лише тоді, коли я прийшов до 

Baker Tilly. Спробував і зрозумів, що 

робота з людьми — це суперово. Тут є 

можливість працювати у міжнародних 

проєктах, з людьми з інших країн та 

з іншими підходами до роботи. До 

того ж, компанія дає можливість 

співробітникам вивчати іноземні 

мови — це дуже стає в нагоді.

Олег Бобир, провідний консультант 

департаменту корпоративних послуг

ЯК ОБРАТИ 
ФАЙНЕ МІСЦЕ 
РОБОТИ:

1. Розбиратись в усіх індустріях 

економіки

2. Не боятись начальства 

3. Вчитись та ставити правильні 

питання

4. Працювати у команді

5. Сортувати сміття, здавати 

батарейки, думати, скільки води 

ви витратили

6. Вести активне та цікаве 

корпоративне життя

Чого ви навчитесь, 
працюючи в Baker Tilly?

ЛАЙФХАКИ
НАШИХ
СПІВРОБІТНИКІВ

#LifeHacks

В першу чергу зверніть 
увагу на компанії, які 
інвестують у вас ще до 
того, як прийняли на 
роботу

Готуйтеся до того, що кожен 
проєкт буде по-своєму 
унікальним

Важливо навчитися 
працювати в команді

Не бійтеся, що велика 
компанія згубить вашу 
індивідуальність та затисне 
у лещата корпоративних 
правил

Моє знайомство з компанією почалось 

із програми «Хочу працювати в Baker 

Tilly». За освітою економіст, служив 

у добровольчому підрозділі на сході 

України та в поліції спеціального 

призначення. Але з часом зрозумів, що 

маю йти торованим шляхом, працювати 

за фахом. 

Baker Tilly була однією з переліку 

компаній, які я розглядав, але мене 

в ній привабила готовність вкладати 

гроші в майбутнього співробітника. Інші 

компанії вимагали досвід роботи, а в 

Baker Tilly відібрали здібних людей, в 

яких побачили потенціал та готовність 

отримувати нові знання, витратили на 

них час, кошти і дали необхідні навички. 

Це виграшна інвестиція для обох сторін: 

пошукач може «помацати» майбутнє 

місце роботи, а роботодавець — дати 

йому навички, необхідні для роботи саме 

у цій компанії.

Компания витрачає багато зусиль, щоб 

організувати дозвілля співробітників: 

у нас є «веселі п’ятниці», бігаємо 

марафони, разом займаємось 

соціальними проєктами, є можливість 

навчитися чогось нового на численних 

курсах. Тобто на роботі ти не лише 

працюєш, а й отримуєш додаткові 

враження та розбудовуєш зв’язки 

з колегами. Я працював у структурах, де 

важлива командна робота, і можу сказати, 

що в Baker Tilly дійсно добре працюють 

над тим, щоб кожен співробітник почував 

себе частиною команди. 

Коли ти приходиш на роботу, то постійно 

доводиться контактувати з великою 

кількістю людей, і в кожного є своя 

думка. Тому перше, що треба засвоїти — 

варто забути про власне его, спокійно 

ставитися до різнобарв’я думок та 

навчитись аналізувати кожну з них. 

А ще я відкрила неочікуваний для 

мене факт: навіть ті, хто молодший за 

тебе, можуть чогось тебе навчити, і 

роблять це з задоволенням. У Baker Tilly 

кожен — фахівець у якомусь питанні, 

і якщо тобі потрібна консультація чи 

навіть допомога — достатньо просто 

попросити. Колеги готові витратити для 

цього особистий час. Ми всі розуміємо, 

що проблема одного впливає на 

загальний результат. 

Для людини, що приходить працювати 

в консалтинг та аудит, важливо бути 

відкритою до нових знань та нових 

завдань. Кожен наш проєкт унікальний, 

бо наші клієнти працюють у різних 

індустріях. Є люди, яким такий ритм 

життя приносить задоволення, але якщо 

особисто вам до душі присвятити життя 

одному напрямку, слід подумати, чи буде 

вам комфортно в такій компанії.

Ініціативність має кілька різних вимірів. 

У роботі — це про те, щоб робити 

більше та краще, ніж тебе попросили, 

використати своє бачення та висловити 

свої погляди.

У саморозвитку — це отримання нових 

умінь. Baker Tilly організовує для 

власних співробітників багато курсів, 

як професійного спрямування, так і для 

особистого розвитку. А коли ти вчишся 

нового, твоя ціна як спеціаліста на ринку 

зростає.

У соціальній сфері — це готовність 

долучитися до проєктів, що роблять 

життя кращим. Ми в компанії 

допомагаємо вихованцям дитбудинків, 

птахам, що знаходяться під загрозою, 

сортуємо сміття і взагалі живемо 

у “зеленому” стилі. До суспільства 

приходить розуміння того, що важливо 

відповідально ставитись до екосистеми, 

і саме великі компанії мають стати 

драйвером цього процесу та показувати 

приклад іншим. 

Ініціатива не дрючить 
ініціатора, а допомагає 
в роботі

Андрій Бабин, аудитор

Катерина Громм, консультантка 

з питань сталого розвитку

Дмитро Мисник, оцінювач

У мене раніше не було досвіду роботи у 

великій компанії, і я мав лише загальне 

уявлення про те, як воно буде. Очікував, що 

така робота вимагатиме суворих правил та 

тісних рамок. Але все більш адекватно та 

людяно, ніж я уявляв. Наші співробітники 

можуть запросто піти на обід з директором 

чи партнером, твій начальник — не 

наглядач з налигачем, а людина, яка готова 

тебе навчити, дати пораду, допомогти 

вирішити проблему. Всі розуміють, що 

в Baker Tilly приходять ті, хто готовий 

працювати, і нікому не потрібен жандарм, 

який створює лише додатковий стрес. 
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Як не втратити 
здоровий глузд

спосіб, яким користується 
керівник Baker Tilly

на роботі та досягти 
work-life balance —

Життєва гармонія — це баланс 
між сном, радощами життя 
та розвитком.

Олександр Почкун,
керуючий партнер 
Baker Tilly

#LifeHacks

Наше життя поділено на три частини

Якщо критично поглянути на наше життя, то воно складається з трьох частин. Перша та 

найбільш цілісна — це сон. Зазвичай люди сплять 6-8 годин — цього часу достатньо, щоб 

мозок відновився і не викидав нам коників протягом наступного дня. Друга частина — 

радощі життя: час, який ми витрачаємо на сім’ю, захоплення, вино чи інші активності, які 

не напружують мозок. Третя частина — розвиток: робота, навчання, читання та все те, що 

змушує нейрони активно обмінюватись інформацією. 

Для мене гармонія в житті полягає у тому, 

що ці три частини мають бути приблизно 

рівнозначними за часом, що на них 

витрачений, та за емоціями, які вони дають.

,,

СОН

РОЗВИТОК:
РОБОТА ТА ОСВІТА

РАДОЩІ
ЖИТТЯ

WORK-
LIFE

BALANCE
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Між ними повинен бути 
баланс, інакше одна зі 
сторін вашого життя піде 
під три чорти 

Якщо у якійсь із цих частин перекос — 

найчастіше через роботу та особистісний 

розвиток — то одного разу ти почнеш 

помічати, що почали зникати старі друзі 

або виникають проблеми у сім’ї, бо ним 

ти приділяєш замало часу. Дисбаланс 

призводить до того, що страждає якась 

частина трикутника «сон-радощі життя-

розвиток». Можна замало спати, але 

від цього зменшиться продуктивність. 

Можна спати багато, але тоді не вийде 

приділяти достатньо часу сім’ї або 

роботі. Якщо працювати 12 годин 

на добу, швидко наступить емоційне 

вигорання.

Я взагалі вважаю, що працювати 12 

годин на добу — це маячня, бо якщо 

ти багато працюєш, то у тебе немає 

часу заробляти гроші. Без балансу 

між різними сторонами нашого життя 

немає ефективності. Є люди, які можуть 

взяти волю в кулак та видати чудовий 

результат, але потім вони будуть 

спустошені вдвічі сильніше.

Як же досягти балансу?

Магічного секрету успіху немає. Баланс 

чи його відсутність — це завжди вибір, 

який робить кожна людина, виходячи з 

власних потреб.

Можливо, хтось мені дорікне: от ти, 

мовляв, доросла забезпечена людина, 

тобі легко радити не працювати по 12 

годин. А що робити тим, хто поки не 

досяг таких самих успіхів?

Моя відповідь: змінювати своє життя. 

Не треба намагатись підлаштовувати під 

себе систему, бо це завжди складніше. 

Потрібно вийти з системи та зайти в іншу, 

яка буде відповідати твоїм потребам.

Я вважаю, що займатись потрібно 

лише тим, що приносить радість та 

задоволення. А якщо ваша робота їх вам 

не приносить, то ви займаєтесь не тим, 

що треба.

Ставлення до справи значною мірою 

формується не самою справою, а тим, 

що її оточує: настроєм, відчуттями, 

враженнями. Засновуючи Baker Tilly, 

ми вирішили, що ця компанія має стати 

не лише місцем роботи, а й розвитку 

та фану. Ми хочемо, щоб працівникам 

у нас було комфортно, щоб вони могли 

йти по офісу з посмішкою, мали можливість 

і заробляти тут гроші, і цікаво проводити 

час, щоб робота стала частиною дому, 

і кожен працівник хотів зранку йти на роботу.

Місія Baker Tilly — 
щиро створювати радість

Олександр та Лілія Почкун

У
країна — країна можливостей 

для бізнесу. Одна з таких 

можливостей — виноробство. 

Південь країни — це винний 

регіон, центр та північ — сидровий 

та кальвадосний. Але поки ця 

можливість залишається 

не реалізованою в повній мірі.  

Я з повагою ставлюсь до українських 

крафтових та гаражних виноробів. 

Купуючи вина невеликих виробників, 

ми даємо можливість розвиватись 

галузі, яка може принести у села великі 

інвестиції, створити робочі місця та 

привести туди небайдужих людей. 

Останніми роками з’явилось багато 

крафтових виробників, які роблять 

круті вина. Від масмаркету вони 

відрізняються тим, що випускають 

нестандартний продукт, і роблять його 

з усією самовіддачею. Так, це не завжди 

вдається на 100% і їхні вина кожного 

року різні — але саме ця різноманітність 

і приваблює. Великі виробники схожі 

на винний «МакДональдз» — коли ми 

купуємо вино у супермаркеті, то точно 

знаємо, що з року в рік отримаємо 

гарантований смак. А вино крафтових 

виноробів — це завжди експеримент, 

у якому цікаво брати участь. 

Втім, деякі з великих українських 

виноробів також починають 

експериментувати з традиційною, а не 

промисловою технологією виробництва, 

і мають цікаві лінійки вина. 

Але ентузіасти виноробства, на жаль, 

в основному не здатні відповідати 

шаленим вимогам держави. Українське 

крафтове виноробство зможе заявити 

про себе після дерегуляції галузі. Поки 

що воно знаходиться у підпіллі — такі 

виробники показують свій продукт на 

ярмарках та фестивалях, але виробляти 

обсяги, потрібні для стабільного 

заробітку, не можуть. А часом вимушені 

діяти напівлегально. 

Звичайно, крафтове вино дорожче за 

те, яке виробляють великі гравці ринку. 

Але їм ти платиш не лише за напій, а й за 

можливість поспілкуватись із людьми, 

натхненними своєю справою, 

та долучитись до мистецтва. 

Ніколи не марную можливості 

поспілкуватись із крафтовими 

виноробами та скуштувати їхнього вина. 

Це одна з тих речей, які мене надихають.

ЯК
ВИПИТИ

РОЗКІШНОГО
УКРАЇНСЬКОГО 

ВИНА
ТА ДОТОРКНУТИСЬ

ДО МИСТЕЦТВА

Олександр Почкун,
керуючий партнер
Baker Tilly
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7 НЕВИМОВНО
КОРИСНИХ ВІДЕО,

7 звичок
ефективної
людини

Ми інвестуємо гроші в нерухомість чи 

акції і радіємо, коли отримуємо гідний

результат. Але головний наш ресурс не 

гроші, а час і зусилля, які так само

необхідно грамотно інвестувати у сім’ю, 

улюблену справу, хобі тощо. Відео

допоможе робити це з максимальною

ефективністю.

Як розпочати 
день так, щоб він 
був гарним

Як покращити власну
самосвідомість

Люди, які здатні критично на себе

подивитися, більш цілісні, креативні,

створюють міцніші взаємовідносини, 

менше схильні до брехні. Люди з високою 

самосвідомістю більше досягають 

у роботі та бізнесі, вони кращі лідери, 

а компанії, які вони очолюють, мають 

більші прибутки. Таких людей 10-15%. 

Як зрозуміти правду про себе і зробити 

кроки до справжньої самосвідомості — 

розповість це відео.

Ранок повинен надихати, і в наших силах 

зробити початок дня саме таким. Ми 

прокидаємось, і нас вже очікують ЗМІ 

з поганими новинами та кухня з рутинним 

приготуванням сніданку, але все може 

бути інакше. Ранок так само піддається 

налаштуванню, як будильник у вашому 

смартфоні.

які допоможуть
у саморозвитку

#LifeHacks 77Як не стати рабом власного 
мозку

20 ознак того, що ви —
доросла людина

Перші 20 годин. Як
навчитися чого завгодно

Джим Керрі про сенс життя

Сердитися та обурюватися — це так

по-людськи, але так безглуздо!

Подумайте, чи пам’ятатимете ви про 

образу через 10 днів або через рік?  Якщо 

ні, то навіщо витрачати емоції та зусилля 

зараз? Подивіться це відео, яке навчить, 

як контролювати власний мозок та його 

реакції.

Люди стають дорослими не тоді, коли 

закінчують вуз, одягають краватку чи

перестають гратися в солдатиків.

Головна ознака дорослої людини —

емоційна зрілість. Перевірте, наскільки 

ви відповідаєте такому бажаному

в дитинстві твердженню: «Я —дорослий».

Грати на гітарі, розмовляти німецькою,

вирощувати квіти — легко, якщо знати,

як підійти до навчання. Звичайно, 

професіоналом за 20 годин не станеш,

але цього часу достатньо, щоб досягти

неочікувано гідних результатів.

Десятки відео, сотні книжок і тисячі

повідомлень у соціальних мережах 

можуть справити менше враження, ніж

по-справжньому щира промова людини

довжиною в 4 хвилини. Особливо 

якщо ця людина досягла найкращих 

результатів у справі, яку вважає своїм 

покликанням.
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3 КРОКИ
ДО БІЗНЕСУ,
який поштиво
ставиться до планети
ЗЕМЛЯ

3 КРОКИ
ДО БІЗНЕСУ,
який поштиво
ставиться до планети
ЗЕМЛЯ

За рік у світі використовується 

5 трильйонів поліетиленових пакетів. 

Така кількість може два рази покрити 

всю територію України. 

Ми використовуємо поліетиленовий 

пакет 20 хвилин, а розкладається він 

більше 100 років.

Лише 1% пакетів переробляється, решта 

забруднюють екосистему. 1 млн птахів 

та 100 тис. тварин щороку помирають, 

бо плутають пакети з їжею. 

У Німеччині щомісяця використовують 

стільки пластикових стаканчиків, 

що викиди СО2 від їх виробництва 

дорівнюють викидам від 1000 дизельних 

автомобілів Volkswagen Golf, кожен 

з яких проїхав 90 000 км.

Що таке модель 
економіки 
«бери-роби-викидай», 
яку шкоду вона 
приносить екосистемі 
та якою може бути 
здорова альтернатива.

Роман Пучко, 
співзасновник ReThink

#СorpLifeHacks

83% водопровідної води у світі містять 

частинки пластику.

30% с/г земель та 25% прісної води 

використовуються для виробництва їжі, 

що ніколи не буде спожитою.

В середньому ми втрачаємо 45% овочів 

та фруктів, 35% риби та морепродуктів, 

30% зернових, 20% м’яса та молочних 

продуктів. 

Кількістю їжі, що викидається в Європі, 

можна було б нагодувати 200 млн 

голодуючих.

Якби всі споживали стільки, скільки 

в середньому громадяни США або 

Австралії, нам потрібно було б 4 планети 

Земля для відновлення ресурсів.

Ефективні зміни починаються зі 

щоденних звичок кожного співробітника. 

Компанія може переїхати до сучасного 

енергоощадного офісу, але якщо 

працівники поводитимуть себе так, ніби 

вони знаходяться у радянській будівлі, 

жодних змін не відбудеться. І навпаки — 

навіть у будівлі 19-го століття можна 

сповідувати ресурсоефективні підходи. 

Перш ніж запроваджувати у компанії 

підходи кругової економіки, потрібно 

донести до кожного правила, що діють 

у компанії, та пояснити їхню важливість. 

Для цього можна проводити майстер-

класи з кругової економіки, залучивши 

до них профільні організації або 

підготувавшись самостійно — в інтернеті 

достатньо літератури на цю тему.

Немає єдиного списку порад щодо 

того, як саме бізнесу стати дружнім до 

екосистеми. До того ж, кожна компанія 

залежить від зовнішніх умов: наприклад, 

якщо власник бізнес-центру забороняє 

змінювати комунікації, безвідповідально 

радити ставити посудомийну машину.

Перш ніж приймати конкретні рішення 

щодо того, які заходи зі збереження 

енергії або зменшення кількості 

відходів впровадить компанія, потрібно 

Навіть хороші наміри не можна 

нав’язувати, інакше вони не будуть 

прийняті. До них необхідно заохочувати. 

У контексті впровадження моделі 

кругової економіки в компанії це 

повинно проявлятись у тому, що всі 

заходи в її рамках варто спланувати 

так, аби співробітники виконували їх без 

примусу, а тому, що їх до цього спонукає 

відпрацьована система.

Ось простий приклад: якщо ви поставили 

контейнери для сортування сміття на 

кілька десятків метрів далі, ніж звичайні, 

то співробіники не будуть йти ці кілька 

десятків метрів, бо у них багато роботи 

та немає на це часу. Хоча в душі вони 

можуть цілком підтримувати ідею 

сортування. Натомість, контейнери для 

різних видів сміття варто поставити по 

всьому офісу так, щоб працівникам було 

зручно ними користуватися. 

Baker Tilly вже другий рік підтримуватиме 

Circular Economy Hackathon, який 

проводить ReThink. Мета хакатону — 

підштовхнути розвиток інноваційних 

рішень за принципами кругової 

економіки, створити продукти та сервіси, 

що сповільнять утворення нових 

відходів та зменшать використання 

викопних ресурсів, утворити симбіоз 

молодих українських винахідників та 

відповідального бізнесу.

1. Надихнути 
співробітників на зміни

2. Провести аудит 
власного впливу 
на довкілля

3. Застосовувати 
людиноорієнтований 
підхід

Капіталістичне суспільство часто не 

обходить, що відбувається з товарами 

після того, як ми їх спожили. Та після 

того, як ми викинули старий смартфон, 

використаний пакет чи обгортку від 

морозива, вони таємничим чином не 

зникають — все це сміття накопичується 

на звалищах навколо наших міст. 

Сучасну модель споживання, що 

призводить до забруднення планети, 

можна назвати «бери-роби-викидай».

 

Альтернативною та більш 

відповідальною моделлю є кругова 

економіка — підхід до споживання, який 

зменшує використання ресурсів планети 

та її забруднення. Ця модель ґрунтується 

на відновленні ресурсів, переробці та 

використанні екологічно чистих джерел 

енергії. 

Універсального рецепту, як бізнесу 

запровадити модель кругової економіки, 

немає, бо конкретні кроки залежать від 

індустрії, в якій працює компанія. Але 

можна навести перелік перших кроків, з 

яких може почати будь-який бізнес.

зрозуміти, який екологічний слід вона 

за собою залишає. І виходячи з цього, 

розробити перелік кроків до екологізації 

бізнесу, який буде актуальним саме для 

цієї компанії. 

Команда ReThink
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ФАЙНІ. АМБІТНІ.
ЗЕЛЕНІ.
Як побудувати 
бізнес, що не 
шкодить природі — 
на прикладі 
Baker Tilly.

Це підхід до управління бізнесом, за 

якого компанія свідомо зменшує свій 

негативний вплив на навколишнє 

середовище: оцінює нинішній 

вплив та впроваджує кроки, 

щоб економити енергію та 

воду, генерувати менше сміття 

і таке інше. А також створює 

комфортне та здорове робоче 

середовище для працівників. 

«Зелені» кроки найчастіше 

не вимагають великих витрат, 

переобладнання приміщення офісів 

чи інших масштабних змін. Головна зміна, 

що має відбутись — у головах власника, 

менеджменту та працівників.

Всі санвузли обладнали системою роздільного 

зливу води

На всіх кранах стоять аератори, 

які допомагають ощадливо 

використовувати воду

Два рази на місяць фахівці 

контролюють справність кранів

Придбали 830 одиниць 

безфосфатних засобів побутової 

хімії

В офісі встановлені лише LED-лампи

Батареї мають регулятори, і кожен може 

налаштувати температуру за власними 

потребами

Закупаємо лише папір, що 

сертифікований FSC та EU Ecolabel

Вимагаємо, щоб у наших постачальників 

були необхідні сертифікати

Придбали 695 біопакетів для сміття

Передали на переробку 3 т використаного 

паперу

Зібрали та передали для утилізації 100 кг 

батарейок 

На кухні використовуємо лише 

багаторазовий посуд, повністю 

відмовились від одноразового

Що таке «Зелений офіс»?

Вода

Енергія

Закупівлі

Відходи

Якщо переданий 

для утилізації папір 

викласти у стопку, 

вона буде такою ж 

високою, як я — 

60 метрів!

Опублікували брошури «Управління екологічними та соціальними ризиками. Євроінтеграційні фактори» 

та «Екологічні аспекти господарської діяльності підприємств»
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Жоден Водолій не слухає шансон

Більше половини Скорпіонів мають 

блакитні очі

Всі Терези мають фінансово-

економічну освіту

У Дів є лише коти

Кожен 15-й співає і кожен 15-й грає 

на музичному інструменті

Майже кожен 8-й слухає шансон, 

кожен 4-й фолк/етно

65% Близнюків найбільше 

подобається море, сонце і пляж

Немає блакитнооких Стрільців

70% Терезів мають зріст 160-170 см

Половина Козерогів у дитинстві 

мріяли стати власником бізнесу

Кожен 
сьомий 
малює

працівників відносно 

невеликого зросту — 

від 160 см до 170 см43%

Лише 1 представник Риб надає 

перевагу морю, сонцю та пляжу

співробітників Baker Tilly слухають рок

Більше половини

76% поціновувачів 

фільмів жахів — 

дівчата

Чверть опитаних 

полюбляє дивитися 

мультики. 

Стільки ж — екшн

Найпопулярніший 

жанр фільмів — 

психологічний

Акторками 
мріяли стати 
лише дівчата

Половина поціновувачів шансону — 

з Київської області

BEST.

Більше всього 
в БТ працює 
карооких людей, 
найменше — 
блакитнооких

Хто працює в Baker Tilly, чим вони займаються на 
дозвіллі, яку музику слухають, яких домашніх 
улюбленців мають та інші факти про наших 
співробітників.

UNITED. OURS.

#CorpLifeHacks

Всі, хто має освіту психолога, 

випивають щодня 1,5 л води та 

не мають домашніх улюбленців

Кожен 5-й мріяв у дитинстві стати 

власником бізнесу, кожен 11-й — 

ветеринаром

мають 

домашніх 

тварин43%

Кожен другий полюбляє 
найбільше море, сонце та пляж, 
кожен 5-й — подорожі 
в екзотичні країни 
і лише кожен 10-й — гори та лижі

Всі, хто мріяв стати 

капітаном (3 хлопця), 

надають перевагу 

українській кухні та не 

мають домашніх тварин

мають фінансово-

економічну освіту89%

проводять вільний 

час спортивно

78% 

Дівчина, яка мріяла у дитинстві стати 
приборкувачем тигрів, зараз працює 
у відділі корпоративних послуг, Лев 
за знаком зодіаку та має кота

Всього

 3 

людини
 вищі за 
190 см 
і всі — 
хлопці

Кожен 4-й займається 
у тренажерному залі

Всі, хто мріяв стати 

поліцейським, полюбляють 

італійську кухню

Лише 4% найбільше 

полюбляють фаст-фуд

Запорізчани обирають 

українську або 

азіатську кухню

Всі, хто мріяв стати космонавтом 
або науковцем, слухають рок

Найпопулярніша 
домашня 
тваринка — 
Вони є  у 41 людини 

Собак мають вдвічі 
менше людей — 21
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#BusinessHacks

Дослідження показують, що сучасній 

молоді не цікаво просто отримувати 

зарплату, навіть високу. Молодому 

поколінню хочеться бачити, що робота 

або позаробочі активності важливі для 

суспільства. Тобто якщо у вашому бізнесі 

немає суспільної складової, її можна 

ввести як додаткову. Скажімо, компанія 

може розповсюджувати в суспільстві 

ідеї здорового способу життя: 

підтримувати марафони (і залучати до 

них співробітників) або спонсорувати 

команду з футболу. Чи пропагувати 

серед співробітників та суспільства 

«зелені» ініціативи: сортувати сміття та 

вибратися з командою на природу, щоб 

його прибрати, замінити одноразовий 

посуд у столовій на багаторазовий.… 

Ініціатив, які здатні зробити суспільство 

кращим, може бути безліч.

Ми не ставимось до людей як до роботів: 

не контролюємо, хто о котрій годині 

приходить на роботу, скільки разів на 

день палить чи скільки часу проводить 

у кафе. Значення має лише результат, 

і якщо працівнику для продуктивної 

роботи потрібні дві години медитації над 

кавою, нехай медитує. 

В аудиті та консалтингу часто 

доводиться працювати більше, ніж 

стандартний робочий день. 

І ми вважаємо, що до нас на роботу 

приходять дорослі та цілеспрямовані 

люди, яким не потрібні наглядачі, які самі 

вміють розподіляти свій час та краще за 

начальника знають, що їм потрібно для 

досягнення результату. 

За нашою філософією, життя людини 

складається з трьох частин: сон, 

розвиток (і робота, і самовдосконалення) 

та дозвілля. Тобто удосконалення 

наявних навичок та отримання нових 

невіддільне від професійних обов’язків. 

Тому у нас є бібліотека з понад 700 

книжками та курси, як за професійним 

спрямуванням, так і непрофільні.

Як показує практика, багато пошукачів 

навіть готові відмовитися від вищої 

зарплати, якщо компанія має “людське” 

обличчя. 

Насправді у кожної компанії є 

корпоративна культура, навіть якщо 

ніхто про неї не замислюється. Це 

сукупність підходів до роботи та 

позаробочого спілкування, стандартів та 

правил, які панують у компанії, цінностей, 

які поділяють співробітники, способів 

взаємодії з клієнтами. Фактично це 

атмосфера, яка панує в компанії. 

Зараз спостерігається тенденція до 

копіювання корпоративних культур у 

лідерів ринку, переважно західних. У 

когось є безкоштовні сніданки — о, і нам 

треба їх ввести? Конкурент зробив біля 

офісу велопарковку та душ на кожному 

поверсі — а чому у нас їх ще немає? 

Власник прочитав у серйозному бізнес-

виданні про американські підходи до 

спілкування з клієнтами — і заходився 

втілювати їх в Україні. 

Ці спроби схожі на намагання посадити 

троянду в ґрунт для овочів — ніби робота 

над впровадженням корпоративної 

культури йде, але результату не буде. 

Натомість варто подумати — а на 

якому ґрунті зростає наша компанія? 

Що є важливим для нас? Хто наші 

співробітники та які цінності їх 

об’єднують? Який вигляд компанія хоче 

мати в їхніх очах та очах клієнтів? 

І, звичайно, до процесу слід підключити 

всіх співробітників.

 

Допоможіть 
співробітникам стати 
причетними до чогось 
більшого

Дайте працівникам 
свободу

Допомагайте їм 
розвиватись, і не лише 
професійно

Визначте корпоративну 
культуру

4 секрети Baker 
Tilly, завдяки 
яким наші 
працівники стали 
згуртованою 
командою 
професіоналів 
та можуть 
розкрити свої 
сильні сторони.

ЯК В ЕПОХУ НЕСТАЧІ 
РОБОЧОЇ СИЛИ ЗАЛУЧИТИ ДО
КОМПАНІЇ СПІВРОБІТНИКІВ, 
ЯКІ МАЙСТЕРНО 
ВИКОНУЮТЬ СВОЮ 
РОБОТУ
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ЯК ДОДАТИ ДРАЙВУ 
корпоративному життю

Влаштувати спортивні
змагання, допомогти дитячому 
будинку та ще кілька ідей,
як урізноманітнити час,
проведений на роботі.

Цікаве та насичене корпоративне життя — 
це той магніт, що здатен привабити нових 
співробітників та збалансувати work & fun 
у колективі. Ми підготували ці ідеї зважаючи 
на те, що самі робимо в Baker Tilly, та на ідеї 
інших компаній, про які знаємо.

1
2

Happy friday — 
допоможіть 
відволіктися 
від роботи

Робіть корисні 
для суспільства 
справи 

П’ятниця, на годиннику 17:00. Навіть 

найбільш відповідальні працівники 

починають думати про те, що вже 

незабаром час збиратися додому. 

Чудовий час, щоб завершити роботу 

на позитивній ноті. 

Щотижня проводьте заходи, які 

допоможуть всьому колективу класно 

релакснути, укріпити стосунки один 

з одним, познайомитися з новачками 

у неформальній атмосфері або навчитися 

чогось нового. 

Звідки брати ідеї? Ось кілька: тренінг 

із виготовлення шоколадних цукерок, 

дегустація сиру та вина, твістер, 

турнір з дартсу, лекція про постановку 

та досягнення цілей, speaking club, 

обговорення прочитаних книг 

чи переглянутих фільмів. 

Можна організувати систему занять, 

на яких одні ваші співробітники будуть 

чомусь навчати інших. Нехай вони 

самі оберуть тему, на якій знаються. 

Хтось буде розповідати про «зелену» 

енергетику, а хтось навчатиме, як робити 

домашнє морозиво. 

Поколінню міленіалів важлива не лише 

зарплата чи оточення на роботі, а й те, 

як компанія впливає на оточуючий світ. 

Корпоративною мовою це називається 

соціальною відповідальністю, 

а по-простому — зробити щось 

хороше для оточуючих. Проявів цієї 

відповідальності може бути багато: 

сортування сміття, благодійність, 

організовані компанією поїздки до 

дитячих будинків, прибирання сміття 

на березі річки, висадка дерев 

у парку... 

При цьому просто відправити на пошту 

співробітників листа «Наша компанія 

передала гроші до дитбудинку» — це 

не те, що може мотивувати людей. Тут 

важлива особиста залученість: коли 

вони самі вибирають подарунки, їздять 

спілкуватись з дітьми, беруть участь 

у їхньому житті. 

#CorpLifeHacks
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5Перед 
Новим роком 
організуйте 
«Таємного Санту»

Допоможіть 
новачку 
адаптуватись
у компанії

Вибір величезний — від участі 

у марафонах та футбольного матчу між 

командами підрозділів до настільних ігор 

або «Що? Де? Коли?». Найкраще буде, 

якщо ви просто спитаєте 

у співробітників, якої активності вони 

хотіли б? 

А якщо команді дуже треба вивільнити 

емоції, можна організувати пейнтбол. 

До речі, команда Baker Tilly останніми 

роками посідає перші місця у забігах 

серед компаній у сфері консалтингу та 

аудиту. Це наша гордість :) 

Кожен співробітник обирає випадковим 

чином колегу, якому буде дарувати 

подарунок. А «таємним» Санта 

називається тому, що ніхто не знає, 

від кого отримує подарунок. Потім, 

звичайно, цей секрет можна відкрити, 

якщо є таке бажання.

Людям з більш розвиненими 

комунікативними навичками легко 

познайомитись із колегами або задавати 

питання начальнику (яких на початку 

роботи буде безліч). Але багато хто 

соромиться цього чи боїться, що його 

сприйматимуть як занадто нав’язливу 

людину. 

Як допомогти освоїтись у новому 

колективі? По-перше, можна організувати 

загальний збір команди наприкінці 

дня, відкоркувати шампанське та 

роззнайомитися. По-друге, відповіді 

на поширені питання доречно давати 

через бота у месенджері: о котрій годині 

обід та де кухня? до кого звернутися з 

питаннями про ті чи інші аспекти роботи? 

чи є в офісі велопарковка та душ? як 

начальство ставиться до запізнень і таке 

інше. 

Влаштуйте 
спортивні та 
інтелектуальні 
змагання

Зробіть офіс 
більш домашнім

3Чого точно не очікуєш побачити 

у більшості офісів? Бібліотеки, 

тренажерного залу, холодильника 

з пивом, кімнати для сну, стола для 

більярду, масажного крісла, кабінету 

психолога.
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We are 
social. 
We are 
environmentally 
friendly. 
We are 
responsible. 

BE LIKE US!

Команда філії Baker Tilly в Одесі



10Різножанрова добірка 
найбільш знакових 
фільмів українського 
виробництва, 
що надихнуть вас 
наступного разу піти 
до кінотеатру саме 
на українську стрічку. 

#LifeHacks

НЕПЕРЕСІЧНИХ
УКРАЇНСЬКИХ

ФІЛЬМІВ,
в які ви точно закохаєтесь

За всім відомою драмою Лесі Українки 

«Лісова пісня». Поєднання фентезі, 

комедії та мелодрами — про кохання 

Мавки та сільського хлопця Лукаша. 

Героям доведеться об’єднатисяя проти 

сил зла, врятувати древній Ліс та власне 

кохання. 

Фільм вийде на екрани 2020 року, проте 

вже став подією в українському кіно: 

його покажуть не лише в Україні, 

а й у понад 10 країнах Європи та Америки.

Фільм знаного режисера Михайла 

Іллєнка про хлопця із Полтавщини, 

радянського льотчика Івана Додоку, який 

став вождем одного із американських 

племен Канади. Прототип Додоки — 

військовий льотчик Іван Даценко, який 

начебто став вождем після того, як 

оселився не території племені могавків. 

І дійсно, вождь на ім’я Той-хто-пройшов-

крізь-вогонь у племені могавків був. 

Та чи це той самий Даценко? Достеменно 

невідомо, і є обґрунтовані підозри, що 

історія вождівства українця — вигадка.

Український кінематограф зростає: наші 

стрічки успішно виходять у вітчизняний 

та світовий кінопрокат, перемагають на 

престижних кінофестивалях. Ми маємо 

покоління чудових акторів і створюємо 

фільми для міжнародного прокату.  

Одним із чудових проєктів, мета якого — 

підтримати українське кіно та покращити 

якість суспільних комунікацій, є проєкт 

«Дивись українське». У його рамках 

діє щорічний конкурс «СВОЄ КІНО», 

відбуваються зйомки українських 

короткометражних фільмів та заходи 

з фестивальної дистрибуції фільмів. 

На початок 2018 року стрічки проєкту 

отримали 18 нагород. Компанія Baker 

Tilly стала одним із партнерів проєкту 

«Дивись українське».

Щира історія про людей, які змушені 

виживати, для яких спекуляції на темі 

війни – це їхнє сьогодення та реальність, 

з якою вони змушені миритися. Для них 

вибухи — це звичайний фон повсякдення. 

Але це наша земля, яка надає сил 

та надію на краще. Лейтмотив фільму: 

«Нікуди я не поїду!»

Драматична оборона Донецького 

аеропорту у 2014-му тривала 4 місяці. 

Саме тоді його захисників почали 

називати «кіборгами» — за їхню 

витривалість. Фільм оповідає про 

шістьох бійців, які прибувають на бойове 

чергування до аеропорту, та показує 

будні наших бійців. Консультантами 

для фільму стали реальні захисники 

аеропорту. У рік виходу фільм 

став лідером за касовими зборами. 

Кіноробота за Сергієм Жаданом. 

Герман повертається у рідне містечко 

на Донбасі та має захистити сімейний 

бізнес — стару бензоколонку. Український 

фронтир: захищаючи своє, Герман 

мусить захистити і друзів дитинства, 

і своє кохання. І кому цікава земля із 

кукурудзяними полями та залізницею, 

що нікуди не веде?

Фільм-фентезі про сучасного школяра 

Вітька, який через портал потрапляє 

у минуле — на тисячу років назад. 

Для цього фільму вперше в історії 
українського кіно застосована потужна 
рекламна кампанія: «Укрпошта» 
випустила 130 тисяч марок 
із зображенням сцен фільму.

Фільм про найсильнішу людину 

планети XX століття, закарпатця Івана 

Фірцака. У 18 років він став артистом 

чехословацького цирку і побував 

у 64 країнах світу, дивуючи всіх своїми 

перемогами, і у самому розквіті своєї 

слави Іван повернувся на Батьківщину. 

Зараз у рідному селі Івана, Білки, 

встановлено пам’ятник на його честь.

5. Лісова пісня
8. ТойХтоПройшов-
КрізьВогонь

7. На своїй землі

10. Кіборги

9. Дике поле

6. Сторожова застава

4. Іван Сила

Український історичний бойовик 

розказує про події XIII століття: таємний 

орден, хана Батия, Папу Римського, 

становлення великого правителя 

та уроки історії. Данило Галицький — 

знакова постать, час його правління — 

доба піднесення Галицько-Волинської 

держави. Чудове кіно для тих, хто 

полюбляє історію та бойові сцени.

1. Король Данило

Розчарована у житті головна героїня 

знаходить квиток на поїзд — і їде. Така 

собі Аліса у країні чудес: лише замість 

чудес — абсолютно фантасмагоричний 

світ – закрита територія, де діють свої 

закони та не ходять гроші. Драма знята 

за повістю Кузьми Скрябіна.

2. Місто, в якому 
не ходять гроші

Святкова, трохи кримінальна сімейна 

комедія про те, як другокласник Артем 

зі своїми друзями дали відсіч злодію, 

перевдягненому у костюм Святого 

Миколая. Роль головного злодія 

дісталась добряку-стронгмену Василю 

Вірастюку, і це додає фільму екзотики — 

дивитись на такого Вірастюка незвично 

та цікаво. Дуже добре та святкове кіно, 

яке захочеться переглянути зимовими 

вихідними разом із рідними. У листопаді 

2019 фільм повернеться до прокату.

3. Пригоди S Миколая
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Кожне українське село — неймовірне. 
Історія одних сягає сивої давнини, інші 
дивують незайманою природою або 
унікальними пам’ятками. І у кожному 
з них є своя родзинка.

УКРАЇНИ,
до яких варто
вириватись із
міських нетрів

#LifeHacks

Селище Гоща — 
солодкий рай 
на Рівненщині

Крилос — 
тут знаходилася 
столиця Галицько-
Волинської
державиНавіщо їхати:

щоб побувати на заводі, де

виробляють смачнющі солодощі

Навіщо їхати:
побачити красу природи 

та християнські святиніСелище Гоща відоме з XVI століття 

як потужний центр освіти та наук — 

тутешній соцініанський колегіум 

був одним із найкращих навчальних 

закладів Речі Посполитої. Але 

сучасники впізнають його завдяки 

знаменитим цукеркам 

ТМ «ПриГОЩАйся» місцевого 

підприємства «Медовий край», 

що входить у топ-10 експортерів меду 

з України. Крім цукерок, у Гощі можна 

поласувати і повидлом, соками 

та консервацією, а також унікальним 

частуванням — сумішшю меду 

з амарантовим борошном.

Крім солодких принад, у Гощі діє 

театрально-музичний фестиваль 

«Добре поруч» та розвивається Creative 

Hub — пілотний проєкт для креативної 

підприємливої молоді. Для туристів 

цікавими будуть Свято-Михайлівська 

церква (XVII ст.) та Свято-Покровський 

монастир, а також городище часів 

мідної доби, яке фактично не зазнало 

руйнувань.

Історикам та туристам буде цікавий 

курган — літописна Галичина Могила, 

відома з ХІІІ століття. Михайло 

Грушевський стверджував, що саме 

тут поховано засновника Галича, бо на 

території сучасного Крилоса в середні 

віки знаходилася столиця Галицько-

Волинського князівства, місто Галич. 

Про це свідчить експозиція музею історії 

Давнього Галича.

У руїнах, що залишилися від 

кафедрального собору Успіння 

Пресвятої Богородиці, було знайдено 

саркофаг з останками князя Ярослава 

Осмомисла, з ім’ям якого пов’язані 

зміцнення та розбудова Галицької 

Русі. У ХІІ ст. це був один із найбільших 

у Європі християнських храмів, а у 

Давньорускій державі він поступався 

лише Софійському собору та Десятинній 

церкві. Також у Крилосі знаходиться 

ікона Крилоської Божої Матері, ще за 

часів Русі привезена з Константинополя. 

Ще у селі є національний природний парк 

з центром реабілітації диких тварин 

та етнографічним музеєм і справжня 

кузня «Брати Фіголі».

Місцеві цукерки
відомі по всій 
Україні

Рештки давньоруського 
човна, у якому

ховали воїнів

Іловиця — 
не здалась 
хану Батию

Навіщо їхати:
подивитися на церкву

часів Київської Русі  

Троїцька церква на Даниловій горі — 

це єдина кам’яна споруда часів Київської 

Русі, яка збереглася на Тернопільщині. 

А Данилів град у 1240 році став одним 

із трьох волинських міст, які не зміг 

завоювати хан Батий.  

Аби підтримати українські села, 4 роки

тому було створено конкурс «Неймовірні

села України». Baker Tilly підтримує його 

вже два роки поспіль.  

За умовами конкурсу 2018 року, села 

повинні були надати бізнес-плани 

проєктів власного розвитку. Три села — 

переможці 2018 року, Гоща, Крилос 

та Іловиця, отримали гранти для 

реалізації власних проєктів. 

Троїцька церква часів 
Київської Русі
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Є два типи бізнесу: одні компанії отримують прибуток, 
нещадно експлуатуючи природні ресурси та навіть людей, 
інші дбають про суспільство та середовище, в якому 
живуть. Якщо ваша компанія належить до другого типу, 
але ви ще не знаєте, як саме можете зробити світ кращим, 
ось кілька пропозицій від Baker Tilly.

соціальних
ініціатив
на кожен день

#CorpLifeHacks

Не дати знищити природу
Тузлівських лиманів

Зберегти хижих птахів 
Чорнобильської зони

Підтримати екологічні 
інновації

Підтримати дитячий 
будинок сімейного типу

Допомогти дітям впоратися 
з моральними травмами

Сформувати у дітей 
культуру лідерства

Ланцюг з 13 лиманів у межиріччі 

Дунаю та Дністра здавна вподобали 

тисячі птахів та інших звірів. Тут є 

й острівці для гніздування, і багаті 

рибою водойми, і місця для зимівлі 

чи зупинок під час сезонних міграцій 

птахів. На цій території живуть близько 

300 видів червонокнижних тварин та 

рослин. Програма збереження будь-

якого з видів сприятиме збереженню 

«Тузлівської Амазонії».

Літній табір для обдарованих 

вихованців шкіл-інтернатів — це не 

просто благодійність. Це можливість 

підготувати їх до дорослого життя та 

сформувати у них культуру лідерства, 

навички роботи в команді та вміння 

ефективного спілкування — все, що 

допоможе досягти успіху в майбутньому. 

Ми в Baker Tilly переконані, що бізнес має 

бути соціально відповідальним, тобто 

брати на себе не лише зобов’язання 

перед клієнтами та працівниками, 

а й перед суспільством. Тому частину 

доходу компанія спрямовує на 

реалізацію соціальних проєктів: 

підтримку дітей, підтримку довкілля, 

виробництво українського кіно, 

створення можливостей для розвитку 

сільських громад, формування 

проактивної життєвої позиції у молоді. 

2018 року компанія підтримала зазначені 

вище проєкти. Ми закликаємо всіх бути 

соціально та екологічно відповідальними, 

щоб разом будувати країну успішних 

та небайдужих людей.

Зона відчуження перетворюється 

на комфортне місце проживання 

понад 300 видів тварин, серед 

яких зустрічається багато тих, що 

знаходяться під загрозою. Там, де 

вже давно немає людей, дика природа 

стала повноважним господарем, 

а її представники відчувають себе 

комфортно. Завдання ж людей — 

оберігати, захищати і проводити 

дослідження, моніторячи чисельність 

фауни.

Ще один літній табір «Living like Indians» — 

для дітей з малозабезпечених, 

багатодітних та неповних сімей. 

Унікальна методика «Педагогіка пригод», 

що застосовується у таборі, допомагає 

дітям долати минулий негативний 

травматичний досвід, наповнюючи 

життя приємними емоціями, новим 

позитивним досвідом.Саме креативна молодь береться 

розв’язувати проблеми збереження 

довкілля, утилізації відходів 

і раціонального використання ресурсів 

у програмі Circular Economy Hackathon. 

Розвиток і запровадження сталих 

екологічних інновацій — крок, який 

завтра може врятувати кожного з нас.

В Україні 100 000 дітей живуть в 

інтернатах. Але кожна дитина мріє про 

родину, де обов’язково є тато і мама. 

Дитячі будинки сімейного типу проєкту 

Hope&Homes зможуть допомогти дітям, 

які залишилися без батьківського 

піклування.

Хтось скаржиться, а хтось 
створює ініціативи, хтось 
безсило опускає руки, 
а хтось допомагає: грошима, 
волонтерством, ідеями. Світ 
змінюють небайдужі люди.
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#LifeHacks

В українських університетах навчать на хіміка 
чи мовознавця. Але не розкажуть, як відрізнити 
правду від фейку, ефективно організувати 
власний час і навряд чи навчать вмінню боротися 
зі стресом. Чого навчити дітей, щоб вони стали 
відповідальними дорослими?

Молодь, що матиме 
ці вміння, буде вільною 
від стереотипів, 
вимогливою до себе 
та оточення, креативною 
та ефективною.

Буває, батьки кажуть дитині: «Йди 

вчитися на програміста, бо в них добра 

зарплата» чи щось подібне. А якщо у неї 

зовсім відсутній хист до такої роботи? 

Певно, що нічого путнього слідування цій 

пораді не принесе.

Молода людина має перш за все знати, 

що універсальних рецептів у житті немає. 

По-друге, що їй доведеться самостійно 

приймати рішення та нести за них 

відповідальність. Аби щодня робити 

вибір, на який потім не доведеться 

жалітися, важливо самостійно оцінювати 

свої здібності, можливості, бажання 

і таланти.

У час, коли постправда для багатьох 

стала реальністю, а фейки впливають 

на результати виборів, застосований 

у суперечках аргумент «так пишуть 

в інтернеті» — привід задуматись 

про те, як навчити дитину відрізняти 

реальність від маніпуляцій. На щастя, 

зараз є достатньо статей та навіть 

курсів, які стануть у нагоді. Можливо, під 

час підготовки до розмови про вміння 

аналізувати інформацію виявиться, 

що ви й самі чогось недобачали 

у цьому питанні.

На Заході, зокрема, у США, ще зі школи 

популярні дебати, під час яких учні 

вчаться відстоювати свою позицію та 

аргументовано відповідати на аргументи. 

А головне — поважати співрозмовника, 

навіть якщо зрозуміло, що він не має 

рації або що ви точно не дійдете згоди.

Хоч в Україні дебатна «інфраструктура» 

розвинена слабше, але у нас є дебатні 

турніри, молодіжна організація дебатів 

України та навіть Чемпіонат України 

з дебатів.

Бути фінансово безграмотним невигідно, 

ризиковано та навіть безвідповідально, 

адже все життя людини пов’язане з 

економікою. Яка іпотечна програма 

вигідніша? Куди інвестувати, щоб гроші 

не з’їла інфляція? Як рішення уряду 

впливають на твій гаманець? Навряд чи 

пересічній людині знадобиться глибоке 

розуміння фінансів, але подбати про те, 

щоб підліток мав хоча б базові знання 

про персональні фінанси та про те, як 

працює фінансова система, варто ще до 

випуску зі школи.

Підліток, який не вміє розставляти 

пріоритети та організовувати власний 

час, зіткнеться з проблемами вже 

в останніх класах школи, коли 

навалюється багато домашніх завдань 

та підготовка до ЗНО. А про успіхи 

у бізнесі дорослої людини, яка не володіє 

тайм-менеджментом, і говорити годі. 

Насправді, багатьом дорослим також 

варто покращити свої навички в цьому. 

Сам процес вивчення мов посилює 

розумові здібності, а їх знання дає 

можливість краще розуміти культури 

інших країн. У століття глобалізації 

та подорожей за 20 євро — це чудова 

навичка для людини, яка хоче 

позбавитись шаблонів та отримати 

новий незвичайний досвід. Про роботу 

і годі говорити — якщо ви зможете хоч 

на базовому рівні говорити іноземною 

мовою, іноземні клієнти та партнери 

вважатимуть це за додаткову перевагу.

І зауважте, англійська — вже не іноземна. 

Зараз серед найбільш перспективних — 

китайська. 

Зазвичай більшість експертів 

погоджуються з тим, що креативні 

професії автоматизувати буде складніше, 

тому штучний інтелект якщо і відбере 

їх у людей, то в останню чергу. Тобто 

саме у креативних професіях людина 

зможе бути корисною та заробляти гроші 

якнайдовше.

З іншого боку, навчитися креативності 

складніше, ніж, скажімо, хімії. Але 

тренувати, як м’язи, її можна.

Вміння правильно 
оцінювати власні здібності

Критичне мислення

Здатність формулювати 
свої думки та влучно 
доносити їх до інших

Фінансова грамотність

Тайм-менеджмент

Знання іноземних мовКреативність

Компанія Baker Tilly 
протягом 2017-2018 
років проводила заняття 
для старшокласників за 
темами «Комунікації», 
«Керування стресом», 
«Критичне мислення», 
«Тайм-менеджмент».
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Зосередившись останнім часом на 

обговоренні податку на виведений 

капітал як панацеї від більшості проблем 

української податкової системи, не всі 

усвідомили, що для великих та середніх 

підприємств прихована податкова 

реформа вже відбулась.

 

Поєднання положень ЗУ «Про внесення 

змін до ЗУ «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні щодо 

удосконалення деяких положень» 

від 05.10.2017 р. № 2164-VIII та ЗУ 

«Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від  21.12.2017 

р. № 2258-VIII призвело фактично до 

опосередкованої участі аудиторів у 

процесі адміністрування податків. 

Починаючи з 2018 року для деяких 

компаній, що становлять суспільний 

інтерес, а з 2019 – для решти великих 

та середніх підприємств фінансова 

звітність має оприлюднюватись разом 

із аудиторським висновком. Крім того, 

великі компанії (обов’язково) та середні 

(за бажанням) мають подавати фінансову 

звітність за МСФЗ.

Таким чином, відходить епоха 

нівелювання важливості бухгалтерського 

обліку та відірваного від нього 

податкового обліку. Почути про фінансову 

звітність «для статистики» можна все 

рідше, а «справедлива вартість» та 

«зменшення корисності» входять до 

термінології звичайних бухгалтерів. 

І хоча процес переходу на МСФЗ  

або на коректне застосування П(С)

БУ не є безболісним, у т. ч. з огляду 

на податкові наслідки, наразі ми 

спостерігаємо перехід на якісно новий 

рівень стану бухгалтерського обліку 

всередині компаній, суттєве збільшення 

значення облікової політики та загальне 

підвищення надійності звітності для 

користувачів.

iBlazr — фотоспалах для селфі.

SolarGaps — жалюзі, що виробляють енергію за 

рахунок сонячного світла. 2016 року стартап залучив 

1 млн доларів інвестицій. 

Cardiomo — переносний пристрій для моніторингу 

життєво важливих параметрів організму людини. Він 

вміє сповіщати родичів та лікаря про стан здоров’я та 

попереджає про порушення в роботі організму. 

Senstone — кулон зі штучним інтелектом, який 

переводить голосові нотатки в текст. Проєкт став 

півфіналістом конкурсу НАSА Innovation Competition. 

Зібрав на «Кікстартері» 400 тис. доларів. 

Petcube — пристрій для зв’язку та гри з хатніми 

тваринами. Свого часу підняв 251 тис. доларів на 

фандрайзингу. Визнаний кращим хардверним стартапом 

Європи за версією The Europas. 

Picolor — фломастер, який може змінювати колір 

чорнила. Здатен згеренувати 1 млн відтінків. Проєкт 

зібрав на «Кікстартері» 40 тис. доларів. 

Ugears — дерев’яні 3D-пазли, які продаються у 

магазинах «Дісней». Стартап зібрав на «Кікстартері» 

400 тис. доларів при необхідних 20 тис. 

Effa — екологічна зубна щітка. Виготовлена з 

переробленого паперу та покрита ламінуванням на основі 

кукурудзяного крохмалю. Щетинки — з нейлону, який 

швидко розпадається. 

В Україні 
відбулася 
прихована 
податкова 
реформа 

10 найцікавіших 
українських 

стартапів 

Хвиля крафтового 
сироваріння докотилась 
і до України, і зараз 
спостерігаємо активний 
його розвиток. 
За останні кілька років 
з’явилися десятки 
нових сироварів, 
які створюють свої 
унікальні продукти. 
Як вибрати сир 
до смаку?

Зазвичай власний сирний 

бізнес починається з 

«сироваріння в кастрюльках» 

на власній кухні. Так 

починалось і у нас: варили 

для себе, потім для друзів, 

далі — для друзів друзів. Скоро кухня стала замалою, 

тож відкрили свою невеличку, але надзвичайно душевну 

сироварню.

Як правильно вибрати сир? Треба його просто скуштувати! Ні, 

ну чесно. Це у Європі для сирів з сертифікатом автентичності 

є чіткі стандарти. Так, «брі» може називатися лише сир, 

виготовлений з непастеризованого молока в однойменному 

регіоні Франції, та який повинен мати певні розміри (30 або 60 см 

в діаметрі та 3-5 см висотою) та смакові характеристики. 

А голова пармезану (насправді, парміджано-реджано) має 

бути 38-40 кілограмів і витримуватися щонайменше рік. 

На виготовлення такої голови потрібно 550 літрів молока.

Традиційно сири поєднують з вином, 

фруктами та свіжим хлібом. Тут варто 

пам’ятати, що чим яскравіший смак сиру, 

тим складнішим має бути букет вина. 

Найкраще обирати вина тих регіонів, де 

був виготовлений сир. Ось кілька простих 

правил підбору: твердим витриманим 

сирам пасують червоні вина; блакитним 

сирам чудову пару складають солодкі 

кріплені вина; а от до сирів з білою 

пліснявою зазвичай подають брют. 

Відмінно смакуватимуть із сиром яблука, 

груші та інжир. Можна також додати 

грецькі горіхи або мигдаль; а якщо 

блакитний сир полити медом — його 

аромат розкриється яскравіше.

Знову ж таки, довіряйте найперше 

собі. Ви — найкращий гурман, а ваші 

рецептори й смаки — найкращі цінителі. 

Саме ви можете підібрати для себе 

неперевершене поєднання сиру з вином, 

фруктами та соусами. Експериментуйте.

Зараз в Україні можна скуштувати чудові крафтові сири 

майже всіх груп: з козиного, коров’ячого, овечого молока, 

навіть з молока буйволиць! Звичайно, назви ці сири 

мають інакші, ніж у Європі. Адже інше молоко — інший 

смак, відповідно, інший сир. Також є багато неповторних 

авторських сирів, розроблених нашими майстрами. 

Найкраще знайомитись із ремісничими сирами 

на маркетах, які у достатній кількості проводяться зараз 

в Україні, зокрема, в Києві. Тут можна і побачити, 

і скуштувати, і порівняти сири; найголовніше ж — дізнатися 

про них безпосередньо від сироварів.

#МИВАРИМОСИР

#ЯКВИБРАТИСИР

#ЯКВИБРАТИВИНО

#ДЕПРИДБАТИСИРМ
И

, С
И

РО
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А
Н

И
Сайт: www.syroman.com.ua

FB @Syroman.CraftCheese

Тетяна Сидяк, 
майстриня смачнющих сирів, 

сироварниця зі стажем. Тетяна 

прийшла до Baker Tilly 2002 року. Зараз 

вона розвиває власний сирний бізнес 

під брендом «Сироман». Проводила 

сирний майстер-клас під час однієї 

зі «щасливих п’ятниць у Baker Tilly»
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для учасників 
корпоративного 
марафону

лайфхаки 

достоту виграшні
4 

Олександр Крініцин,
департамент аудиту

#CorpLifeHacks

Компанія, в якій хочеться працювати, 

дає співробітникам як можливості 

реалізувати себе професійно, так 

і проявити себе таким чином, як 

співробітник ніколі й не очікував. 

Марафон — одна з непересічних 

активностей, яка дозволяє це зробити.

При плануванні забігу 
правильно виберіть 
тактику

Як і в бізнесі, у марафоні від тактики 

дій команди та розподілу сил залежить 

результат змагань. Правильна тактика 

означає, що ви змогли вірно вибрати 

учасників змагань та розподілити 

між ними відтинки шляху, залежно від 

здібностей кожного учасника. Скажімо, 

у когось краще кардіо, і ця людина буде 

краще бігти під гірку, у когось з кардіо 

гірше, і така людина буде ефективнішою 

на довгій рівній дистанції. 

Так само ми готуємось і до роботи: під 

час  планування проєкту враховуємо 

особисті та професійні навички 

членів команди і відповідно до них 

розподіляємо обов’язки.

Бігайте (і працюйте) 
з людьми, яким довіряєте

Насправді марафон — це неабияка 

перевірка на довіру, і не лише 

безпосередньо у день забігу. Якщо 

ви бачите, що бігун у вашій команді 

відповідально тренується, під час забігу 

розумно розподіляє сили та готовий 

викладатись на повну коли треба, 

є велика ймовірність того, що і в роботі 

ця людина проявить себе таким самим 

чином: відповідально поставиться до 

завдання, виявить вміння планувати 

особистий час та готовність допомогти, 

коли треба.

Відслідковуйте біг колег по 
команді через смартфон

Можливість поділитися місцем свого 

знаходження стане в нагоді під час забігу. 

Так ті члени команди, які стартують 

пізніше, будуть точно знати, коли їм час 

робити розминку та приймати естафету.

Підготуйтесь до забігу 
заздалегідь

У переддень забігу не варто вживати 

алкоголь та палити (а краще не 

робити цього взагалі), а вранці 

варто підживитись енергетичними 

батончиками, фруктами та кавою.

Команда Baker Tilly регулярно бігає 

марафони «Нової Пошти» та Wizz Air 

і кілька разів посідала призові місця 

у категорії «Консалтинг та аудит».

Пробігти марафон з колегами — 
це як здати відповідальний 
проєкт, але достобіса веселіше

Чому варто бігати 
марафон 
з колегами?

Це чудова можливість для 

неформального спілкування.

 

Ви точно здружитесь сильніше, 

ніж під час буденного робочого 

спілкування.

Зможете перевірити їх в 

екстремальній ситуації.

Попрактикуєте власне вміння 

ставити цілі та розподіляти 

обов’язки.

1.
2.

3.
4.
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ЯК СУМІЩАТИ РОБОТУ
ТА СІМ’Ю —

Як би це банально не звучало, але мій 

девіз — work-life-balance :) Це стало 

особливо актуальним з появою в нашій 

родині маленького дива, яке вимагає 

уваги 24 години на добу/7 днів на 

тиждень. Оскільки в декреті я майже не 

була, мені необхідно було дуже швидко 

перелаштувати ритм власного життя та 

всіх членів моєї родини, бо попереду був 

вельми непростий business season.

Я вважаю, що успішне поєднання роботи 

та сім’ї полягає у повній залученості 

ВСІХ учасників «проєкту» — як у родині, 

так і на роботі. Необхідно надихати 

людей і намагатися розкрити їх глибоко 

захований потенціал. Адже коли 

тобі цікаво і тобою рухає якась сила 

досягти результату, ти забуваєш про 

все і прагнеш до своєї мети. Згодом 

матеріальна зацікавленість відходить на 

другий план, і ти отримуєш від людини 

такий результат, що навіть сама вона 

не підозрювала, що на таке здатна. 

Ось і весь секрет успіху — гнучкість, 

організованість, прагнення досягти 

поставлених цілей.

Як я встигаю так «відмінно поєднувати 

роботу, будувати сім’ю і проводити час 

з нею»? Відкрию секрет: я нічого не 

встигаю.

А хочете реальну історію з мого життя? 

Співбесіда з донькою 6 років до школи:

— Ким мама працює?

— Аудитором.

— А що мама на роботі робить?

— Не знаю. Я знаю тільки, що вона по 

понеділках робить.

— І що??

— Мама каже, що по понеділках вона п’є 

каву та відпочиває після вихідних

з дітьми. 

Виручає дитячий садочок. Також 

керівництво лояльне — коли дитина 

захворіє, є можливість працювати з 

дому, це дуже великий плюс.

А також дуже великий плюс, що можна 

виходити з декрету поступово, не на 

повний робочий день одразу, а на стільки 

годин, на скільки мама спочатку може. 

Оскільки часу обмаль, це стимулює до 

організації правильного графіку.

Переконана, що коли щаслива мама, то 

таким самим буде й емоційний фон її 

дитини. Тому якщо робота додає втіхи 

через самоствердження та реалізацію, то 

мама має працювати. З власного досвіду 

скажу, що від того плюси отримають 

усі. Хоча дійсно працювати з двома 

малюками досить непросто.

Дитина — мій головний мотиватор 

швидко навчатись, ефективно працювати 

та йти додому вчасно. З маленькою 

дитиною неможливо бути неефективною. 

З веселого — пам’ятаю, коли дитина 

зрозуміла, що якщо натиснути на кнопку 

«Power» на комп’ютері, мама починає 

бігати та метушитись :) І стала часто 

її натискати — якраз тоді, коли мама 

працює.

Юлія Гуменюк, менеджерка департаменту аудиту

Наталя Євтушенко,
старша аудиторка

Ірина Третяк, д
иректорка

з контр
олю якості

Тетяна С
третович

, директорка 

департаменту по
датків т

а права

#LifeHacks

СЕКРЕТИ СПІВРОБІТНИКІВ 
BAKER TILLY

У мене двоє дітей, дівчинка та хлопчик, 

і суміщати роботу з доглядом за дітьми 

вдається без проблем. Спочатку після 

народження основну роль у їх вихованні 

на себе взяла дружина. Вона дуже 

любить дітей і отримує від цього кайф.

А коли діти трохи подорослішали та 

пішли до садочку, стало взагалі просто. 

Мої діти росли у Baker Tilly — я часто 

брав їх з собою на роботу, на свята чи 

корпоративи, тому виховували всією 

компанією. І вже зараз, аналізуючи той 

час, я розумію, що таким чином я хотів 

показати їм з самого дитинства, як це — 

працювати у великій компанії. Бо я бачу, 

що часто випускники, які приходять 

до нас на першу роботу, сповнені 

стереотипів та дуже дивуються нашим 

підходам — тому, що у нас дружній 

колектив, адекватний менеджмент, 

є місце для розваг. Я хотів, щоб мої діти 

змалечку звикали, що це нормально, 

що саме такою і повинна бути сучасна 

компанія. Хотів, щоб вони, коли 

в майбутньому шукатимуть роботу, 

задавали роботодавцю правильні 

питання — не лише про зарплату, а й про 

стосунки в колективі, соціальні проєкти, 

свята. Бо робота має бути не лише 

місцем заробляння грошей, а чимось 

більшим — місцем, куди тобі приємно 

приходити кожного ранку.

Я — працююча мама двох дітей з майже 

дванадцятирічним стажем і сукупною 

декретною відпусткою приблизно у рік 

в чистому вигляді. Мої діти мають гарне 

дитинство, з кожним роком все краще 

навчаються і мають ряд захоплень, 

більш або менш ґрунтовних. Ось що мені 

допомагає. 

 

1. Сприйняття. Звичайно, поєднувати 

роботу та сім’ю важко, і інколи я 

втомлююсь. Але я не бачу в цьому 

поєднанні жодних проблем або трагедії. 

Я не герой і жодним чином не жертва 

обставин. Я — працююча мама, що живе 

цікавим, насиченим, різнобарвним, 

драйвовим життям (хоча і дещо 

стресовим та енергозатратним). Я ніколи 

не мала сумнівів, що поєднання кар’єри

і сімейного життя є цілком реалістичним. 

Рада, що моє переконання знайшло 

підтвердження в реальному житті. Тому 

перший висновок  — не сумнівайтеся,

у вас все вийде. It’s not rocket science.

2. Підтримка. В мене є тристороння 

угода з моїми колегами і родиною 

про підтримку. Родина жодним чином 

не заперечує моє право працювати 

і розвиватися, а колеги повністю 

поважають мій родинний час та простір. 

Без такої підтримки, звісно, поєднувати 

роботу і сімейне життя було б складно.

3. Приклад. Жінки в моїй родині завжди 

працювали, багато і старанно, при цьому 

вправно справлялися з родинними 

справами і завжди прагнули розвитку. 

Я хочу бути таким самим прикладом 

для своїх доньок. Я хочу, щоб у них не 

було сумнівів у тому, що жінка може 

поєднувати і сімейне життя, і власний 

розвиток, і ще багато всього цікавого.

4. Розвиток. Дуже хочу, щоб я, моя 

родина, компанія, країна і світ в цілому 

ставали кращими. Хочу, щоб у цьому 

океані покращень була і моя краплинка.

5. Пальне. І родина, і робота дарують 

мені безкінечно багато енергії та драйву. 

Професійні звершення нашої команди, 

спортивні перемоги або концерти дітей 

дарують безліч моментів гордості й 

натхнення. Це і є те пальне, що дозволяє 

рухатися далі, до нових ідей і звершень.

Найбільша зміна стосовно роботи, що 

сталась після народження дитини — 

стало менше часу на спілкування 

з колегами. Але обсяг роботи не 

зменшився, тому щоб все встигнути, 

намагаюсь якомога раніше виконати 

робочі завдання та вчасно піти з офісу — 

адже у дитячому садочку чекати

не будуть. 

Коли я почала працювати, дитині було 

6 місяців. Спочатку я працювала вдома 

та включала мультики, щоб чимось 

її зайняти. Інколи траплялися смішні 

ситуації — коли телефонує клієнт,

а у мене в цей час на фоні мультики :) 

Звичайно, виходила до іншої кімнати, 

але надовго такий фокус не проходить — 

дитина починає переживати: 

де поділася мама? 

Думаю, що ставлення керівництва 

компанії до мене ну дуже лояльне — 

ніколи не трапляється ситуацій, за яких 

начальство не цікавлять мої обставини 

і воно наполягає, щоб робота була 

виконана за будь-яку ціну. І це правильно, 

бо справжнього успіху можна досягти 

лише тоді, коли у тебе добре організовані 

і робота, і побут. А колеги і взагалі 

дуже переживають за дитину, навіть 

цікавляться, у який садочок вона

буде ходити. 

Марина Мороз,старша аудиторка

Єся та А
ня, 

донечки 
Альони Ск

ічко

Альона Скічко, 
партнерка «Baker Tilly 
Бухгалтерські послуги»

Андрій Зінчук, начальник 
департаменту адміністрування:
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ЯК ЗРОЗУМІТИ, 
ЩО ТИ ПРАЦЮЄШ 

НЕ У BAKER TILLY, 
А ДЕІНДЕ

Так занурився в роботу, що забув, де працюєш? 
Ми створили цей невеличкий гайд, щоб 
допомогти тобі в усьому розібратись. Отже, 
ти точно не співробітник Baker Tilly, якщо 
за кілька останніх місяців з тобою не відбулося 
хоча б п’ять з перерахованих тут пригод.

#CorpLifeHacks

Не вдягав помилково схожі куртку чи пальто

у гардеробі, розрахованому на 200 осіб. 

Не знаєш, як звати колег по команді після двох

тижнів спільної роботи.  

Не пам’ятаєш жодного корпоративного

свята компанії.

Жодного разу не приходив у кежуал-одязі саме того 

дня, коли траплялась незапланована зустріч 

із клієнтом або партнером.

По п’ятницях продовжуєш ходити у діловому костюмі.

Жодного разу не їхав з роботи пізно ввечері на таксі.

Жодного разу не скористався можливістю пройти 

навчання за рахунок компанії.

Не знайшов гарних друзів у колективі. 

Не переносив відпустку останньої миті через 

терміновий проєкт.

Не катався на стільці по злітній смузі довгого

коридору офісу.  

Не розливав кави чи чаю на ковролін у конференц-залі.

Не вмієш поєднувати work & fun.

Жодного разу не куштував наші сніданки в офісі.

Жодного разу не відвідав ані майстер-клас, ані 

інтелектуальну гру, ані кльову пізнавальну лекцію

в післяробочий час в офісі.
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З’їдаєш менше 15 шматків торту щомісяця.

Не випив хоча б баночку пива на одній

з щоп’ятничних тусовок Happy Friday.

Не любиш марафони.

Не взяв участі у жодному волонтерському, 

соціальному чи екологічному проєкті.

Не випив протягом дня хоча б одне горнятко 

смачнющого лате у нашому Inspiration cafe.

Не їздив у відрядження до міста чи селища,

про яке чуєш уперше.

Не святкував з усією командою закінчення

проєкту.

Не танцював на жодному з чотирьох щорічних 

корпоративів компанії.

Помилково не надсилав листа всім

 співробітникам.

Не отримував листа зі сповіщенням про

відрядження, яке починається за годину,

а у тебе навіть паспорта з собою немає.

Не купався в одязі у басейні на літній

вечірці компанії.

Хоча б одного разу не заливав кавою ноутбук.

Жодного разу не завітав у гості до нашого

IT-департаменту.

Не сміявся так, що твій регіт долітав з восьмого 

поверху на перший.

ТИ ПРАЦЮЄШ НЕ У BAKER TILLY, 
ЯКЩО:

15
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Для того щоб змінитися на краще 

і досягти результатів, не обов’язково 

змінювати все навколо, потрібно змінити 

лише ключові аспекти власного життя. 

Автор книги вважає, що правильний 

початок дня дозволяє налагодити будь-

яку сферу життя людини, і до його думки 

варто прислухатись — завдяки власній 

методиці Елроду вдалося побороти 

наслідки жахливої аварії та фінансові 

негаразди.

«Чудовий ранок. Як не 
проспати життя», 
Гел Елрод

«Зробіть це і це, після поверніть навкруги —

і готово!» — чудова інструкція по 

складанню меблів, але інколи автори 

книг про саморозвиток дають саме такі 

універсальні поради читачам, забуваючи, 

що життя набагато складніше за шафу. 

У цій книзі зібрані історії, в яких читач не 

знайде тезисів або рецептів, але зможе 

побачити ситуацію і сказати: 

«Це про мене».

«Курячий бульйон для 
душі. 101 найкраща 
історія» Дж. Кенфілд, 
М. В. Гансен, У. Ньюмарк

10 КНИГ 
УКРАЇНСЬКОЮ,
що дозволять тримати 
мозок у робочому стані:

змотивують, 
надихнуть
та допоможуть 
розвиватись

Наші працівниці 
у бібліотеці 
Baker Tilly

#LifeHacks

Авторки книги намагаються дати 

читачам інструмент, який перетворить 

їхні примарні побажання на цілком 

відчутні результати. Важливо 

прислухатися до своїх мрій і працювати 

з ними, ще важливіше — не залишатися 

в ізоляції, а знайти підтримку ззовні. Ваш 

вибір — понуро доповзти до могили або 

брякнутися в неї з почуттям виконаного 

обов’язку та переповненим ендорфінами.

«Мистецтво мріяти. 
Як отримати те, чого 
насправді бажаєш», 
Барбара Шер, Енні Готтліб

Данія — країна поганої погоди, високих 

податків і щасливих людей. Настільки 

щасливих, що сюди приїжджають 

дослідники та журналісти з усього 

світу, аби зрозуміти секрет данців, 

а ті з радістю його розкривають. Одним 

з інгредієнтів щасливого життя, 

за їхньою думкою, є філософія хюґе. 

Що це таке, розповідає в своїй книзі 

керівник Інституту дослідження щастя 

з Копенгагена Мік Вікінґ.

«Маленька книга хюґе. 
Як жити добре по-данськи», 
Мік Вікінґ

Ця книга містить 25 інтерв’ю з жінками, 

які досягли успіху в житті та кар’єрі. 

Але замість “універсального рецепту 

успіху”, якого не буває, ці жінки 

діляться історіями власних помилок 

та розповідають про те, чого їх змогли 

навчити ці помилки. Мета книги — 

довести читачеві, що не варто боятись 

помилок. Страх — це наш найбільший 

стримувач на шляху до цілі. Помиляйтесь — 

це не ознака поразки, це досвід.

Можна прочитати тисячі книг про 

успішних менеджерів і компанії, але ваша 

компанія — не Apple, а ви, насправді, 

не президент Ford Лі Якокка. Отже, 

книги про славнозвісні історії успіху — 

це, скоріш, художня література, ніж 

керівництво користувача. Автори цієї 

книги розповідають про власний досвід, 

який допоміг їхній невеликій компанії 

втриматися на плаву попри фінансові 

кризи та апокаліптичні прогнози 

аналітиків.

Логіка та розрахунки — ось чого 

навчають нас з дитинства, але навіть 

люди з найвищим IQ можуть опинитися 

в скрутній ситуації через емоції — 

гнів, страх, образу тощо. Емоції, так 

само як академічні знання, можна 

використовувати для того, щоб досягати 

успіхів у житті, і для цього не обов’язково 

навчатися в найкращих університетах.

Автор закликає прожити життя за 

власними правилами і намагається 

надати читачам інструмент, який 

дозволяє формувати власну дійсність, 

замість того, щоб пристосовуватися 

до чужої.

Всі ці книги — з бібліотеки 
Baker Tilly, яка відкрита 
для кожного співробітникаї. 

Ми часто чуємо або кажемо: «Не зараз. 

Часу обмаль!» Здійснити все задумане 

навряд чи вдасться, особливо якщо 

відкладати справи або витрачати час 

на другорядні та неважливі речі. Брайан 

Трейсі наполягає, що ключ до успіху — 

концентрація на найважливішій задачі 

та якісне її вирішення з початку і до кінця.

Книга розповідає, як не опинитись 

у пастці нерішучості. Витрати сил і часу 

на пошук ідеального рішення можуть 

нівелювати його позитивний ефект, тож 

автори пропонують зробити розумним 

сам процес прийняття рішень.

«Право на помилку. 
25 успішних жінок 
розповідають про те, чого 
їх навчили власні помилки», 
Джессіка Бекол

«Rework. Ця книжка 
змінить ваш погляд на 
бізнес», Джейсон Фрайд і 
Девід Хайнемайер Хенссон

«Емоційний інтелект», 
Даніел Гоулман

«Код винятковості. Живи 
за власними правилами», 
Вішен Лакяні

 «Зроби це зараз. 
21 чудовий спосіб зробити 
більше за менший час», 
Брайан Трейсі

«Вирішуй правильно! 
Як обрати найкраще 
рішення в житті та на 
роботі», Чіп і Ден Хіз

Неля Грінчук, 
керівниця проєкту  «Бібліотека  Baker Tilly — 
always improve and be inspired», помічниця 
генерального директора
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ЯК ВИРОСТИТИ 
гідних спеціалістів

Замовником 
для української 
системи освіти 
є держава, 
а не бізнес. 
Тому вузи не 
гарантують, 
що знання 
випускників 
відповідатимуть 
вимогам ринку 
праці. Щоб 
це змінити, 
приватні 
компанії 
повинні 
взяти освіту 
студентів у свої 
руки.

Бізнес повинен взяти 
навчання під свій контроль

Чотири роки навчання в університеті — 

той період, коли у молоді найменше 

зобов’язань перед іншими — 

формується світогляд, бачення 

власного майбутнього, а також це час 

експериментів, у тому числі кар’єрних. 

Тому це найкращий час, коли бізнес може 

спрямувати освіту у потрібному йому 

напрямку. Ми хочемо стати майданчиком 

для таких експериментів та підготувати 

молодь до того, що на неї чекає після 

закінчення університету.

У 2019 році Baker Tilly 
спільно з КНЕУ та іншими 
компаніями-партнерами 
планує запустити проєкт 
дуальної освіти «Work and 
study»

Проєкт розрахований на випускників 

шкіл. Вони одночасно навчатимуться 

у КНЕУ та працюватимуть. Baker Tilly 

та інші партнери приймуть учасників 

програми на роботу, платитимуть  

зарплату та повністю оплатять їх 

навчання у КНЕУ. 

Протягом чотирьох років (до отримання 

ступеня бакалавра) вони братимуть 

участь у реальній роботі над проєктами, 

виконуючи всі ті ж самі завдання, які 

виконують і інші співробітники, та 

отримають можливість підвищення — від 

молодшого до провідного спеціаліста. 

І набуватимуть різноманітних навичок 

та досвіду реальної роботи. А після 

закінчення цього строку ще й отримають 

диплом бакалавра КНЕУ. 

Цих чотирьох років достатньо, щоб 

зі студента, який має лише бажання 

отримувати знання, але поки не має досвіду, 

сформувати самодостатнього професіонала, 

який вивчить усі аспекти аудиту та отримає 

досвід роботи в різних індустріях. За такого 

спеціаліста будуть воювати роботодавці — 

на відміну від більшості його однокурсників, 

які лише навчались в університеті.

Ми синхронізуємо власні 
освітні програми з КНЕУ

Частину освітнього курсу, який 

зазвичай дає університет, ми 

викладаємо власними силами, а робота 

зараховується студенту у заліковку. 

70% часу такі молоді працівники 

проводитимуть в офісі за роботою 

та навчанням, а 30% — в університеті.

Для фінансового успіху 
молоді потрібен ранній 
початок кар’єри

Ця модель освіти дозволяє розпочати 

кар’єру на 3-4 роки раніше та спробувати 

себе «в полі» ще тоді, коли інші 

студенти лише починають вивчати 

бухгалтерський облік. Ми вже мали 

змогу переконатися, що такий підхід 

забезпечує більш успішну кар’єру. 

Досвід Baker Tilly показує, що молоді 

співробітники, які приходили працювати 

до нас під час навчання на другому 

курсі і таким чином починали будувати 

кар’єру раніше за однокурсників, у 25-27 

років отримували посади фінансових 

директорів крутих компаній і ставали 

фінансово незалежними набагато раніше 

за однолітків. 

Звичайно, запускаючи цей проєкт, ми 

розраховуємо на те, що принаймні 

частина його учасників залишиться 

працювати у нас і після того, як отримає 

диплом. Але якщо наш молодий 

співробітник віддасть перевагу іншій 

компанії — що ж, будемо за нього раді. 

Наша задача полягає не лише в тому, 

щоб знайти нових працівників, але 

також і в тому, щоб покращити якість 

української освіти. 

Випускник університету має бути 

повністю готовим до роботи. 

Забезпечити такий рівень знань може 

ранній старт кар’єри — коли вже під час 

навчання студент буде працювати та 

здобувати практичні навички.

всередині компанії

#BusinessHacks

FU
UR
E

T
 OF BAKER TILLY

Predicting challenges, providing better 
experience, creating values 

Коли перед людиною чи бізнесом постають виклики, 

вони можуть відреагувати двома шляхами: шукати 

можливості або посипати голову попелом. Baker Tilly 

шукає можливості та намагається реалізувати себе у них.

Виклик для нашої професії полягає в тому, що багато сервісів, які зараз вважаються 

звичними, в осяжному майбутньому перестануть існувати. Зараз ми переходимо 

від горизонтальної конкуренції з компаніями, що надають аналогічні послуги, 

до вертикальної конкуренції з іншими галузями. В частині бухгалтерських

послуг — з банками, аудиторських — зі штучним інтелектом. Багато процесів, які 

ми виконуємо сьогодні, ще не перейшли до рук роботів лише через регуляторне 

середовище, а не тому, що нас, людей, неможливо замінити. І це лише питання 

часу, коли регулятори визначать місце роботів на «нашому» ринку. Безвихідь? 

Аж ніяк! Такі виклики відкривають перед нашою компанією нові можливості. 

Вже зараз ми взаємодіємо

з нашими колегами в рамках 

мережі Baker Tilly, аналізуємо, як 

розвивається ринок, розуміємо, 

які виклики є у аналогічного бізнесу 

в інших юрисдикціях та працюємо 

над тим, щоб бути готовими до 

цих викликів ще до того, як вони 

стануть актуальними для України. 

По-перше, ми розуміємо: протистояти автоматизації не вийде. Тому ми хочемо стати 

частиною цього процесу. Відповідно, Baker Tilly розробляє продукти для автоматизації 

процесів. Ми тестуємо те, яким чином вони можуть бути адаптовані у компаніях наших 

клієнтів та як наші клієнти можуть адаптувати власні бізнес-процеси під ці продукти. 

По-друге, щоб знайти своє 

місце в новій реальності, 

наша компанія і надалі буде 

розвивати та розширювати 

напрямки неаудиторських 

сервісів. Ми сконцентруємо 

свою діяльність у тих сферах, 

де машини протягом значного 

відтинку часу не зможуть 

замінити людей, де важливе 

людське спілкування.

Хоча для компанії ключовими завжди були аудиторські 

сервіси, і можливості для їх розвитку ще не вичерпані, ми 

розуміємо, що компанія має стати більш стійкою і в інших 

сферах — консультаційному бізнесі, сервісах для фінансового 

сектору. Оскільки інформація «про вчора» все більше підлягає 

автоматизації, нам потрібно працювати з інформацією «про 

завтра»: вираховувати та аналізувати тренди, допомагати 

клієнтам будувати моделі їх бізнесу, створювати нові концепції. 

Базуючись на наших знаннях про минуле та нашому досвіді, ми 

можемо будувати нове майбутнє для наших клієнтів. Baker Tilly 

повинна стати точкою опори, від якої клієнти, які ведуть бізнес 

у динамічному середовищі, зможуть відштовхнутись. 

Наш бізнес полягатиме в тому, що ми будемо допомагати 

усвідомлювати виклики та трансформувати компанії відповідно 

до них. Це та діяльність, яку у середньостроковій перспективі 

буде важко автоматизувати. 

Олександр 
Почкун, 
керуючий 
партнер 
Baker Tilly
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ОБОВ’ЯЗКОВИХ
ЗАВДАННЯ3 для бізнесу 2019 року

1
3

2
Інвестувати в 
освіту молодих 
співробітників

Здійснити 
великий 
соціальний 
проєкт

Полегшити життя 
новачкам

Ми в Baker Tilly максимально залучаємо 

до компанії молодих сміливих 

спеціалістів, які не бояться ризикувати, 

розуміють, чого вони хочуть у житті та як 

бачать кар’єру, воліють стрімко рухатися 

до досягнення кар’єрних планів. 

Тому у нашій компанії вже другий рік діє 

програма «Хочу працювати в Baker Tilly». 

Її учасники — студенти останніх курсів, 

що проходять у нас практику. Компанія 

стає для них не лише першим місцем 

роботи, але й забезпечує своєрідний 

курс молодого бійця — наші новачки 

проходять екстремальний освітній курс, 

після закінчення якого повністю готові 

працювати в компанії. У 2019 році ми 

продовжимо цю програму та розширимо 

перелік освітніх курсів.

Зараз Baker Tilly опікується двома 

дитячими будинками, а у 2019 році 

збираємось допомогти організувати 

кімнату психолога у третьому. У цій 

кімнаті зможуть отримати допомогу 

діти, які постраждали від психологічного 

насильства. До того ж у цій соціальній 

ініціативі прийматиме участь не компанія 

як така, а кожен окремий співробітник. 

Минулого року ми вже залучали їх 

до подібних проєктів та побачили, як 

активно та з якою відповідальністю 

вони поставились до пропозиції обрати 

подарунки для вихованців дитячого 

будинку, і зараз хочемо повторити цей 

досвід. 

Деяким новим співробітникам важко 

адаптуватись у новому колективі. Щоб 

стати більш дружньою до таких людей, 

у 2019 році компанія запустить чатбота 

у «Телеграмі», який полегшить процес 

адаптації. Він буде містити підказки — 

хто чим у компанії займається, за що 

відповідає, до кого зі співробітників 

звертатися з тими чи іншими питаннями 

і так далі.

#CorpLifeHacks

BAKER TILLY PRESENTS:

Brilliant minds
Tough questions

Real tax risks 
Accuracy of information  
Efficiency mark

bakertilly.ua
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ОДИН
ВАЖЛИВИЙ КРОК,
що потрібно зробити
КОЖНІЙ ЛЮДИНІ,
ЯКА ХОЧЕ ПОБУДУВАТИ

Олександр Почкун,
керуючий партнер 
Baker Tilly

#LifeHacks

Що в сучасному світі означає «заробляти гроші»? У першу чергу це означає 

«комунікувати»: спілкуватися з людьми та доносити до них власні думки. Якщо вони 

резонують з думками, що вирують у їхній голові, вважайте, що ви влучили в ціль і вам не 

потрібно нічого «продавати» цим людям — ви знаходитесь на одній хвилі. Тоді вам буде 

легко вирішити будь-які питання: замінити старий робочий ноутбук на новий, добитися 

того, щоб на робочу кухню придбали мікрохвильовку або отримати підвищення.

або зарано, або запізно. Якщо людина 

звільняється раніше, ніж потрібно, вона 

не зможе взяти всього того, що їй могла 

б дати компанія. Якщо пізніше, вона 

проґавила момент, коли мало відбутися 

кар’єрне зростання, але з якихось причин 

не відбулось. І ця межа між «рано», 

«вчасно» та «пізно» дуже тонка. 

Уявімо, ти пропустив потрібний момент, 

коли мало відбутися підвищення, і 

думаєш: «Мене не помітили», «Начальник 

не оцінив моїх старань», «Ці розбещені 

менеджери виїжджають за мій рахунок». 

Це саме той час, коли конче важливо 

підключити навички комунікації: 

поговорити з менеджером про свої 

відчуття, перспективи, висловити 

свої побажання, запитати: «Які плани 

у компанії?», «Як я можу отримати 

підвищення?», «Чим ще я можу бути 

корисний?». Люди зазвичай схильні 

приймати кар’єрні рішення самостійно, 

не радячись з тими, від кого залежить 

кар’єра, і створювати міфи про те, чому 

ж їх «не помітили». Але навіть найкращі 

менеджери не можуть зазирнути в голову 

до кожного співробітника та зрозуміти, 

на що він очікує. 

Ми у Baker Tilly з розумінням ставимось 

до колег, які вирішують звільнитися. 

Втім, часто вони звільняються невчасно: 

Страхи обмежують людей. Чому 

виникає острах обговорити свою 

кар’єру з шефом? Більшість боїться 

здатися дурнями: «Оце я зараз як щось 

неоковирне ляпну, потім мені ще пів року 

це згадувати будуть». Повірте, я сам 

колись не наважувався висловлюватись 

на зібраннях із цієї ж причини. 

Але коли ти отримаєш від начальства 

фідбек, то цей страх пройде — стане 

зрозуміло, що варто було лише завести 

розмову, і ваші думки зрезонували. 

Тож відкинь совковий страх перед 

начальником — він заважає твоїй кар’єрі.

Для кар’єрного зростання 
найважливіше, крім 
професійних навичок, уміти 
комунікувати з тими, від 
кого залежить твоя кар’єра

Щоб комунікувати, 
потрібно перебороти свій 
страх

Дієвий алгоритм вирішення 
будь-яких проблем такий: бачиш 
проблему — спробуй вирішити її 
самостійно; не виходить — скажи 
про неї тімліду. Комунікація — 
найкращий спосіб досягти мети: 
пояснити керівництву проблеми 
у компанії, дати йому можливість 
тебе помітити, отримати 
підвищення.

Складові успішної 
кар’єри від 
Олександра Почкуна:

 Вміння комунікувати

Свідоме бажання професійно

та особистісно розвиватись

Здатність перебороти страх

1.
2.
3.
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Якщо ти якийсь час працюєш у компанії, певно є щось, що тебе влаштовує і не влаштовує. 

Обидві теми для розмови однаково вдалі. Розмова про те, що тобі подобається, дасть 

менеджеру зрозуміти, які ініціативи покращують життя співробітників. А про те, що не 

подобається — допоможе зрозуміти, як можна покращити життя. Сподобався похід на 

шашлики — розкажи про це. Потрібно придбати нову версію робочої програми, бо стара вже 

неактуальна — поділись цією проблемою.

Бо найчастіше буває так: працівник розуміє, що йому щось у компанії не до вподоби, але 

мовчить про це. А його менеджер не второпає, що є якась проблема — бо він не виконує 

тієї роботи, яку виконує підлеглий. Вони як паралельні прямі, що не перетинаються. Вчасна 

комунікація допомагає цим прямим перетнутись. 

 

Говори навіть не про роботу, а про все, що завгодно: зустрівся з шефом у ліфті — запитай про 

настрій; сів поруч у їдальні — поцікався, як пройшли минулі вихідні. Це дає змогу помітити тебе, 

зрозуміти, що тобі не все одно, що відбувається у компанії, показати свої людські якості. Бо 

підвищення отримують ті люди, у кого чудові робочі результати поєднуються з підходящими 

особистими якостями. А як начальник дізнається про твої особисті риси, якщо ти мовчиш?

Говорити треба 
завжди, а не лише 

тоді, коли хочеш 
нової посади
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