


Фінансові результати 
Baker Tilly в Україні 
4-5

Baker Tilly — це ніби 
маленька країна
6-7

У Baker Tilly кожен може 
стати супергероєм now 
for tomorrow 
10-11

It`s time for work, but 
now it`s time 
for fun 
12-13

Мій перший день 
в Baker Tilly 
14-15

Ким ще працювати 
у Baker Tilly, якщо 
не аудитором? 
18-19

«Як я здобула кар’єру, 
про яку навіть мріяти не 
могла»  
20-21

Baker Tilly вкладає в 
тих, хто прагне знань 
22-23

Hard skills можна 
натренувати, soft skills 
потрібно розвивати 
26-27

Кар’єра — не просто 
робота, а стиль життя 
28-29

Якщо ти не вчишся — 
ти зупиняєшся
30

Душа компанії — 
людина, на яку варто 
рівнятись
31

Мрієш розкрити свої 
суперздібності? Для 
початку випробуй сили 
на співбесіді
34

Ми вас чуємо та уважно 
слухаємо!
36

Емоційний інтелект: 
зрозумій себе та інших 
38

Суперечка — 
це не конфлікт, 
а конструктивний діалог 
39

Дружна команда = 
ефективна робота
42-43

Вчитися і працювати 
одночасно — гідне 
випробовування на 
міцність 
44-45

Коли займаєшся 
спортом, то приносиш 
більше користі собі та 
суспільству 
46-47

Жити потрібно Now, 
але не забувати про 
Tomorrow 
48

Особистий бюджет — 
не обмеження, 
а свобода
50

Фінансові шахраї не 
пройдуть! 
52-53

Виходити за межі 
комфорту потрібно 
в межах психологічних 
кордонів
54-55

Життя здається 
складним? Ці правила 
зроблять його 
простішим
56-57

Негативні риси 
особистості — тобі 
не вороги
58-59

Мобільні ігри — кілька 
хвилин релаксу для 
розвантаження мозку 
60

25 книжок, які вразили 
співробітників Baker Tilly
61

Перетвори плани на 
зброю проти хаосу
62

Щоб досягти цілі, 
потрібно її встановити 
64

100 великих і маленьких 
цілей на 2020 рік
68-69

Смачне життя 
за 20 хвилин
70-71

10 порад, які варто 
перечитувати знов 
і знов
72-73

На нашій сторінці 
в Instagram — все життя 
Baker Tilly
74-75

4-19

W
ITH

IN
 

TH
E C

OM
PA

NY

20-43

HA
RD

&S
OF

T 
SK

ILL
S

44-61

PE
RS

ON
AL

 
LIF

E

62-69

GO
AL

S

70-75

AF
TE

RW
OR

D

ТВОРЧА РЕДАКЦІЯ BAKER TILLY:  
Головний редактор Олександр Почкун oleksandr.pochkun@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  | 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



12,9
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гpн

Accounting
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Kopпopaтивнi poзвaги
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гpн

Poзвитoκ пepcoнaлy

2,8млн
гpн

Cтpaxyвaння

31,8млн
гpн

Πoдaтκи

нe вpaxoвyючи ΠДΦO, вoєнний збip тa ЄCB

133млн
гpн

Зapплaтa тa пpeмiï
0,5млн

гpн

Kopпopaтивнo-coцiaльнa
вiдпoвiдaльнicть

11,1 млнгpн

Tax

26,9млн
гpн

BЗ+ΠДΦO

17,5млн
гpн

ЄCB

(y тoмy чиcлi)

ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

ВАKЕR ТІLLY 
В УKРАЇНІ
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½ мають блакитні очі
½ люблять рок 
½ люблять попмузику

Всі люблять читати
Всі володіють англійською

Всі люблять 
фільми жахів
Всі Водолії
Всі обожнюють 
Новий рік
Всі полюбляють 
італійську кухню

Всі люблять читати
Всі володіють англійською
Всі полюбляють українську 
кухню
Всі мають карі очі

Всі дівчата
Всі обожнюють пляжний 
відпочинок
Всі читають мотиваційні книги

Всі володіють англійською
½ люблять слухати фолкмузику

Всі дівчата
½ мають блакитні очі
½ мріяли стати 
лікарями
½ мріяли стати 
вчителями
½ мають вдома 
собаку

Всі люблять Новий рік
Всі грають на музичних 
інструментах

½ полюбляють мелодрами
Всі мають фінансово- 
економічну освіту
Всі працюють у департаменті 
аудиту

Всі використовують Viber для 
онлайн-комунікації
Всі дівчата
Всі мають домашніх тварин
Всі люблять Новий рік

Всі полюбляють італійську 
кухню
Всі обожнюють пляжний 
відпочинок

Всі працюють у відділі аудиту
Всі мають фінансово- 
економічну освіту
½ взагалі не п’ють каву
½ за знаком Зодіаку — Водолії
Ніхто не любить фільми жахів

Всі володіють англійською
½ люблять рок

½ мають зелені очі
½ за гороскопом — Терези

Всі полюбляють українську 
кухню
Всі мають карі очі

Всі використовують Telegram 
для онлайн-комунікації
½ полюбляють мелодрами

½ мріяли стати пожежниками
½ полюбляють італійську кухню

ВАKЕR ТІLLY — 
ЦЕ НІБИ МАЛЕНЬКА КРАЇНА

Ми зібралися з усієї 
України, щоб дружно 

працювати разом. Кожен 
з нас унікальний, але 

в нас є й схожі риси. Щоб 
їх знайти, ми провели 

опитування серед 119* 
співробітників компанії

*всього 350 співробітників
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Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

Hope and Homes for Children

Дніпро, Центр «Добре 
вдома»

зробити щасливими 
43 дитини

Звiт пpo 
мiciю: 

команді Baker Tilly випало 
непросте, але чудове 
завдання — подарувати 
гарні емоції 43 дітям з 
малого групового будиночку 
«Добре вдома». 
Співробітники компанії 
отримали списки бажань 
кожної дитини і придбали 
саме ті речі та іграшки, які 
хотіли малюки

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

бібліотека супергероїв

дитяча лікарня Охматдит

додати книжки у бібліотеку 
супергероїв

Звiт пpo 
мiciю: 

доповнили бібліотеку 102 
книжками, 20 з яких — 
лайфбуки

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

фонд Життєлюб

там, де потребують 
підтримки літні люди

фінансова підтримка 
пенсіонерів через фонд 
Життєлюб

Звiт пpo 
мiciю: 

ми розуміємо, що багато 
літніх людей в Україні 
потребують фінансової 
допомоги, їжі, ліків, уваги 
та турботи. Тому команда 
Baker Tilly взяла участь 
у благодійному зборі коштів 
на платформі 
superonuki.com. В результаті 
проведеної кампанії фонду 
передано 100 000 гривень. 
А учасники мають чудові 
новорічні листівки на згадку 
про місію

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

GET MARKET

платформа GETMARKET

розвиток ринку енергетики, 
підтримка проєктів 
з альтернативної енергетики

Звiт пpo 
мiciю: 

платформа GETMARKET — 
партнерський проєкт, 
майданчик, що об’єднав 
незалежні консалтингові 
компанії, які знаються на 
відновлюваній енергетиці, 
інвесторів, представників 
бізнесу та всіх учасників 
ринку ВДЕ. Мета «зеленого 
проєкту» — систематизувати 
та розвивати ринок 
енергетики, підтримати 
інвесторів, які бажають 
вкластися в проєкти 
альтернативної енергетики

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

підтримати школу 
супергероїв

дитяча лікарня Охматдит

привітати з Новим роком 
діток, що проходять 
лікування

Звiт пpo 
мiciю: 

разом з Громадською 
організацією Small Heart 
with Art Baker Tilly зібрали 
набори першої необхідності, 
новорічні подарунки та 
книжки для дітей, що 
проходили лікування у 
різних відділеннях лікарні

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

фінал конкурсу «зелених» 
бізнес-ідей 
ClimateLaunchpad

Івано-Франківськ

підтримати розвиток 
«зелених» проєктів

Звiт пpo 
мiciю: 

у 2019 році Baker Tilly 
вперше виступила 
партнером ClimateLaunchpad 
в Україні. Компанія 
підтримує розвиток 
«зелених» проєктів, тому 
що вони допомагають 
будувати бізнес за 
європейською моделлю

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

відстежити чисельність 
орланів-білохвостів

Український центр 
досліджень хижих птахів

здійснити моніторинг 
чисельності орлана-
білохвоста в Зоні відчуження 
Чорнобильської АЕС

Звiт пpo 
мiciю: 

вже не вперше Baker Tilly 
підтримала проєкт 
Українського центру 
дослідження хижих птахів. 
Моніторинг орланів 
проведено на лівому березі 
Прип’яті та в районі ріки 
Несвіч біля кордону 
з Білоруссю. Нарахували 
18 орланів, а також 
помітили ще два види 
птахів із Червоної книги: 
тетерука та орябка

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

старт проєкту «Дуальна 
освіта» за напрямком 
«Фінанси»

офіс Baker Tilly

дати можливість студентам 
одночасно вчитись 
і отримувати досвід роботи

Звiт пpo 
мiciю: 

Baker Tilly та КНЕУ склали 
програму дуальної освіти у 
сфері аудиту та консалтингу 
для того, щоб студенти 
виходили на ринок праці 
вже вмілими працівниками 
із професійним досвідом. 
11 лютого 2020 року 
7 студентів-першокурсників 
КНЕУ стали членами 
команди Baker Tilly, 
водночас продовжуючи 
навчання в університеті

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

конкурс «Неймовірні села 
України»

село Більче-Золоте в 
Тернопільській області

довести, що невеликі села 
теж варті уваги та створити 
умови для розвитку

Звiт пpo 
мiciю: 

цього року Baker Tilly 
підтримала одне з 
найстарших та найбільших 
сіл Борщівського району, яке 
було засноване у 1482 році. 
У селі знаходиться 
найбільша печера Європи — 
підземний музей 
трипільської культури 
«Печера «Вертеба», 
Більче-Золотецький парк — 
пам'ятка садово-паркового 
мистецтва та 
костел-усипальня князів 
Сапєгів, які заснували село. 
А ще — археологічні 
пам’ятки середнього та 
пізнього палеоліту. На 
підтримку села Baker Tilly 
виділила грант, який 
частково покриє капітальний 
ремонт місцевого готелю

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

серія семінарів спільно 
з ILF і Всеукраїнською 
Агенцією Інвестицій та 
Сталого Розвитку

Київ, Харків

допомогти бізнесу 
розібратися у новому ринку 
енергетики

Звiт пpo 
мiciю: 

провели два семінари про 
новий ринок електроенергії

 

Haзвa мiciï:

Зaвдaння: 

Лoκaцiя:

допомога благодійному 
фонду “Повернись живим”

Україна

фінансова підтримка 
проєктів фонду

Звiт пpo 
мiciю: 

для нас важливо, щоб 
військові та ветерани АТО 
відчували підтримку з боку 
людей в своїй країні, тому 
ми допомагаємо фонду 
“Повернись живим”, який 
об’єднав тисячі українців та 
має вплив навіть на 
державні політики щодо 
соціального захисту 
ветеранів

У BАКЕR TІLLY KОЖЕН 
МОЖЕ СТАТИ СУПЕРГЕРОЄМ 
NOW FOR TOМORROW 
Для цього не потрібно 
одягати кольорове трико 
або змушувати павука 
вкусити тебе. Достатньо 
просто допомагати тим, 
кому потрібна допомога. 
Ось 10 супермісій, які 
Baker Tilly виконала 
у 2019 році
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WORK НАRD, 
PLAY НАRD

Будь-які супергерої мають 
відпочивати після супергеройських 
справ. Супераудитори, 
суперконсультанти та суперкерівники 
в Baker Tilly встигають все: і світ 
врятувати, і гарно розважитися

Новорічна «Оскар-паті»

10-ий корпоративний фотоконкурс 
нагадав, що кожен із нас сприймає 
світ унікально

Цього року фотоконкурс присвятили 
темі «Чую, бачу, відчуваю» 
та проілюстрували світлинами пісні 
українських виконавців

У 2019 році Вaker Тіlly Ukraіne 
відсвяткyвaлa двaдцятиріччя!

Бігом до цілі: цього року в марафоні 
взяли участь 67 співробітників 
Baker Tilly

Наші Happy Friday — завжди позитивні 
та креативні. На п’ятничних майстер-

класах можна проявити свою творчість

Конкурс на найкращий гарбуз 
під час Хелловін довів, що 

співробітники Baker Tilly мають 
міцні нерви

День вишиванки
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МІЙ ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ 
ДЕНЬ B BАКЕR TІLLY
Для кожного — свій. 
І кожному є що згадати. 
Наші співробітники 
поділилися враженнями 
про перший робочий день

Хвилювання...
У перший день я дуже хвилювалася, тому 
що прийшла сама. Зараз дуже багато 
людей приходять групами по 10 осіб, 
інколи по 15. І їм, напевно, дуже легко 
влитися у колектив. Мені було важко, але 
я швидко почала з усіма знайомитися —
люди охоче йдуть на допомогу, і немає 
ніяких складнощів з адаптацією. 
Адаптуватися легко, тому що колектив 
дуже відкритий, дружний і допоможе 
в будь-якому питанні. 

З першого дня я запам’ятала пакетик. 
Коли тебе приводить HR до твого столу, на 
ньому стоїть пакетик із написом «Ласкаво 
просимо до Baker Tilly», і ти думаєш: «Це 
так мило». Це допомагає налаштуватися 
на позитив.

Євгeнія Бeльдій, аудитор

Несподіванки...
Перший день мені запам’ятався надовго. 
Він став для мене другим етапом 
випробування після співбесіди. Ми з 
колегою заповнювали договори, коли до 
нас зайшли і сказали: «Хлопці, давайте 
скоріше заповнюйте договори, бо на вас 
чекає синьйор». У нас відразу виникло 
питання: «Синьйор? А хто це такий? Що 
ми зараз будемо робити?» З цього вже 
в перший день почався наш проєкт, який 
закінчився через сім місяців.

Мaксим Молявін, аудитор

Нові виклики...
Мій перший день пройшов насичено. Я 
прийшов, і мені відразу ж дали керівника, 
який завантажив мене роботою. Після 
того, як мені видали список завдань, стало 
трошки ніяково, тому що було дуже багато 
незрозумілих слів, незрозумілих дій, які я 
мав виконати. Але потроху, з допомогою 
старших наставників, я з усім впорався. 
Не було такого, щоб хтось сказав, що 
він зайнятий і не може допомогти. Якщо 
старший аудитор був зайнятий, можна 
було звернутися до когось іншого.

Влaдислaв Орлов, аудитор

І той самий момент, коли 
довірили перший проєкт...
Перший день не забуду ніколи. Коли я 
сюди йшов, мені казали: «Будеш перші 
два тижні сидіти, на ввідні зустрічі 
ходити, вчитися». Ми прийшли вдвох 
із товаришем, пів дня заповнювали 
документи, договори підписували. А потім 
о четвертій годині вечора нам пише HR: 
«Все, ви вже на проєкті». 
Ми такі: «Як на проєкті»? 
А нам: «Так, треба працювати вже». 

Гeоргій Мєєрзон, аудитор

Робота в команді...
У перший день ми мали проходити курс 
навчання, як і всі нові співробітники. Але 
нас відразу забрали на проєкт — поїхали 
туди. Було легко влитися у цей колектив.
І з першого дня два місяці ми були 
у клієнта.

Мaрія Тaнцюрa, аудитор

Приємні знайомства...
Більшу частину першого робочого дня 
зайняло оформлення документів, а потім 
проходило знайомство з департаментом, 
людьми, роботою та завданнями.

Kaтeринa Борисeнко, консультант з податків
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Sustainability
Creates future capabilities

Tax Advisory
Run a check before it lacks

Due Diligence 
We know how risks grow

Audit
The best basis for your decisions

Розвивайте свій бізнес разом із Baker Tilly, звертайтесь до послуг наших відділів.  
Всі тексти на сторінці жартівливі та використані як неофіційна реклама наших послуг.



Πoтpeбyє твopчoгo пiдxoдy

Koли пoтpiбeн пoгляд зi cтopoни 
нa бyдь-яκy пpoблeмy

Γлибoκe вивчeння бiзнecy κлiєнтa

KИМ ЩЕ ПРАЦЮBАTИ 
У BАКЕR TІLLY, ЯKЩО НЕ 
АУДИТОРОМ 

Андрій Kaліyшeнко, 
партнер Bаkеr Tіllу
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ЯК Я ЗДОБУЛА KАР’ЄРУ, 
ПРO ЯКУ НАBІTЬ МРІЯTИ 
НЕ МOГЛА
За мотивами історії Ані 
Соколової можна було б 
відзняти голлівудський 
фільм. Вона прийшла 
до Baker Tilly працювати 
офіс-менеджером, а стала 
крутою дизайнеркою та 
організаторкою івентів.

Я потрапила до Baker Tilly ще у 2015 
році. Тоді мені йшов 21 рік, я тільки 
закінчила навчання в універі та встигла 
попрацювати у судовій сфері. До моїх 
обов’язків входили звичайні речі — розбір 
кореспонденції, організація роботи офісу, 
підготовка відряджень та інше.

Десь через рік чи два я отримала 
підвищення до персонального помічника 
керуючого партнера, Олександра 
Васильовича Почкуна. І саме він змінив 
моє життя. 

Я завжди любила малювати — фарбами 
та олівцями, але це для мене було лише 
хобі. Іноді я замислювалася, що круто 
було б ілюструвати казки та книжки, 
проте це здавалося чимось химерним. 
Олександр Васильович якось побачив мої 
малюнки, напевне, в Інстаграмі, й запитав 
мене, чи не хочу я стати дизайнеркою. 

Звичайно ж, я хотіла! Попри те, що ніколи 
серйозно для себе таку можливість не 
розглядала, це було саме те, до чого я 
тягнулась. 

За підтримки Baker Tilly я пройшла свої 
перші курси графічного дизайну, вивчила 
з нуля різні інструменти (Photoshop, 
Illustrator), і мені потроху почали давати 
нові завдання, а згодом за декілька місяців 
я офіційно стала дизайнеркою.

Зараз я працюю і з візуальними 
матеріалами, і як помічник маркетолога, 
допомагаю з організацією івентів та 
КСВ-проєктів. Звісно, продовжую 
навчатися дизайнерським хитрощам. 
Перед карантином якраз закінчила курс з 
2D-анімації. 

Такий розвиток подій став для мене 
несподіванкою, але я щаслива та відчуваю 
себе на своєму місці. І все це завдяки 
підтримці Baker Tilly!
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BАКЕR TІLLY 
ВKЛАДАЄ B TИХ, 
ХTO ПРАГНЕ ЗНАНЬ

Нaтaлія Kрyтоyс, 
старша аудиторка 
депараменту аудиту

Співробітники можуть 
скористатися підтримкою 
компанії та її коштом 
пройти як престижні 
професійні курси, так 
і підтягнути soft skills. 
А ще можна поєднувати 
роботу з навчанням 
в університеті.

Професійні  курси
Міжнародні сертифікації  ACCA, CFA, 
CIMA, RICs.

Дуальна освіта з Baker Tilly 
Це програма співпраці компанії та КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана, яка дозволяє 
вже з першого курсу поєднувати 
навчання та роботу. Вона допомагає 
перетворити студентів-теоретиків на 
висококваліфікованих спеціалістів.  

Якщо співробітник відчуває потребу 
поглибити знання у сфері управління, 
комунікації, командної роботи, ділового 
етикету або інших soft skills, він може 
запропонувати провести тренінг — 
і компанія з радістю піде назустріч.

Проте, якщо поки сил та можливості 
поєднувати навчання з роботою немає, 
ніхто не буде змушувати. Головне — 
завзято працювати, а потім й жага до 
нових знань додасться. 

Курси англійської мови в офісі
Підтягнути іноземну мову можна з будь-
якого рівня — є декілька різних груп та 
speaking club.
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ALL WORK
WE'RE WORKING TO MAKE IT

Back-Office
Outsourcing services

Without our 
support , it's just 
an empty stage

Our support completes your business ensemble



HARD SKILLS 
МOЖНА НАTРЕНУBАTИ, 
SOFT SKILLS 
ПOTРІБНO РOЗBИBАTИ

Hard           

Soft           
skills          
skills          

Hard skills — це твої 
кар’єрні м’язи, 
а soft skills — техніка 
тренування. Якщо 
качатись неправильно, 
можна не досягти бажаної 
мети, ще й травмуватись. 
Тому потрібно не лише 
нарощувати професійні 
знання, а й удосконалювати 
особисті якості

Щоб навчатися будь-яким 
навичкам ефективніше, 
пройди курс Learning How 
to Learn. З нього дізнаєшся, 
як покращити пам’ять, 
подолати прокрастинацію 
та розкрити свій потенціал.

Робочим процесом 
має керувати наука 
та аналітика, але для 
побудови дружніх 
стосунків з колегами задля 
ефективної праці цього 
замало. Як налаштувати 
комунікацію, що буде 
корисною та приємною, 
можна дізнатися з курсу 
Effective communication in 
the workplace.

Навіть у дійсно крутих 
спеціалістів бувають 
моменти, коли їм здається, 
що вони не заслуговують 
на свою посаду. Та навіть 
сумніви можна спрямувати 
собі на користь. Про це 
йдеться у ролику How you 
can use impostor syndrome 
to your benefit.

Не забувай мислити 
позитивно — це 
робить життя та працю 
приємнішими. Можна стати 
експертом із позитивної 
психології, пройшовши 
п’ять курсів за темою 
Positive Psychology, або 
обрати найцікавіший з них.

Який би настрій в тебе не 
був та які б випробування 
не підкидало життя, на 
роботі ти маєш мислити 
адекватно та обґрунтовано 
і не піддаватись емоціям. 
Курс «Наука повсякденного 
мислення» допоможе 
навчитися критичного 
мислення та відійти від 
стереотипів.

Мрієш отримати 
підвищення? У курсі 
Developing career resilience 
розказують, як показати 
керівникам, що ти хочеш 
та готовий зайняти вищу 
позицію.

Жити на позитиві 
круто, але іноді все ж 
трапляються складні 
ситуації, які від нас не 
залежать. Щоб проходити 
крізь такі періоди з 
найменшими втратами, 
вчись розуміти свій 
психологічний стан і 
контролювати його. Поради 
щодо цього знайдеш у курсі 
«5 кроків до ментального 
здоров’я під час пандемії».

Один з найкращих способів 
відчути себе корисним — 
працювати разом із 
командою на спільну мету. 
Але стати ефективним 
членом команди або її 
лідером не так просто. 
Що для цього потрібно — 
дізнаєшся з курсу Working 
in Teams: A Practical Guide.
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KАР’ЄРА — НЕ ПРOСTO 
РOБOTА, А СТИЛЬ ЖИТТЯ
Не всім потрібно будувати 
блискучу кар’єру, і це 
нормально, тому що в 
кожного з нас різні цілі в 
житті. Але, якщо ти цього 
прагнеш, доведеться 
сформувати для себе 
певну філософію та 
змінити мислення.

Не бійся помилок. 
Помилки корисні тим, що приносять новий 
досвід та можливість показати, що ти 
готовий нести відповідальність за свою 
роботу, виправляти невірні рішення та не 
здаватись через невдачі.

Не відмовляйся від нової 
роботи. 
Якщо якесь завдання виходить за межі 
твоїх обов’язків, але може навчити тебе 
чогось у професійному або особистому 
плані, погоджуйся. Розширюй коло своїх 
знань, умінь та навичок!

Показуй свою амбітність. 
Керівник не здогадається про твої 
прагнення сам, якщо ти не розкажеш про 
них. Поєднуй амбіції з якісною роботою 
та поважним ставленням до інших — тоді 
вони підуть у плюс.

Проявляй ініціативу. 
Якщо ти хочеш зростати у компанії, то 
маєш не просто чекати на чергові задачі, 
а самотужки знаходити їх для себе, 
пропонувати нові підходи, інструменти та 
рішення.

Не дозволяй критиці тебе 
зупинити. 
Керівник не завжди буде тебе 
заохочувати, а оточення — розуміти твої 
цілі. Аналізуй те, що тобі кажуть, роби 
висновки, але не дозволяй думці інших 
людей деморалізувати тебе.

Іринa Пaнфіловa, 
менеджериня 
департаменту 
податків та права
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Насправді всі люди 
люблять вчитися. Якщо 
подивитися на дітей, 
вони народжуються 
допитливими та 
постійно чогось вчаться, 
щось роздивляються, 

Бути душею компанії 
непросто, це накладає 
відповідальність: така 
людина створює 
загальний настрій, дає 
заряд позитиву, підтримує 
вектор руху та прагне 
отримати зворотний 
зв’язок. ЛЮДИНА, НА ЯКУ BАРTO РІBНЯTИСЯ

ДУША KОМПАНІЇ —

ЯКЩO TИ НЕ ВЧИШСЯ — 
TИ ЗУПИНЯЄШСЯ
ЗНАЙДИ B СOБІ ДРАЙB ДO НАBЧАННЯ!

Якщо вчитися не хочеться, 
це значить, що допитливість 
заснула, і її потрібно розбудити.

Подивись, чого навчаються та чим 
захоплюються друзі, родичі, партнери, 
діти. Можливо, щось із цього знайде відгук 
і в тобі. Спробуй!

Ввімкни усвідомленість. Завжди май 
відповідь на питання: «Навіщо я це 
роблю». Тому що потрібно? Або тому, 
що хочу?

Хочу — це вірне слово. 
Це головний рушій пізнання.

Почни щось колекціонувати або 
знайди собі інше хобі. Коли ти 
щось робиш, ти вивчаєш історію. 

У великій компанії обов’язково має бути 
лідер — той, хто штовхає компанію вперед 
та стежить за результатами роботи. Але 
такій людині може не вистачати часу на 
те, щоб налагоджувати доброзичливу та 
дружню атмосферу, яка вкрай важлива 
для успішного командного руху до цілей. 

Цю роль бере на себе душа компанії. 
Бути душею компанії — це значить завжди 
влаштовувати маленький самопіар, 
привертати до себе увагу та посмішки. 
Натомість — піднімати людям настрій, 
заряджати їх енергією та вірою 
у власні сили.

розбирають, задають 
безліч питань — активно 
пізнають світ. Дитина 
знає, що їй потрібно, 
а дорослі часто втрачають 
цю неоціненну навичку.

Щоб цього не 
трапилось, потрібно 
знайти баланс між тим, 
чого потрібно навчитися, 
і тим, що цікаво.

Не бійся спробувати все, що цікавить. 
Якщо не подобається, не змушуй 
себе — шукай далі.
Розрізняй небажання докладати 
зусилля та відсутність інтересу.
Шукай підтримки в близьких.
Поміркуй, що тобі потрібно вивчити 
для професійного розвитку.
А що — для душі.
Шукай більше інформації про те, 
що цікаво. Не зупиняйся, пірнай за 
знаннями глибше.
Знайди спосіб використовувати 
непрофесійні знання в роботі 
і навпаки.
Шукай наставників. Надихайся їхнім 
прикладом.
Приймай виклики. 

Гaгік Нeрсeсян, 
співзасновник 
та партнер 
Bаkеr Tіllу

Душа компанії:

людина, яка вміє і хоче не тільки 
отримувати задоволення від 
спілкування, а й ділитися ним;

відчуває своєчасність дії;

чує бажання інших людей;

вловлює почуття інших людей;

бажає допомагати ближньому.

Ромaн Kозир, 
менеджер департаменту 
аудиту
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Я кщо отримуєш насолоду від життя
, яке прож

иває
ш, жи

веш
 дв

ічі
!

Я промахувався тисячу ра
зів і саме

 тому
 я пере

мага
в

Потрібно насолоджувати
сь шляхом

 до поста
влено

ї цілі
, а не наго

род
ою за 

неї

Завжди обирай найважч
ий шлях:

 на ньом
у ти не зуст

ріне
ш кон

куре
нтів

I'm working on myself for myself by myself

Не треба шукати відмазк
и, треб

а шука
ти мож

лив
ості

Лінь робить будь-яку спра
ву скл

адно
ю

Якщо дійсно чогось хочеш, не чекай
, роб

и

Живи так, наче кожен день остан
ній

Якщо хочеш бути щасливим — будь ним

Вчитися. Вчитися. І ще раз вчитися
Боріться та поборетеВсе минає, мине й це

Очі бояться, а руки роблять

Fake it till you make it

Все, що нас не вбило, зроби
ть нас силь

ніши
ми

Можливості не приходять самі — ти створю
єш їх

Починай вже зараз жити тим життям
, яке хоче

ш бач
ити у м

айб
утн

ьом

у

Якщо йдеш через пе
кло, не зупи

няй
ся

Багато що здається неможл
ивим, поки

 ти цьо
го не 

зро
би

ш

Кораблям затишно в гаван
і, але

 ж не для
 цьо

го їх с
тво

рил
и

Все
, що не робиться — робиться на краще 

Візьми та зроби Never give up 
Ніхто, крім нас 

Тільки вперед

Contra spem spero

Неможливе можливо

Спроб
уй — прошепотіла мрія 
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 тебе
 це ніхто не зробить!

Не порівнюй себе

 з іншими

Мрії не працю
ють

,

поки не працю
єш ти

0,99^365 = 0,03
1,01^365 = 37,8
Poби тpoxи мeншe, нiж мoжeш, 
й peзyльтaт бyдe мaйжe нyльoвим;  
poби тpoxи бiльшe, нiж зaзвичaй, 
i peзyльтaт зpocтe бaгaтopaзoвo

МИ ЗІБРАЛИ НАШІ УЛЮБЛЕНІ МOTИBАЦІЙНІ 
ЦИTАTИ, ЯКІ НЕ ДАЮTЬ НАМ ЗАГУБИTИСЬ 
У ЖИTTЄBOМУ BИХOРІ
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МРІЄШ РOЗКРИTИ СBOЇ 
СУПЕРЗДІБНОСТІ?
ДЛЯ ПOЧАTКУ BИПРOБУЙ СИЛИ 
НА СПІBБЕСІДІ

HR

We know 
who you 
really are

HR Department

Щоб потрапити до 
Baker Tilly, потрібно бути 
дружнім, готовим до 
навчання і роботи 
в команді, мати логічне 
мислення і трішки вміти 
аналізувати інформацію. 
А всьому іншому ми тебе 
навчимо.

Гaлинa Хрістіaніновa, 
провідний спеціаліст 
департаменту персоналу

Чого чекати від співбесіди:

Співбесіда проходить у два етапи.
Перший етап — це тестування на 
логіку, англійську мову та професійні 
знання і перша зустріч з HR. Другий — 
співбесіда з менеджерами.

Тобі поставлять запитання 
з профільних дисциплін.

Будуть перевіряти твої soft-skills.

Чого не буде на співбесіді:

Стресового інтерв’ю.

Запитань про плани на десять років 
наперед.

Задухи від краватки. В Baker Tilly не 
чекають, що на співбесіду ти прийдеш 
у смокінгу та з пенсне.

Вимоги відразу знати та вміти все.

1. 1.

2.
3.

2.

3. 4.

Твої шанси успішно пройти співбесіду підвищуються, якщо:

Маєш дипломи з професійних курсів та 
тренінгів, береш участь у соціальних 
заходах.

Ти підготувався до співбесіди, продумав 
самопрезентацію, дізнався факти про 
компанію, перечитав бухоблік.

Вмієш працювати в команді, готовий 
допомагати іншим, вирішувати конфлікти, 
швидко адаптуєшся до нових умов.

Маєш червоний диплом.

Маєш знайомих у компанії.

Вважаєш, що в кожного своя робота, що 
з усім впораєшся сам, що прохати про 
допомогу соромно.

Щоб отримати 
роботу в Baker Tilly, 
не обов’язково мати 
багаторічний досвід 
роботи. Ось тут читай, 
як стати аудитором
«з нуля».

Хочеш працювати в Baker Tilly? Надсилай резюме на cv@bakertilly.ua

BAKER TILLY REPORT 2019-2020 HARD&SOFT SKILLS



— АЛЛO, ЦЕ BАКЕR TІLLY?
— TАК, МИ BАС ЧУЄМO 
    TА УBАЖНO СЛУХАЄМО!

5 ПРАВИЛ 
ПРАBИЛЬНOГO СЛУХАННЯ: 

Будь доброзичливим 
і оцінюй не особу 
співрозмовника, а те, 
що він говорить

Слухай більше, ніж говори

Щиро цікався 
співрозмовником

1.

2.

3.

Спробуй відчути 
емоції та почуття іншої 
людини 
 
 
Не перебивай

4.

5.

BАЖЛИBO!
Дай людині висловитися. 
Навіть якщо ти вже зрозумів, 
що вона хоче сказати, стримуй 
себе, щоб не закінчити фразу 
за неї.

На що потрібно звертати увагу 
під час розмови, крім слів?

контакт на рівні очей;

мову тіла (співрозмовники повинні 
знаходитися один проти одного, легкий 
нахил в сторону співрозмовника);

відкриту позу та жести;

міміку, яка демонструє зацікавленість;

кивання головою на знак готовності 
слухати далі;

«еге-підтакування»;

тон і швидкість мовлення.

Нeля Грінчyк, 
бізнес-аналіткиня
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Щоб знайти баланс між 
руйнівним емоційним 
штормом та існуванням 
у стані робота, потрібно 
розвинути емоційний 
інтелект.

В Baker Tilly ніколи 
не сперечаються 
просто так. Якщо в 
перспективі суперечка не 
допомагає налаштувати 
довгострокове 
співробітництво, немає 
сенсу витрачати на неї час 
та сили. Але правильно 
побудована та своєчасна 
суперечка дозволяє краще 
зрозуміти один одного — 
завдяки детальному 
обговоренню позиції 
кожної сторони.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕKТ: 
ЗРOЗУМІЙ СЕБЕ 
TА ІНШИХ

СУПЕРЕЧKА — 
ЦЕ НЕ KОНФЛІKТ, 
А КOНСTРУКTИBНИЙ 
ДІАЛOГ

Ольгa Дaвидовa, 
менеджериня напрямку 
консалтингових послуг

Якщо тобі здається, що емоції — це дуже 
складно, і в них неможливо розібратися, 
згадай, якою складною здавалась в 
дитинстві таблиця множення. Потім — 
алгебра, а потім — бухгалтерський облік. 

З емоціями так само: дещо досить 
зрозуміти один раз, і далі буде зовсім 
просто, в дечому доведеться розбиратися 
глибше та шукати підґрунтя.

Проте саме емоційний інтелект — вміння 
розпізнавати власні та чужі емоції і 
керувати ними — допомагає зробити життя 
гармонійним та наповненим.

Під час суперечки потрібно:

Враховувати довгострокову 
перспективу

Шукати рішення, які будуть розвивати 
співробітництво, а не просто 
призведуть до разового компромісу

Уважно слухати опонента, бути 
відкритим і чесним

Дотримуватися логіки, не стрибати 
з однієї теми на іншу

Стримувати негативні емоції

Прагнути не відстояти власні позиції, 
а знайти спільний напрямок руху

Не буває «поганих» чи 
«неправильних» емоцій. 
Емоції — це реакція на те, 
що відбувається всередині 
тебе чи зовні. Тому вони 
дуже корисні та допомагають 
краще взаємодіяти з людьми, 
зрозуміти власні бажання 
і потреби й захищають тебе 
від небезпеки.

Почитай на дозвіллі

Мирослaв Kaтонa, 
тренер з 
навчальних програм
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ДРУЖНА КOМАНДА = 
ЕФЕКTИBНА РOБOTА

Хороша команда — 
це люди, які допомагають 
і підтримують один 
одного як у робочих, так 
і в особистих питаннях. 
Вони бачать, коли колезі 
потрібна порада чи 
допомога. В такому 
колективі робота 
рухається ніби сама 
собою, а результати 
досягаються радісно 
та легко.

Відомо, що колектив формується 
під керівника, тож згуртованість та 
доброзичливість співробітників яскраво 
відображають його позитивні риси. 
Саме від керівника залежить, чи будуть 
працівники конкурувати та триматись 
кожен свого, чи стануть єдиною командою, 
яка працює заради загальної мети.

Неможливо змусити колег 
дружити, але існує декілька 
способів підштовхнути їх до 
цього

Люди мають об’єднуватися за власним 
бажанням, і для цього потрібно правильно 
налаштувати робочий процес. 

Тимбілдинг та тренінги — це добре, але то 
лише спосіб роботи з певними слабкими 
місцями.

Кожен член команди має відчувати 
свою значущість та важливість свого 
внеску в загальну справу.

Кожен має право висловити 
свою думку щодо робочих 
питань, яка буде почута.

Завдання мають чітко 
розподілятися між 
виконавцями, як 
і відповідальність 
за їх виконання.

Проте відповідальність 
за проєкт загалом краще 
зробити колективною.

Керівник має бути справжнім 
лідером та вести людей за собою, 
а не кидати напризволяще.

Всі мають розуміти, приймати та 
поділяти місію і цінності компанії.

Керівник має позитивно ставитися 
до бажання команди проводити 
разом позаробочий час.

Коли у команди з'являються власні 
традиції, жарти та код спілкування, 
варто їх підтримувати.

Oдеська філія Bаkеr Tіllу
Wе wоrk tо sаvе уоur busіnеss frоm fіnаnсіаl stоrms

Сeргій Горобeць, 
менеджер напрямку 
аудиторських послуг, 
керівник Oдеської філії

BAKER TILLY REPORT 2019-2020 HARD&SOFT SKILLS 4342



ВЧИТИСЯ І ПРАЦЮВАТИ 
OДНOЧАСНO — ГІДНЕ 
ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСTЬ
ЯК ЙOГO ПРOЙTИ?

Насправді важко 
поєднувати навчання 
з роботою. Але хіба 
хтось говорив, що буде 
легко? Проте це дає тобі 
переваги на ринку праці 
та допомагає швидше 
побудувати кар’єру. Цей 
період твого життя буде 
більш продуктивним, 
якщо ти чесно відповіси 
собі на наступні питання.

Bажливо пояснити 

викладачам, що 

ти не прогулюєш 

заняття, а працюєш 

за спеціальністю, та домовитись про дистанційне навчання 

або написання наукових робіт. А свого керівника на роботі 

запевнити в тому, що ти встигнеш виконати всі завдання, 

хоча в тебе сьогодні екзамен або важлива контрольна.

Зазвичай до всіх іспитів, заліків та диплома я готувалася 

вночі, іноді, якщо виходило, на вихідних. Щоб спростити 

собі життя, не бійтесь говорити викладачам про свій 

досвід та знання, які отримали на роботі, застосовуйте їх 

під час іспитів. Більшість викладачів оцінять, що студент 

не тільки вивчив матеріал, а й розуміє, про що розповідає.

Працювати я почав ще 

наприкінці першого курсу. 

B основному це була 

робота на пів дня, тому 

поєднувати її з навчанням 

мені було нескладно. Після 

закінчення бакалаврату 

стало складніше: вчитись 

на денному відділенні 

магістратури та працювати 

повний день в консалтингу — 

завдання не з простих. 

Найголовніше — це напрям, 

в якому ти працюєш і 

вчишся. Якщо тобі це 

цікаво, сил вистачатиме 

скрізь.

Вaлeнтинa Єльчищeвa, 
провідний фахівець 
з розвитку та навчання 
персоналу, координатор 
проєкту з дуальної освіти

Вaлeнтинa Тeрeщyк, 
аудитор 2 року, Запорізька філія

Вікторія Kaлинчyк, 
аудитор 2 року, Запорізька філія
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Навіщо мені поєднувати роботу 
з навчанням? 
У кожного своя відповідь: хтось хоче 
фінансової незалежності, ще хтось — 
отримати переваги для старту кар’єри, 
комусь нецікаве навчання або хочеться 
більшої відповідальності… Найгірший 
варіант — «так треба, бо це добре». 
В тебе мусить бути власна, вагома для 
тебе мотивація.

Чи готовий я взяти на 
себе відповідальність за 
результати? 
Коли тебе беруть на роботу, то вписують 
у плани компанії. В тебе з’являються 
обов’язки, і від того, як ти з ними 
впораєшся, залежить робота інших людей. 
Ти мусиш навчитися виконувати свої 
обіцянки, навіть якщо тобі важко.

Від чого я готовий 
відмовитись?
У кожного з нас різний запас енергії. Хтось 
встигає вчитись, працювати, зустрічатися 
з друзями, займатися хобі та особистим 
життям, а когось три пари повністю 
виснажують. Це не робить когось кращим 
чи гіршим, просто варто об’єктивно 
оцінити свої можливості та поміркувати, 
чи готовий ти зараз сконцентруватися 
лише на роботі та навчанні, а все інше — 
відкласти на майбутнє.

Чи готовий я вчитися вдвічі 
більше?
Багато хто прагне втекти на роботу саме 
від навчання. Людині здається, що тепер 
вона займатиметься лише корисними 
справами та завзято вирішуватиме 
цікаві завдання. Проте в реальності тобі 
доведеться вчитись ще й на роботі — 
новим інструментам, підходам, нюансам 
та спілкуванню. 
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КOЛИ ЗАЙМАЄШСЯ 
СПОРТОМ, TO ПРИНOСИШ 
БІЛЬШЕ КOРИСTІ СOБІ 
Й СУСПІЛЬСTBУ 
АДЖЕ TИ СПOBНЕНИЙ ЕНЕРГІЇ TА ПРАГНЕШ 
ДO BДOСКOНАЛЕННЯ

«Невже я досі хочу 
лежати на дивані й 
гортати стрічку Інстаграм, 
розглядаючи спортивні 
фігури інших людей?»

Особиста успішність та фізична активність 
пов’язані між собою. Фізична активність 
розвиває цілеспрямованість, рішучість, 
фізичну витривалість та підтримує 
психічну рівновагу.

Головне — прислухатися до свого 
організму і пам’ятати, що тренування 
мають бути регулярними.

Ефективний time management та 
мінімізація впливу віртуального світу 
допоможуть знайти час на спорт.

Велике починається з маленького: роби 
короткі вправи у перервах між роботою. 
Зміна активності з фізичної на розумову 
і навпаки вносить різноманітність 
і підвищує працездатність.

У 2020 році в Baker Tilly 
запровадили нову корпоративну 
програму зі Sportlife. Нею можуть 
скористатися співробітники, які 
працюють у компанії понад 
6 місяців.

Анaстaсія Ромaнeнко, 
аудиторка
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Пам`ятай, що 
для того, аби 

бути в чомусь 
крутим зараз, 

потрібно було 
зробити для 
цього щось 
учора. 
Сьогодні ти 
працюєш на 
своє завтра 

Роби не лише те,що потрібно,а і те, що хочеться.І навпаки

Щовечора згадуй приємні

моменти дня та чим ти 

сьогодні можеш пишатись

Відчувай момент,  

насолоджуйся життям, 

що відбувається

повністю залучайся в те,

Проте не забувай, що життя одним днем  

не обмежується. Тобі доведеться багато чого  

пережити у майбутньому, і до цього також  

потрібно готуватись 

Сядь одного разу та продумай плани 

на випадок неприємних життєвих ситуацій: 

звільнення, хвороба, втрата житла. Іноді 

корегуй їх, але не думай про це постійно 

Прислухайся до 
себе і люби 
себе. Любити 
себе означає не 
потурати собі у 
всіх забаганках, 
а зрозуміти, в 
чому твоя мрія, 
і наближати її 
щодня, 

фокусуючись 
на тому, що ти 

робиш саме 
зараз

Прагни щодня 
бути кращим, 
ніж учора. 
Змагайся сам 
з собою, 
а не з іншими

ЖИTИ ПOTРІБНO NOW,
АЛЕ НЕ ЗАБУBАTИ
ПРO TOMORROW
Жити лише «тут і зараз» 
або відкладати все 
«до кращих часів» — 
крайнощі. А крайнощі — 
це завжди погано, 
потрібен баланс. 
Ось дев’ять порад, 
як його віднайти.

Now 
for 

Tomorrow

Тeтянa Стрeтович, 
керівниця напрямку 
податків та права
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ОСОБИСТИЙ БЮДЖЕТ —
НЕ OБМЕЖЕННЯ, 
А СBOБOДА
Контролюючи свої 
доходи та витрати 
щодня, ти отримуєш 
більше незалежності від 
батьків, більше влади 
над власним життям та 
можливість накопичити 
на мрію.

Олeксaндр Бaськов, 
керівник відділу 
сталого розвитку

П’ять «але», які б’ють тобі 
по гаманцю:

Кожного дня витрачаєш зовсім трохи 
на дрібниці: каву, гумку, донат у 
мобільній грі. АЛЕ за місяць набігає 
значна сума.

Купуєш те, що потрібно, не звертаючи 
увагу на знижки та акції. АЛЕ не 
можеш відкласти гроші у заначку.

Не рахуєш, скільки грошей отримав 
та витратив. АЛЕ наприкінці місяця 
економиш кожну копійчину.

Вважаєш, що вести бюджет нудно 
та стресово. АЛЕ береш у борг на 
відпустку і потім пів року віддаєш.

Не витрачаєш гроші на великі корисні 
покупки. АЛЕ намагаєшся зробити 
життя більш комфортним та радісним 
за рахунок безглуздих забаганок.

1.

2.

3.

4.

5.

Почни з малого: встанови зручну 
програму для обліку особистих 
фінансів та записуй туди всі грошові 
надходження (так, навіть подарунок від 
дідуся на день народження) та витрати 
(не забудь про каву).AN

D
R

O
ID

IO
S

Проаналізуй свої місячні витрати. Порахуй, 
скільки ти витрачаєш на основні потреби: 
житло, їжу, транспорт тощо. Поміркуй, 
від чого можна взагалі відмовитись, що 
скоротити, а у що навпаки — вкласти 
більше коштів. З кожної зарплати сплачуй 
сам собі «податок», наприклад, 10%, тільки 
після цього розподіляй гроші на все інше.

Work hard,
learn harder

Audit

Junior auditors go to major leagues
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ФІНАНСOBІ ШАХРАЇ 
НЕ ПРОЙДУТЬ!
ЯКЩO TИ БУДЕШ НАПOГOTOBІ 

У 2020 році маємо 
більше шансів на те, 
що нас «розведуть» у 
соцмережах, за sms, 
електронною поштою 
або телефоном, аніж 
витягнуть гаманець 
на вулиці. Щоб звести 
таку можливість до 
мінімуму, потрібно бути 
уважним та обачливо 
ставитися до своїх і чужих 
персональних даних.

Kaтeринa Синьковa, 
менеджериня напряму 
консалтингових послуг

Намагайся якнайменше «світити» свої 
персональні дані. Не вказуй всюди 
своє повне ім'я та прізвище, адресу, 
номер телефону та email, місце 
роботи.

Не додавай у соцмережах до друзів 
невідомих людей. А коли додаєш, 
навіть знайомих, перевіряй акаунт: 
чи давно ведеться, яка є інформація 
про користувача, що пишуть 
в коментарях до постів.

Створи окрему пошту та — в ідеалі — 
номер телефону, щоб використовувати 
їх для заповнення анкет на отримання 
дисконтів, участі в акціях, оголошень 
тощо. Ці дані можуть легко потрапити 
до злочинців, тому краще, щоб вони не 
були пов’язані з твоїми банківськими 
рахунками, страховкою та іншими 
важливими речами.

Не відкривай посилання від 
незнайомих людей або ті, які 
виглядають дивно. Якщо є сумніви, 
перепитай, куди веде посилання та 
навіщо тобі за ним переходити. 
У соцмережах залишай про себе 
мінімум інформації та вимикай 
геолокацію, щоб за тобою неможливо 
було простежити.

Якщо ти отримав дивний дзвінок або 
лист на робочий телефон, email або 
акаунт у соцмережах, обов’язково 
повідом про це службу безпеки 
компанії чи відповідальних осіб. Також 
це потрібно зробити, якщо з тобою 
вийшли на зв’язок через особисті 
контакти, проте питання стосується 
роботи.

Якщо тобі дзвонять «з банку» щодо 
твоєї картки чи рахунку, поклади 
слухавку та сам зателефонуй до банку 
за номером, який вказаний на картці 
чи на сайті.  Коли виявиться, що тобі 
телефонував шахрай, пиши скаргу про 
втрату власних персональних даних. 
І ніколи не диктуй телефоном дані 
з картки або sms. 

Ніколи не повідомляй іншим людям 
дані своїх родичів, друзів та знайомих 
без їхньої згоди.

Зроби з цих правил шпаргалку для себе 
та для близьких, поклади до гаманця, щоб 
скористатися нею у стресовій ситуації, яка 
викликає сумніви. Особливо вона стане 
в пригоді літнім людям та дітям.

Аферисти, які намагаються розвести тебе 
на гроші, зазвичай тиснуть на емоції й 
роблять все, щоб ти нервував та не встиг 
замислитись, що взагалі відбувається. 
Тому під час розмови потрібно залишатися 
спокійним та намагатися отримати від 
них якнайбільше інформації: звідки взяли 
твої дані, що про тебе знають, хто вони 
такі, який зворотний номер для зв’язку 
тощо. І якщо ситуація стає загрозливою, 
попереджай, що звернешся до поліції, 
та роби це. 
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ВИХОДИТИ ЗА МЕЖІ 
КOМФOРTУ ПОТРІБНО 
В МЕЖАХ ПСИХOЛOГІЧНИХ 
КOРДOНІB

Щоразу, коли маєш справу з чимось 
новим, запитуй себе: що я відчуваю 
і чому?

«Я не хочу» — це достатня аргументація 
для відмови.

Ти можеш пояснити свою позицію, якщо 
хочеш. А якщо не хочеш, то маєш право 
просто озвучити її.

Говори прямо та спокійно про свої емоції 
та почуття. Не приховуй їх, тому що 
боїшся образити інших.

Якщо хтось постійно порушує твої кордони 
після прохання так не робити, відмовся від 
спілкування або зведи його до мінімуму.

Не роби того, що тобі не властиво, щоб 
сподобатись іншим.

Навчись розпізнавати різні види 
маніпуляцій — агресивну та м’яку.

Побудувати психологічні кордони — 
не значить закритись від інших. 
Це елементарна повага до себе.

Євгeнія Kлючник, 
провідна аудиторка
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ЖИTTЯ ЗДАЄTЬСЯ 
СКЛАДНИМ? 

ЦІ ПРАBИЛА ЗРOБЛЯTЬ ЙOГO ПРOСTІШИМ

Створюй комфорт нaвколо 
сeбe. Обирaй нe тe, що в моді, 
a тe, що дійсно зрyчно.

Не роби показуху з того, що маєш. Кількість годинників, 
вечірок, крутих знайомств та інших несуттєвих речей 
нічого нікому не доведе. Краще показуй своїм прикладом, 
як будувати міцні стосунки, любити та турбуватись 
про близьких, бери участь у корисних ініціативах та не 
забувай про добрі справи.

Не нахвалюй себе, проте і не ховай 
таланти за стінами: «А якщо не вийде», 
«Ні, я осоромлюся». Пробуй, шукай те, 
що дійсно подобається та приносить 
задоволення.

Турбуйся про природу. Намагайся 
щовихідних бувати на природі за містом, 
подалі від шуму та метушні. Створи 
квітник у себе вдома — це дійсно піднімає 
настрій та дозволяє трохи відволікатись 
від індустріалу міста.

Дорожче та більше — 
не завжди значить краще.Завжди залишай час для невеличкого 

байдикування: випий келих вина, послухай 
релакс-музику, посидь біля природи та 
насолодись тишею або просто набери собі 
ванну та відпочинь.

Май сміливість робити вибір. На помилках 
ми вчимося. Не бійся просити пробачення, 
не бійся першим зателефонувати, 
висловити свою думку або свої почуття. 

Жартуй, кепкуй, проте не насміхайся 
з когось. Іноді іронізуй над собою. Будь 
щирим, відкритим та відвертим. 

Спілкуйся з друзями, будуй міцні соціальні 
зв'язки.

Не поспішай. Поспіх лише втомлює, 
а не наближає до бажаного результату.

Не намагайся когось змінити 
чи змінюватися самому, 
тільки якщо цього хоче 
оточення. Обирай людей зі 
схожими цінностями. 

Безкорисливо твори добро. 
Це твоя внутрішня сила на 
будь-які подвиги у житті.

Поважай думку оточення — ми всі рівні, проте 
різні. Підтримка, вміння слухати та чути, вміння 
співпереживати та щира радість за досягнення 
інших надихають і дають силу рухатись далі.

Дякуй людям та приймай 
вдячність від інших. 

Світлaнa Нeжyр,
начальниця
відділу зовнішніх
комунікацій та
розвитку бренду
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НЕГАТИВНІ РИСИ 
OСOБИСTOСTІ — 
TOБІ НЕ ВОРОГИ

Негативними рисами 
характеру зазвичай 
називають ті, які 
заважають нам 
розвиватися та досягати 
цілей, і ті, які заважають 
іншим. Можна спробувати 
їх подолати, а можна 
зрозуміти, звідки вони 
взялись, та навчитись 
використовувати їх собі 
на користь.

Випиши на папері те, що ти вважаєш 
своїми недоліками, та подумай, що 
корисного ти можеш від них отримати. 
Це ніби прокачати героя у грі до 
наступного левела. 

Простеж за собою: коли ти стаєш 
«поганим» та як саме це проявляється, 
що викликає такі реакції, що ти сам 
відчуваєш та як реагує оточення. Потім 
подумай, куди можна спрямувати цю 
енергію так, щоб вона допомагала тобі, 
а не заважала. Потренуйся змінювати 
вектор: це буде непросто, але результат 
тобі сподобається.

Альонa Жaдeйко, 
менеджериня 
департаменту 
оцінки та 
фінансового 
моделювання

Вміння відстоювaти свої інтeрeси

Вміння збeрігaти спокій

Ощaдливість

Прaгнeння крaщого

Доброзичливість

Товaриськість

Рaціонaлізм

Розсyдливість

 Лідeрство

Зaпобігaння пeрeвaнтaжeнню

Вміння знaйти підхід до кожного

Вміння бaчити дeтaлі

Упeвнeність

Агрeсивність

Апaтичність

Жaдібність

Зaздрість

Бeзцeрeмонність

Бaлaкyчість

Лінь

Зaнyдство

Пихa

Нeyвaжність

Лицeмірство

Дріб’язковість

Нaхaбність

Приклад
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25 КНИЖOК, ЯКІ BРАЗИЛИ 
СПІBРOБІTНИКІB 
BАКЕR TІLLY

МOБІЛЬНІ ІГРИ — KІЛЬKА 
ХВИЛИН РЕЛАKСУ 
ДЛЯ РOЗBАНTАЖЕННЯ МOЗКУ

У списку ти знайдеш 
художню, мотиваційну, 

науково-популярну 
літературу та біографії, 

класику, фантастику 
і фентезі — книжки під 

будь-який настрій

Щоб зняти напругу та 
переключитися, потрібно 
повністю змінити 
діяльність та змістити 
фокус уваги. ТОП-5 ігор, 
в які грають співробітники 
Baker Tilly, підходять для 
цього якнайкраще.

Sudoku 
Це найбільша у світі 
аудиторська гра! Допомагає 
розвивати уважність та вміння 
концентруватися.

Quizlet
Поєднання розваги та користі: 
прокачуй свою іноземну мову, 
поки відпочиваєш. 

Archero
Дуже яскрава кольорова екшн-
гра, в якій потрібно битися 
з чудовиськами та досліджувати 
чарівні світи. Те, що потрібно для 
невеличкої перерви.

Homescapes
Кольорова гра, в якій 
потрібно відновити 
будинок. Ресурси 
для цього отримуєш, 
складаючи фішки 
в рядок.

QBlock, 
Move the block
Це ігри-головоломки, 
в яких потрібно рухати 
фігури так, щоб 
відкрити прохід для 
основної деталі, або 
складати пазл, 
як у «Тетрисі».

«Атлант розправив плечі», 
Айн Ренд
Філософія об’єктивізму, обрамлена 
в поетику художньої книги. Одна з 
найпопулярніших у світі трилогій

«Чудовий ранок. Як не 
проспати життя», Ґел Елрод
Мотиваційна книга, яка навчить 
прокидатися вранці без болю

«Фінансист», 
Теодор Драйзер
Складний класичний роман про 
зворотний бік життя комерсантів та 
людей, пов’язаних із фінансовим 
середовищем

«Витончене мистецтво 
забивати на все. 
Нестандартний підхід до 
проблем», Марк Менсон
Книжка для набуття психологічної 
стабільності, яка допомагає 
звільнитися від завищених очікувань

«Доставка щастя», Тоні Шей
З цією книгою можна поринути у 
світ бізнесу та зрозуміти, що окрім 
заробітку він здатний приносити багато 
приємних емоцій

«Шантарам», 
Ґреґорі Робертс
Шалено цікавий пригодницький роман 
в індійському антуражі про людину, яка 
перетнула межі закону

«Найбільший торговець у світі», 

Оґ Мандіно

«Аеропорт», Артур Ґейлі

«Передбачувана ірраціональність», 

Ден Аріелі

«Квітка пустелі», Варіс Дірі

«Ведмежий кут», Фредрік Бакман

«У захваті від шторму», 

Норман Оллестад

«Sapiens», Юваль Харарі

«Піна днів», Борис Віан

«Поворотний момент», 

Малкольм Ґладуелл

«Три чашки чаю», Девід Релін

«Бог завжди подорожує інкогніто», 

Лоран Ґунель

«Правда про справу Ґаррі Квеберта», 

Жоель Діккер

«Сходи в небо», Михайло Хазін

«Метелик», Анрі Шарр’єр

«Кінець Вічності», Айзек Азімов

«Видозмінений вуглець», 

Річард Морґан

«Фелікс Австрія», Софія Андрухович

«Великі сподівання», Чарльз Діккенс

«Право на чари», Террі Пратчетт

TOП-6
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ПЕРЕTBOРИ ПЛАНИ 
НА ЗБРOЮ 
ПРOTИ ХАOСУ
Навіть просте планування 
у роботі — це твій попутний 
вітер у вітрилах, а ефективне 
планування — як мотор на 
човні. Звичайно, можна й без 
нього, але тоді доведеться 
дістати весла та прикласти 
більше зусиль.

Завдання, які я спроможний 
сьогодні виконати

Пріоритетність завдань

Дедлайн

Складність завдань

Моє оцінювання часу для виконання

Щоб не втрачати мотивацію, намагайся 
поєднувати довгострокові задачі з тими, 
які дадуть результат швидко. Маленька 
перемога щодня мотивує.

Пріоритетність визначається тим, 
наскільки від твоєї роботи залежить рух 
усього проєкту. Іноді завдання може бути 
складним, а строки — стиснутими, проте 
його варто посунути заради невеликого 
та простого завдання.

Твій план на день має бути реальним. 
Скільки б завдань ти собі не поставив 
до списку, в добі додаткові години не 
з’являться. А в тебе через невиконані 
завдання з’являться відчуття 
напруженості, тиску, провини, виникне 
паніка. Якщо ти не можеш поки що оцінити 
свої можливості, варто звернутися за 
порадою до керівника або колег.

Коли ти визначив для себе оптимальну 
кількість завдань та пообіцяв собі їх 
виконати, не порушуй обіцянки. 

Про інструменти 
для визначення 
пріоритетів читай тут

Сeргій Kлимeнко, 
старший аудитор 
Східної філії 
Bаkеr Tіllу

Прокрастинуй правильно: якщо не 
можеш змусити себе почати якусь 
роботу, яку вкрай необхідно виконати, 
краще зроби повністю інше, менш 
важливе завдання зі свого плану. 
Це додасть впевненості у своїх силах.

ЛАНУВАННЯ ДНЯ:

Східна філія Bаkеr Tіllу
Grеаt tеаm fоr grеаt dеаls
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ЩOБ ДOСЯГTИ ЦІЛІ, 
ПOTРІБНO ЇЇ BСTАНOBИTИ
Здається, зараз, коли світ 
так швидко змінюється 
і все невизначене, 
встановлювати цілі немає 
жодного сенсу. Проте саме 
мета дозволяє рухатися 
вперед і надає життю 
зміст.

Що не є ціллю? 

Мета, що не має конкретики. 
Наприклад: хочу заробляти багато 
грошей, хочу стати крутим аудитором, 
хочу побувати за кордоном.

Мета, для досягнення якої не 
встановлені конкретні строки.
Наприклад: хочу мати Advanced-рівень 
англійської, хочу поїхати до Німеччини, 
хочу заробляти 20 000 гривень.

Те, чого неможливо досягти 
за наявних обставин.
Наприклад: хочу оселитися на Марсі, 
хочу обійти Землю за три дні, хочу 
стати президентом США.

Щоб не втратити мотивацію, довгострокові 
цілі краще розбивати на підцілі та 
послідовно їх досягати.

З часом цілі можуть втрачати актуальність 
та змінюватися — це нормально. Проте 
важливо відрізняти ціль, яка втратила своє 
значення для тебе, від бажання здатися 
через складнощі. 

Чи можна успішно досягати результатів 
без цілей, рухаючись навмання? Так, 
але це добре працює лише на коротких 
дистанціях, а в інших випадках значно 
ускладнює життя. Наявність якісно 
визначеної цілі — це вже перша сходинка 
на шляху до її виконання.

Ціль — це чітко 
визначений результат, 
якого ти хочеш досягти за 
конкретний проміжок часу.

Альонa Скічко, 
партнерка «Bаkеr Tіllу 
Ассоuntіng Sеrvісеs»
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OUUUUUCH!
Advisory services
Don't solve problems.
Prevent them!



Відвідати 10 найцікавіших місць 
України.

Придбати фітнес-трекер.

Вивчити англійську до рівня Advanced.

Отримати підвищення.

Всі значні свята провести у колі 
близьких та друзів.

Зняти топове відео для Tik-Tok.

Ходити пішки не менше 8 кілометрів 
на день.

Намалювати картину по номерах.

Прочитати 100 книжок.

Взяти участь у всіх Happy Friday.

Займатись фітнесом не менше 3 разів 
на тиждень.

Кожен день ставати кращим, ніж 
вчора.

Посадити дерево.

Навчитись готувати страви італійської 
кухні.

Навчитись видувати скляні фігури.

Забрати додому тваринку з притулку.

Записатись на курси риторики.

Кардинально змінити зачіску.

Підтягнутися 30 разів поспіль.

Почати вести особистий бюджет.

Двічі на місяць ходити до театру.

Пробігти марафон.

Зустріти світанок на пляжі.

Зробити генеалогічне дерево своєї 
родини.

Кожну неділю проводити з сім’єю та 
дітьми.

Спробувати устриці.

Провести Різдво у Львові.

Спланувати ідеальний день та 
провести його саме так.

Зробити неочікуваний приємний 
подарунок колезі.

Кожного місяця проводити ревізію в 
шухляді та віддавати непотрібні речі.

Почати сортувати сміття і віддавати 
на переробку.

Зробити вдома косметичний ремонт.

Цілий день нічого не робити.

Щомісяця пересилати гроші 
на благодійність.

Придбати новий смартфон.

Провести з друзями онлайн-вечірку.

Нагодувати білку з руки.

Змінити інтернет-провайдера.

Сходити на побачення наосліп.

Відмовитись від цукру.

Виростити зелень на підвіконні.

Влаштувати коханій людині вечерю 
при свічках.

Кожного дня робити комусь 
комплімент.

Зробити мехенді.

Віддати всі борги і кредити й більше 
не брати.

Сходити на зустріч однокласників.

Кинути палити.

Купити собі костюм динозавра.

Погладити єнота.

Припинити себе зі всіма порівнювати.

Не забути привітати з днем 
народження всіх родичів та друзів.

Взяти урок екстремального водіння.

Самостійно зібрати робота.

Переглянути «Володаря перснів» 
та «Гобіта».

Замовити фотосесію.

Всі серіали дивитися англійською.

Кожного місяця відкладати 10% від 
зарплати.

Знайти собі наставника.

Сходити в квест-рум.

Знаходити в кожному дні те, чим 
можна пишатись.

Побачити наживо Північне сяйво.

Купити програвач для вінілових 
платівок.

Завести акваріум з рибками.

Навчитися планувати свій день 
та виконувати план.

Записатись та ходити у басейн.

Написати вірш.

Придбати дрон.

Сплавитись по карпатській річці.

Сісти на шпагат.

Пити кожного дня літр чистої води 
або більше.

Відпустити бороду.

Навчитись рахувати складні числа без 
програм та калькулятора.

Раз у місяць пекти печиво.

Підвищити щомісячний дохід на 20%.

Почати інвестувати гроші.

З’їсти цілий торт.

Спати понад п'ять годин на добу.

Власноруч зшити костюм для котика.

Сходити на виставку сучасного 
мистецтва.

Подолати один свій страх.

Піднятись на Говерлу.

Щомісяця робити добрі справи для 
незнайомців.

Заблукати в якомусь місті та шукати 
дорогу до готелю без карти.

Пройти повний медогляд.

Проводити у соцмережах не більше 
години на добу.

Прокидатися по першому дзвінку 
будильника.

Представити доповідь на конференції.

Отримати водійські права.

Виконати 80% цілей із власного 
списку цілей на рік.

Пройти курс із психології людини.

Відписатись від всіх непотрібних 
e-mail-розсилок.

Повністю пройти 5 курсів на Coursera.

Їсти більше овочів.

Щотижня казати близьким та друзям, 
що любиш їх.

Отримати сертифікат ACCA.

Навчитись танцювати сальсу.

Навчитися стресостійкості.

Проживати кожен день свідомо.

Купити дурну шапку.

Пострибати по калюжах у дощ.

І ще 10 авантюрних цілей 
для найсміливіших 

Написати книгу та випустити 
її коштом видавництва.

З'їсти три кавуни поспіль.

Пройти пішки від одного обласного 
центру до іншого.

Побувати у всіх географічних центрах 
Європи.

Видалитись з усіх соцмереж.

Організувати вечірку на даху 
хмарочоса.

Поспати на вуликах.

Спробувати масаж равликами.

Зробити пірсинг.

Вивчити ельфійську мову.

100 ЦIЛEЙBEЛИKИX
I MAЛEHЬKИX

У житті має бути 
місце серйозному 
плануванню, 
розвагам, 
відпочинку, 
саморозвитку 
та невеликим 
дурничкам. 
Певно, в тебе 
є власний список 
цілей на рік, але 
ти можеш знайти 
тут ще трохи 
гарних ідей.

HA 2020 PIK
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СМАЧНЕ ЖИТТЯ — 
ЗА 20 ХBИЛИН
Щоб підняти собі настрій, 
іноді досить скуштувати 
смачну страву улюбленої 
кухні. Для тих, хто 
полюбляє смачно їсти, 
але не любить готувати, 
пропонуємо максимально 
спрощені рецепти.

Домашня шаурма
Купуєш лаваш, куряче філе, огірок, помідорчик, твердий сир. Майонез, кетчуп або 
сметану — за бажанням, можна змішати все це в один соус. Філе нарізати невеликими 
шматочками, обсмажити за 5-10 хвилин до повної готовності. Лаваш змастити соусом, 
кинути туди курку, нарізати овочі, тертий сир. Загорнути. Потім покласти на пательню та 
притиснути тарілкою. Перегорнути.

Лазанья
Листки для лазаньї продаються у супермаркеті, як і м’ясний фарш. Соус бешамель 
готується за декілька хвилин, головне — постійно його помішувати: вершкове масло 
змішується з соняшниковою олією, додаються за потреби борошно та молоко. 
А далі потрібно просто зібрати лазанью у формі для запікання, наче конструктор: листок 
лазаньї, соус, трохи підсмаженого фаршу, томатний соус, листок лазаньї. Можна кожен 
шар посипати сиром, можна лише зверху. Запікати до готовності.

Яйця пашот
Дуже простий спосіб зварити яйця пашот — розбити їх у харчову плівку, закрутити кінець 
та опустити в окріп. Потім ніжне яйце можна покласти на хрусткий багет та розрізати, щоб 
жовток витік на хліб.

Ліниві вареники
Не потрібно нічого виліплювати, тісто просто змішується з начинкою: творогом, рідше 
м’ясом або картоплею. Потім робиться ковбаска, нарізається на шматки та відварюється до 
готовності. Виловлюєш на тарілку, поливаєш сметаною та насолоджуєшся.

Рисова вермішель з овочами та тофу
Рисова вермішель вариться три хвилини, а можна навіть просто залити її окропом. 
Овочі та тофу обсмаж на сковорідці, кинь туди ж вермішель, полий соєвим соусом — 
і все, можна куштувати.
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10 ПОРАД, ЯКІ BАРTO 
ПЕРЕЧИTУBАTИ ЗНOB І ЗНOB,
ДOКИ НЕ УСBІДOМИШ, ЩO BOНИ ДІЙСНO ПРАЦЮЮTЬ

Якщо постійно про них 
пам’ятати та працювати 
над собою, одного дня ти 
зрозумієш, що тобі стало 
легше жити, попри всю 
складність.

Все змінюється, 
ти — також. 
В цьому немає 
нічого поганого. 
Погано, коли ти й          
у 20, і в 30, і в 40 
років однаковий. 
Значить, ти не 
розвиваєшся.

Піклуйся про 
себе. Роби для 
себе приємні 
та корисні речі, 
не займайся 
самознищенням. 
Підтримуй себе 
у досягненні 
цілей, хвали 
себе за успіхи, не 
вимагай від себе 
бути ідеальним 
та встигати 
все, давай 
собі відпочити 
та отримати 
насолоду від 
життя.

Пам’ятай, що 
в будь-яких 
стосунках ти 
відповідаєш 
лише за половину 
взаємодії. 
Не бери всю 
відповідальність 
на себе, але й 
не перекладай її 
цілком на інших.

Відкритість — 
найкращий 
захист. Важко 
використати твої 
слабкі сторони 
проти тебе, якщо 
ти їх розумієш 
та визнаєш. Це 
не значить, що 
ти маєш всім 
все про себе 
розповісти, 
просто не бійся 
різних проявів 
своєї особистості. 
В тобі є й хороше, 
й погане, все для 
чогось потрібне. 
Ти звичайна 
людина, як і всі 
інші.

Не намагайся 
думати за інших. 
Ти ніколи не 
вгадаєш, що у 
людини в голові. 
Орієнтуйся на дії 
та інтерпретуй 
слова 
максимально 
прозоро. Якщо 
не виходить — 
спитай. Але не 
фантазуй на тему 
«що б це мало 
значити».

Склади чесний 
список своїх 
життєвих 
пріоритетів. 
Став на перше 
місце те, що 
для тебе дійсно 
важливо саме 
зараз. Не дивись 
на інших. Якщо 
тобі говорять, що 
головне — сім’я, 
а ти відчуваєш, 
що для тебе 
важливіша 
робота, не 
соромся цього.     
І навпаки. Будуй 
своє життя 
та стосунки 
з іншими людьми 
відповідно до цих 
пріоритетів.

Відпускай людей, 
якщо бачиш, 
що вам не по 
дорозі. Навіть 
якщо це колись 
були дорогі для 
тебе люди. Наше 
оточення формує 
наш світогляд. 
Звільни місце 
біля себе для 
тих, з ким ви 
будете разом 
розвиватись 
і вдосконалю-
ватись.

Труднощі — це 
не поганий 
період у житті, 
це і є життя. Не 
чекай, поки все 
налагодиться 
і ти нарешті 
розв’яжеш всі 
проблеми та 
відчуєш себе 
щасливим. 
Проблеми, 
невдачі, образи 
та біль — це 
настільки ж 
нормально, 
як і спокій, 
стабільність, 
радість та успіх. 
Якщо в тебе 
важкий період, 
це не тому, що ти 
невдаха, 
а тому що світ 
так влаштований. 
Просто 
продовжуй 
рухатися далі.

Почуття провини 
не приносить 
ніякої користі. 
Навпаки, воно 
руйнує тебе 
і дає іншим 
інструмент для 
маніпулювання 
тобою. Заміни 
його на почуття 
відповідальності 
за своє життя 
і те, що ти 
робиш. Визнавай 
помилки та 
виправляй їх, 
але не картай 
себе за них.

Дещо у житті 
краще не 
пробувати. 
Навіть найбільш 
незначний досвід 
нас змінює. 
І це неможливо 
відкотити назад. 
Якщо поводитися 
цинічно, 
жорстоко, 
меркантильно, 
терпіти знущання 
або прогинатись 
під інших, то 
одного разу ти 
забудеш, як жити 
інакше. Досвід 
заради досвіду 
не потрібен. 
Пробуй лише те, 
що допоможе тобі 
розвиватись та 
принесе радість. 
Від іншого 
відмовляйся без 
сумнівів.

1 62 73 84 95 10

Олeксaндр Почкyн, 
співзасновник та
керуючий партнер 
Bаkеr Tіllу
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Baker Tilly Ukraine LLP trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly 
International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА", що провадить свою діяльність під брендом Baker Tilly є 
незалежним членом Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited - англійська 
компанія. Baker Tilly International не надає професійних послуг клієнтам. Кожна фірма-
член є окремою і незалежною юридичною особою і кожна описує себе як таку. ТОВ 
"БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" не є агентом Baker Tilly International і не має повноважень 
діяти від імені Baker Tilly International. Жодна компанія Baker Tilly International, ТОВ 
"БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" , ні будь-яка інша фірма-член Baker Tilly International не несе 
відповідальності за дії чи бездіяльність один одного. Назва Baker Tilly та пов’язаний з нею 
логотип використовується за ліцензією Baker Tilly International Limited.

Центральний офіс
вул. Фізкультури, 28
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Україна
Тел.: + 380 (44) 284 18 65

Південний офіс
вул. Успенська, 39/1
Одеса, 65014  
Україна
Тел.: + 380 (48) 734 71 83
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International
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Accounting Services
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Україна
Тел.: + 380 (44) 237 78 07
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