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За десять останніх років в Україні 
відбулись фантастичні зміни 
у підходах до ведення бізнесу. 
З’явилось багато незалежних 
компаній, які формуються на основі 
продукту та ідеї, а не на можливості 
отримувати та експлуатувати активи 
від держави. Україна переходить від 
постприватизаційного бізнесу до такого, 
який функціонує на Заході, —
інноваційного, мета якого — бути 
прибутковим та ефективним.

З’явився прошарок ініціативних і освічених людей, які не 
хочуть чекати на допомогу від держави, а натомість будують 
компанії власними силами, опираючись на свої репутацію та 
вміння. Новому поколінню бізнесменів не потрібна підтримка 
чиновників, воно будує системи, які допоможуть бізнесу 
існувати, попри кризи і відсутність преференцій. 

Частка такого бізнесу ще не настільки велика, як хотілось би, 
але вже є відмінний фундамент для розвитку. І голос бізнес-
спільноти інноваторів чутно гучніше. Впливає на цивілізаційні 
процеси в країні, і в Україні формуються адекватні ринкові 
умови. 

Ці зміни впливають і на Baker Tilly. Ми працюємо з бізнесом, 
який має добру мету: хоче бути конкурентним, зробити 
найкращий продукт, вийти на іноземний ринок чи отримати 
іноземні інвестиції. Наші клієнти — це компанії, для яких 
важлива ефективність. Вони слідкують за власною репутацією 
і хочуть розуміти, як формувати стосунки з державою, 
суспільством, як робити бізнес стійким, як отримувати 
прибуток на продукції, а не на ухилянні від сплати податків. 
Це дає Baker Tilly можливість допомогти клієнтам 
у консалтингових, аудиторських, податкових питаннях.

Ми раніше не співпрацювали з компаніями, які мають величезні 
активи, постприватизаційними чи державними компаніями. 
Лише з 2015 року почали працювати з тими держкомпаніями, 
в яких з’явився менеджмент, що прагне зробити їх інвестиційно 
привабливими.

Прозоре ведення бізнесу — основа успіху Baker Tilly 
і наших клієнтів. Ми хочемо показати, що такий підхід 
не створює загроз, а, навпаки, дає нові можливості та право 
доводити свою правоту. 

«Бізнес», який 
ґрунтується на контролі 
над державними чи 
приватизованими 
активами, вимирає. 
Натомість активно 
розвивається бізнес, 
який формується на 
продукції та ідеї. Його 
власники та менеджери 
орієнтуються на 
ефективну роботу 
та ринкові принципи.

Приєднались до мережі 
Baker Tilly International
«IGK Україна Аудит» стала 
незалежним членом мережі.

Вийшли на міжнародний 
рівень аудиторських послуг
Проведено аудит компанії «XXI 
століття», яка планувала IPO, 
після якого до Baker Tilly Ukraine 
надійшли пропозиції провести 
аудит для Aisi Realty Public Limited, 
Kernel Holding S. А., Landkom 
International та KDD Group N. V.

Почали активний розвиток 
бізнес-консалтингу
Наразі консалтингові послуги 
включають: HR-консалтинг, 
стратегічний консалтинг, ризик-
менеджмент, послуги зі сталого 
розвитку, антикорупційного 
аудиту, побудови бізнес-процесів, 
оцінки, залучення інвестицій, 
бізнес-моделювання, підготовку 
та підтвердження нефінансової 
звітності та інші послуги.

Відкрили Освітній центр
Працівники отримали можливість 
навчатися на робочому місці, 
вивчати іноземні мови та відвідувати 
внутрішні тренінги.

Почали розвиток послуг зі 
сталого розвитку
Акцент на сталому розвитку 
обов’язковий для компаній, які 
хочуть привернути увагу партнерів 
та інвесторів, вийти на іноземні 
ринки. Тому ми допомагаємо 
проаналізувати вплив компанії на 
зміну клімату, провести екологічний 
due diligence, підготувати чи 
підтвердити звітність зі сталого 
розвитку, проаналізувати стійкість 
ланцюга постачання та надаємо 
інші відповідні послуги. 

Розширили послуги з 
податкового консалтингу
Зараз ми надаємо послуги з ТЦУ, 
міжнародного оподаткування 
та структурування бізнесу, 
податкового due diligence, 
консалтингу, аудиту, юридичного 
консалтингу.

Запустили програму 
стажування для студентів 
останніх курсів вишів
Найкращі з них отримали 
можливість залишитися в компанії 
у статусі постійних працівників.

Запустили послугу 
консультаційної підтримки 
підприємств та інвесторів 
аграрної сфери 
Агробізнес — одна з найбільш 
перспективних та динамічних 
індустрій, тому ми хочемо посилити 
аграрні компанії через власну 
експертизу.

Підписали 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).

До напрямку Advisory services 
приєднався партнер Андрій 
Каліушенко
У Андрія більше 13 років досвіду 
роботи у Ernst&Young, інвестиційних 
та консалтингових компаніях. 

Посилили команду 
консультаційних послуг 
для фінансового ринку 
менеджеркою Катериною 
Синьковою

Розширили аутсорсингові 
послуги
Раніше аутсорсинг включав послуги 
бухобліку, кадрового обліку, 
юридичних послуг, а зараз охоплює 
більшу частину процесів бізнесу.

Відкрили Запорізьку філію

Відкрили Донецьку філію

Відкрили Одеську філію

Гіпергалактичний 
стрибок бізнесу 
в Україні
та як baker tilly на нього реагувала

ніби

Гагік Нерсесян, 
співзасновник, партнер 
з аудиту і розвитку бізнесу
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Автор цитати:

ЗНАЙОМТЕСЬ: ЦЕ — БІ-ТІ

Але, оскільки це тільки початок його шляху, він ще 
розгублений та не вміє оптимізовувати свою роботу. 
Коли він він тільки-но з'явився, в його голові була дуже 
корисна для життя думка — цитата великого вченого. 
Але Бі-Ті спіткнувся об обкладинку журналу та розсипав по 
сторінках всі слова. Тож зараз він відправляється 
у мандрівку по нашому щорічному виданню — шукати їх.

Ви можете йому допомогти (адже допомагати одне одному — 
надзвичайно правильно) — шукати слова разом з ним.
І той, хто знайде їх всі першим, отримає від Бі-Ті щиру подяку 
та подаруночок.

Для цього необхідно зібрати повну цитату у правильному
порядку. Цю цитату із зазначенням автора надсилайте
у приватні повідомлення на Фейсбук-сторінці Baker Tilly.
Якщо ви знайдете відповідь раніше за всіх, ми надішлемо
вам невеличкий сюрприз. Якщо ні, то не засмучуйтесь — 
адже ви з користю провели час та дізнались багато цікавого 
та важливого =)

Маленький офісовик, який відтепер 
буде жити в офісі Baker Tilly 
та стежити за порядком.
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«Мені не вистачало 
бейкертіллівського 
драйву»
Юлія гумеНюк пройшла шлях 
від офіс-менеджерки до однієї 
з керівниць компанії
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задокументовані
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Наші клієнти
Серед наших клієнтів повне diversity: 
це і стартапи, і корпорації, що входять до 
рейтингів найбільших компаній України, 
приватний бізнес і державні компанії, 
промислові компанії, маркетплейси, 
агрохолдинги та бізнеси з інших 
індустрій. 

Мотив 2020 року — оптимізація
2020 рік приніс сюрпризи у різних 
індустріях, але головною несподіванкою 
стала епідемія. Тоді, коли немає 
впевненості в майбутньому, клієнти та 
партнери відмовляються від співпраці. 
Коли є загроза відсутності роботи, 
потрібно шукати шляхи для її оптимізації.

Бізнес-процеси — це прихований резерв 
для зменшення витрат та зростання 
доходів, про який згадуєш лише під час 
кризи.

Щороку — новий виклик
Україна — цікава країна для такого 
бізнесу, як у нас: щороку клієнти ставлять 
нові карколомні задачі. Тому Baker Tilly 
зростає разом з клієнтами. 

Вміння швидко змінюватись — 
нова стійкість
Раніше говорили про те, що компанія 
повинна бути стійкою до змін. Зараз 
стало зрозумілим — компанія повинна 
вміти швидко змінюватись. Щоб кризи, 
які виникають щоп'ять років, «не били» 
боляче по компанії, потрібно бути 
гнучким та пристосовуватись до 
нових умов. 

Юлія прийшла в Baker Tillly на 
посаду, зовсім непов’язану з аудитом 
і консалтингом. Попрацювала у нас 
та звільнилася на пів року. Знудилась 
на новій роботі, де працювали 
з дев'ятої  до шостої. І повернулася 
назад. Як виявилося, вона 
повернулась, щоб пройти всі кар’єрні  
сходинки і увійти в число партнерів, 
які керують компанією.

2007 рік. Я закінчила четвертий курс університету і шукала 
роботу. А взагалі працювала з другого курсу і до того, як 
прийшла в Baker Tilly, вже встигла попрацювати в оціночній 
компанії. Чесно, в той час я навіть не думала, що колись 
буду працювати в аудиті. До того, як подала резюме, навіть 
не знала, що це за компанія така =)😊 Мала знання з обліку
та аудиту, але не мріяла пов’язати з ними життя. От чого 
я точно хотіла — так це бути матеріально незалежною.  

З офіс-менеджерки до аудиторки
За деякий час мені запропонували спробувати себе 
в аудиті, і я почала з молодшої аудиторки і доросла 
до менеджерки. І точно знаю, що перед тим, як стати 
керівником, треба пройти всі щаблі. Не пам’ятаю, щоб 
дійсно успішні топ-менеджери йшли іншим шляхом.

Змінила роботу, мало не «зів’яла» на новій 
і повернулась назад
За ці 14 років я встигла навіть звільнитись з Baker Tilly 
і пішла працювати в industry. Але швидко зрозуміла, що там 
я захирлявію. Там робота з 10 до 18 години, монотонна. 
А тут — постійно нові клієнти, вони ставлять перед тобою 
різні задачі, інколи доводиться працювати до півночі, 
а зранку знову на роботу — і це те, що я люблю. 

Там люди не змінюються — працюють так, як звикли, і не 
вміють дивитись на проблеми по-новому.  У Baker Tilly 
люди з такими підходами до життя, відверто скажу, не 
виживають. Натомість керівництво дає можливості для 
змін: хочеш щось покращити в своїй роботі — вперед. 

Також там мені не вистачало молоді. А в Baker Tilly таких 
більшість, і найбільше на зміни, які у нас відбуваються, 
впливає молодь. Ці люди постійно генерують щось нове.

Партнерство — це професійність + особиста 
ефективність + організаторські здібності 
Роботи завжди багато, тому я заохочую всіх до оптимізації.
Завдання співробітника — не закопатись, а зробити роботу 
якісно, ефективно і взятись за нове завдання. Це саме та 
риса, завдяки якій я стала партнеркою. Бо одна справа — 
це бути професіоналом та виконувати KPI. Інша — вміти 
правильно організувати свою роботу та роботу інших.  
Власне, коли ми робимо призначення на керівні посади, 
то дивимось і на професійність, і на лідерські якості.

Мої складові позитивних змін в компанії: 
бажання змінюватись, вміння навчатись, інтерес до роботи, 
зацікавленість в загальному результаті. 

Вміння змінюватись 
як ВІДПОВІДЬ НА КРИЗУ, 
АБО ЯКИМ БУВ 2020 
ДЛЯ НАШИХ КЛІЄНТІВ

Як оптимізувати 
бізнес-процес? 

Чому Baker 
Tilly зростає 
і проходить 
кризи без 
втрат? 
 

Юля Гуменюк, 
партнерка напрямку 
аудиторських послуг 

Андрій Каліушенко, 
партнер, керівник напрямку 
Advisory services

другий
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Соціальна 
відповідальність — 
те, чим можна 
управляти на цифрах 

Baker Tilly долучилася 
до перетворення 
Кривого Рогу на місто 
креативної економіки

Якщо ваша компанія здійснює 
благодійні проєкти, займається 
утилізацією відходів чи інвестує 
в розвиток команди, ви — круті. 
Але оскільки корпоративна соціальна 
відповідальність — це і філософія 
існування, і бізнес-процес, до неї 
потрібно підходити, як до системи. 
Як компанія IDS Borjomi Ukraine,
якій у цьому допомагала Baker Tilly.

Кривий Ріг — великий промисловий 
центр сходу України. Міська влада 
спільно з ГО GoLOCAL перетворює його 
на місто з розвиненою креативною 
економікою. Воно має стати 
центром розвитку підприємництва, 
точкою тяжіння для молоді, містом 
з різноманітною економікою, яка не 
залежить лише від видобувної 
і металургійної галузей. 

Задача Baker Tilly
Baker Tilly проаналізувала КСВ-практики групи IDS 
Borjomi Ukraine, щоб допомогти менеджменту визначити 
план розвитку проєктів з корпоративної соціальної 
відповідальності.  

Проєкт
Міська влада Кривого Рогу спільно з GoLOCAL реалізує 
проєкт створення Центру креативної економіки. Центр 
буде заснований на грантових коштах і в межах державно-
приватного партнерства (ДПП). 

GoLOCAL — громадська організація, 
яка допомагає у розбудові потенціалу 
регіонів України через залучення 
найкращих світових практик розвитку 
і грантового фінансування

Задача Baker Tilly
GoLOCAL звернулась до Baker Tilly за допомогою в розробці 
документації для проєкту ДПП. 

Що зроблено
Документація складалась з таких блоків: 
       огляд макропоказників міста, напрямків його розвитку,     
       проблем, на розв'язання яких направлений проєкт
       огляд світового та українського досвіду реалізації      
       подібних проєктів та значення імпакт-інвестицій для     
       розвитку міста 
       представлення ідеї: мета проєкту, проблеми міста, які    
       вона розв’язує, очікувані результати, бізнес-модель 
       і бізнес-план проєкту 
       його відповідність вимогам до державно-приватного    
       партнерства, аналіз ризиків.

Baker Tilly підготувала 
звіт, який містив таку 
інформацію: 
       визначення рівня управління КСВ
       огляд ризиків, пов’язаних з КСВ
       SWOT-аналіз 
       рекомендації щодо роботи з сильними та слабкими       
       сторонами на коротко-, середньо- та довгострокову    
       перспективу 
       опис найкращих українських та світових практик КСВ 
       у компаніях з цієї ж галузі 

Результати

Компанія отримала детальний звіт, який розкрив керівнику 
кожного напрямку рівень його залученості до КСВ. Він 
дає повну картину того, як з відповідальності кожного 
формується  КСВ-практика компанії.

Результати 
Проєкт, підтриманий Кабміном в рамках програми розвитку 
креативної економіки. Наступний етап — оголошення 
конкурсу для пошуку приватного партнера. Документація, 
розроблена Baker Tilly, стала основою технічного завдання 
для партнера. 

Етапи проєкту

Діагностика стану КСВ

строк 
реалізації 
проєкту

інвестиції 
приватного 
партнера

нових 
робочих 
місць

будуть отримувати 
послуги центру 
щорічно

податків 
за 20 років

загальний 
економічний 
вплив  

Візит на виробництво для аналізу 
впроваджених практик

Аналіз найкращих практик

Підготовка рекомендацій
та обговорення результатів 

Імпакт-інвестиції — інвестиції, які, крім отримання прибутку, сприяють соціальним змінам.

існує
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Історія про надлишково 
виплачені дивіденди.
як ми працюємо над підтвердженням 
звітності компанії

Зазвичай у розмовах за кавою між 
інвесторами можна почути історію 
про те, що хтось з них раптом 
недорахувався дивідендів. Майже 
ніколи не відбувається навпаки. 
Але саме така чудернацька історія 
відбулась з нашим клієнтом.

До Baker Tilly звернувся інвестор однієї компанії 
з проханням перевірити правильність управлінської 
звітності. У нього не було жодних підозр в нечесності — він 
зробив це радше про всяк випадок, щоб впевнитись, що 
у звітності немає помилок, що всі податки сплачені 
правильно і таке інше.  Хотів перестрахуватись, почути 
думку зі сторони. Помиляються навіть професіонали, тому 
доречно робити такі перевірки, щоб отримати висновок 
сторонніх аудиторів, які мають свіжий погляд на компанію.  

Кожен клієнт, який приходить з метою підтвердити звітність, 
пропонує команді загадку в стилі найкращих детективних 
романів (шкода, поки про нас не знімають серіали, але все 
ще попереду). 

Отже, як ми працювали цього разу? 

Спочатку треба зазирнути компанії «під капот» 
Всі бухгалтерські операції вводять в систему обліку. 
І для кожної операції є документ, який її підтверджує. 
Компанія купила стіл — є документ і бухгалтерська 
проводка в системі обліку. Сплатила податки — документ 
і проводка. Аудитори отримують доступ до бази усіх 
операцій і вивчають їх: між якими людьми і компаніями вони 
відбувались, як часто, до яких категорій віднесені, скільки 
грошей на які цілі витрачені, яка їхня економічна суть і таке 
інше. 

З цим може бути все в порядку, а можуть виникнути 
цікаві питання. Наприклад, чому ремонт машини лікаря 
фіндиректора записаний, як адміністративні витрати 
компанії? Або навіщо металобазі закуповувати тонни овочів?

Потім отримати пояснення водія бухгалтерії
Ок, ми вивчили всі фінансові операції, і якісь нам здались 
вартими більш детальної уваги. Це ще не привід робити 
висновки про порушення. Спершу варто отримати 
пояснення від співробітників компанії. Такі розмови можуть 
поставити все на свої місця: або спростувати підозри, або 
підтвердити їх. 

І зробити висновок про стан звітності 
Після перевірки виявилось, що компанія сплачувала 
інвестору більше дивідендів, ніж повинна була. Хтось міг 
би цьому зрадіти, але переплата — також проблема, 
як і недоплата. Якщо це триватиме довго, рано чи пізно 
компанія залізе в оборотний капітал, щоб мати змогу 
розрахуватись з інвестором. І їй не вистачить грошей 
на поточну діяльність. Можливо, співробітники, зрозумівши 
помилку, почнуть щось хімічити, придумувати схеми для 
пошуку коштів, однак це ніколи нічим хорошим 
не закінчується. 

Як виявилось, ця помилка сталась не спеціально, просто 
в компанії для розрахунку дивідендів використовували 
показник, який має відношення не до прибутку, а до 
грошового потоку. Добре, що помилку виявили, 
бо у майбутньому навіть невеликі розбіжності із реальним 
станом речей будуть накопичуватись і призведуть до 
проблем для бізнесу

див
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Визначити чи скоригувати короткострокову 
та довгострокову стратегію для бізнесу загалом
1 раз на рік чи за потреби

Визначити чи скоригувати короткострокову та 
довгострокову стратегію для кожного підрозділу 
1 раз на півроку чи за потреби

Проаналізувати стан ринку, розглянути можливість 
виходу на нові ринки чи згортання присутності на 
одному чи декількох наявних ринках 
1 раз на рік чи за потреби

Скласти бюджет компанії 
1 раз на рік

Провести перевірку операційної діяльності: визначити 
неефективні процеси та ті, які можна автоматизувати 
чи покращити
1 раз на півроку чи за потреби

Зробити чи модернізувати посадові інструкції для 
співробітників 
1 раз на півроку чи за потреби

Впевнитись, що всі співробітники розуміють цілі 
та завдання своєї роботи та здатні її виконувати 
належним чином
1 раз на три місяці чи за потреби

Впровадити систему покращення кваліфікації 
та навчання співробітників 
постійно

Скласти реєстр договорів та контрактів із постачальниками 
та співробітниками, оновлювати його
постійно

Впровадити систему управління договорами 
та використовувати її
постійно

Переглянути взаємовідносини із постачальниками 
та аутсорсом, за необхідності змінити їх
1 раз на півроку чи за потреби

Впровадити систему управління боргами та кредитами 
та вдосконалювати її 
постійно

Покращувати продукцію або систему надання послуг 
для клієнтів 
постійно

Аналізувати маркетингову стратегію
постійно

Шукати шляхи до зменшення витрат
постійно

Не починати вкладати гроші в новий напрям без 
попереднього глибокого аналізу перспектив 
завжди

Не замикати важливі робочі процеси на конкретних людях 
завжди

Не затримувати виплату заробітної плати співробітникам 
завжди

Не впадати в ейфорію, якщо все круто, або в депресію, 
якщо погано 
завжди

Не забувати відпочивати 
час від часу 

ЩО ЗРОБИТИ КЕРІВНИКОВІ, 
ЩОБ БІЗНЕС ПРАЦЮВАВ 
БЕЗ ЗУПИНОК: ЧЕК-ЛИСТ
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Економіка загалом
Спрацював частковий імунітет до кризи, Україна впала 
менше за інщі країни. Також нас підтримали:
     незвичний ріст цін на сировину, що експортує Україна;
     залишені в країні  $10 мільярдів «на туризм».
Також варто врахувати, що ми втратили ріст економіки 
за попередні два роки.

Зовнішньоекономічна 
діяльність
У 2020 р. імпорт, попри падіння, все ще перевищував 
експорт. Але негативне сальдо торгівлі зменшилося 
в 10 разів. Перекази ж заробітчан неочікувано втрималися 
майже на рівні 2019 р. У результаті профіцит поточного 
рахунку платіжного балансу у 2020 р. вперше за останні 
5 років і вдруге з 2006 р. — позитивний.

Сільське господарство
Фактор пандемії відносно слабо позначився на діяльності 
сектору. Погодні ж умови — навпаки. Так, врожайність 
основних культур впала на 8-14%. Низький показник 
тваринництва став наслідком падіння зовнішнього попиту 
на продукцію птахівництва.    

Промисловість
Зменшення витрат громадян та бізнесу найбільше вдарили 
по промисловості. Особливо тяжким був період в секторі 
інвестиційних видів діяльності. Найкраще ж пережили 2020 р. 
виробники споживчих товарів.

торгівля
Сектор, який  живить економіку, пройшов кризу із 
реструктуризацією замість падіння. З переорієнтацією 
витрат громадян ті гравці, які встигли перейти в онлайн-
канали, забезпечили зростання показників сектору значно 
вище, ніж попереднього року.

ІТ
Основна галузь нової економічної епохи в Україні 
втрималась і лише трохи призупинила своє зростання. 
Маючи за останні десять років середній ріст експорту — 
29%, у кризовому 2020 р. вдалося наростити його на 20%.

+3,2%

-4%

-2,6%

-13,9%

+4,7%
+3,1%

-6,2%

-4,5%

-17,9%

-21,6%

4,2

+20%

5,0

-4,1%
-2,2%

2019

20202019 2019 2020

Тваринництво

Зміна ВВП
Торгівля

Зміна у с/г 
за сферами

Зміна 
промисловості 
в розрізі груп 
товарів 

Зміна обсягів внутрішньої торгівлі

Експорт ІТ-послуг,
$ млрд

Рослинництво

ЄС

ІмпортЕкспорт

Інвестиційна 
діяльність

Проміжні 
споживчі 
товари

Споживчі 
товари

2020

економіка україни 
у 2020

Є
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Все під контролем:
Як самостійно провести 
внутрішній аудит компанії

Щонайменше раз на рік потрібно проводити аудит 
в компанії за допомогою спеціалістів, які знайдуть всі 
найменші невідповідності та втрати, а найголовніше — 
нададуть поради з оптимізації фінансових справ. Проте, 
щоб бути в курсі нагального стану компанії та мати 
глобальне бачення, Baker Tilly радить також проводити 
самостійні міні-аудити. 

Особливо це актуально, коли в компанії спостерігається 
фінансовий спад. Так ви зможете знайти та усунути грошові 
витоки та перевести кошти з областей, в яких інвестиції 
використовуються нерентабельно, туди, де вони будуть 
працювати на розвиток бізнесу. Наприклад, з оренди 
дорогого офісу в центрі на маркетинг чи утримання 
співробітників, дослідження та розробки.

Про те, як правильно «приготувати» 
бюджет на прикладі борщу, — читайте 
та дивіться в нашому блозі

А якщо вам потрібен глибший аналіз, 
звертайтесь до Baker Tilly Ukraine

Проаналізуйте грошовий потік компанії за декілька років. 
Якщо минулого року чи декілька років підряд витрати 
тримались в певних межах, а в поточному — різко зросли 
без кардинальних змін в бізнесі, то потрібно зрозуміти, чому 
це трапилось. Порівнюйте не лише річні показники, 
а й квартальні та навіть місячні.

Розкладіть витрати за категоріями та перекладіть конкретні 
чисельні показники витрат у проценти, щоб визначити 
частину кожної категорії. Якщо ви бачите значне порушення 
балансу між ними, аналізуйте глибше.

Якщо у вас немає бюджету, негайно складіть його. 
Якщо є, проаналізуйте відповідність планів реальним 
витратам. Коли побачите невідповідність, шукайте відповідь 
на питання: чому так склалось? Можливо, ви зробили 
помилку у плануванні. Чи не всі в компанії дотримуються 
встановленого бюджету та виходять за його межі.

Не концентруйтесь 
лише на очевидних 
статтях витрат, 
Проведіть глибоке 
дослідження 
абсолютно всіх витрат 
бізнесу та складіть 
план з оптимізації. 

дива
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Банкрутстволев, який 
не їв рік

Максимальне 
перенесення бізнесу 
в онлайн

Поштовх до цифрової 
трансформації та 
автоматизації бізнесу

Стимул збільшити 
комунікацію із клієнтами 
та стати прозорішими

Оптимізація роботи 
співробітників компанії 
та взаємодії з партнерами

Освоєння інноваційних 
робочих інструментів 
та підходів до бізнесу

пожежа

Криза 2020 —
це поштовх до змін
і нових досягнень

Економічна криза — двері, які відкривають новий шлях для розвитку бізнесу. 
Проте все залежить від того, чи вдалось власнику компанії знайти до них ключ.

Мало кому подобаються економічні 
кризи, проте рано чи пізно вони 
неминуче трапляються — це закон 
економіки. І кмітливий підприємець 
нехай і не зрадіє такій ситуації, проте 
зможе знайти в ній позитивні моменти.

Адже криза — це:

А криза 2020 — 
це ще й максимальний перехід 
у цифрову епоху

привід передивитись (або почати формувати) 
фінансові звіти та знайти можливості для економії 
та оптимізації бізнесу;

поштовх до нових ринків, які раніше не розглядали, 
або на які було страшно виходити;

пошук нових креативних способів надавати послуги 
чи створювати нові товари;

можливість повністю змінити напрямок бізнесу 
на більш актуальний;

посилення конкурентної боротьби та нагода обійти 
навіть стабільних лідерів ринку;

можливість провести тест-драйв бізнесу 
в екстремальних умовах;

унікальний досвід, який стане в пригоді надалі 
та дозволить зміцнити бізнес та запобігти ризикам

Кризу можна порівняти з підйомом 
на Еверест: страшно, ризиковано, 
невизначено, потребує неймовірних 
зусиль заради виживання, але в разі 
успіху на вас очікують неймовірні 
емоції, гордість за себе та краєвид, 
недоступний для інших.

Перш
ий
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 В Baker Tilly ми надали перевагу таким:

Facebook

Telegram

Instagram

Блог на сайті

YouTube

Річні звіти

Кожна компанія обирає для себе 
канали та способи комунікації, 
близькі до її цільової аудиторії

регулярно постимо цікаві короткі відео з новинами 
законодавства, аналізом та порадами від наших 
спеціалістів; 

пости зі слайдами про основи ведення бізнесу; 

пости-анонси статей в нашому блозі; анонси вебінарів; 

інформацію про нашу соціальну діяльність та успіхи

даємо дайджест із найцікавіших та найважливіших 
статей в блозі

постимо відео про внутрішнє життя компанії 
та слайди із порадами для бізнесу, радимо цікаві 
книжки та ділимось лайфхаками

на нашому YouTube-каналі розповідаємо про 
побудову ефективної компанії та бізнес- тренди

тут ми розміщуємо розгорнуті статті про аудит, 
законодавство, стан бізнесу в різних галузях, про 
налаштування робочого процесу, лідерство, роботу 
з персоналом та безліч інших тем

на нашому сайті можна знайти фінансові річні звіти 
і нефінансові — як оцей. В них ми розкриваємо всю 
інформацію про життя компанії: починаючи від її 
реальних фінансових показників до підходів до життя 
в цілому, даємо поради, ділимось історіями з життя 
компанії та співробітників, розповідаємо про свої 
цінності, та як ми впроваджуємо їх у життя

Все це разом створює якісну систему 
комунікації, в якій клієнти та партнери можуть 
дізнатись про все найважливіше, що 
відбувається в Baker Tilly, отримати нові знання 
та професійні поради, зв’язатись з нами та 
поставити свої питання чи прокоментувати нашу 
діяльність. Ми не просто кажемо, що ми відкриті, 
ось наша місія, а ось цінності — ми постійно це 
підтверджуємо.

Коли компанія прозора для клієнтів та партнерів, 
створюється особлива атмосфера дружніх 
стосунків. Люди знають вас, розуміють та 
підтримують, адже ви співзвучні з їхніми 
цінностями та світовідчуттям.

«За інших рівних умов люди прагнуть працювати 
з тими, хто їм подобається; за інших нерівних умов 
вони все одно будуть це робити»

Принцип дружби

Пости в соцмережах, річні звіти, блог з порадами спеціалістів, 
Телеграм-канал — це різні способи взаємодіяти з клієнтами та 
партнерами. Але в них одна мета — показати, що компанії можна 
довіряти та вільно комунікувати з нею.

Побудувати якісну та відкриту комунікацію 
з клієнтами та партнерами — виклик для будь-якої 
компанії. Водночас — це «чарівна пігулка», яка 
дозволяє підвищити довіру до бренду, показати 
цінність компанії поза її товарами та послугами 
та підтримати клієнтів порадами і корисною 
інформацією.

Прозора комунікація 
перетворить клієнтів 
на друзів

навколо
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Короткі розповіді 
співробітників про 
роботу під час 
карантину

Наша робота передбачає постійне спілкування 
з командою і з клієнтом. З клієнтами вдалося 
налагодити комунікацію швидко, з командою 
було трохи важче, бо раніше ми не практикували 
віддалений режим. Це був новий досвід для нас. 
Як сініор можу сказати, що найефективніше можна 
організувати роботу так: команда працює 
віддалено 2-3 тижні над проєктом 
(в середньому проєкт триває 2 
місяці), коли кожен займається 
своїми задачами, які він вже знає,                       
і не потребує значних комунікацій,      
а на старті та при фіналізації проєкту 
все-таки краще збиратися разом        
і обговорювати всі деталі віч-на-віч.

Робочий день починала о дев’ятій, можливо, 
трохи раніше або пізніше, але закінчувала 
трохи пізніше, мені здається. Подобалось, що 
не потрібно витрачати час на дорогу, тож його 
можна було спрямувати на виконання завдань, 
бо завжди є, що робити. Я намагалась виділяти 
чітко час на роботу. Коли завершувала робочі 
завдання, могла перемкнутись на 
власні справи та відпочинок. Мені 
було так зручно: мене нічого не 
турбує, я знаю, що можу спокійно 
відпочивати, не думаючи, що 
мені потрібно щось доробити 
та вночі допрацьовувати. 

За час локдауну вдалось прокачати 
посидючість. Я завжди вважала себе 
посидючою людиною, але якби мені 
раніше сказали, що потрібно 
буде цілий день сидіти 
вдома, крок вправо-вліво — 
«розстріл», на вулицю не 
виходиш, я б подумала, що 
це не моє, я так не зможу. 
Але в цілому виявилось 
нормально, звикла навіть 
до цього і відкрила 
в собі ще більш 
посидючу сторону.

Співробітники Baker Tilly розповіли, як вони переживали 
часи локдауну та вчились працювати з дому.

Наталія Сугак, 
старший аудитор, департамент аудиту

Тетяна Шапран, 
старший консультант, 
департамент корпоративних фінансів

Юлія Шалютіна, 
аудитор першого року, 

департамент аудиту

прожити

Я не можу сказати, що суттєво щось змінилося, 
крім того, що всі внутрішні зустрічі та зустрічі 
з клієнтами проходили у Zoom або Teams. 
Мені здається, що ми як спілкувалися, так і 
продовжили. Не було такого, щоб стало менше 
комунікації. Навіть навпаки, комунікації стало 
більше, тому що потрібно було спочатку з усіма 
погодити дату та час зустрічі, потім цю зустріч 
провести і ще написати невеличкий звіт, 
щоб всі розуміли, про що домовились, 
на чому зупинились. А в офісі можна 
якось швидше розв’язувати всі питання. 
Складнощів та непорозумінь теж не 
було — завдяки чарівній кнопочці 
«Демонстрація екрану».

Перший тиждень чи півтора дистанційна 
робота сприймалась, як щось нове, тому було 
цікаво змушувати себе працювати в домашніх 
умовах. Але чим далі, тим більше 
це перетворювалось на рутину. 
Є плюси й мінуси в роботі як в офісі, 
так і дистанційно. Якби можна було 
якось об’єднати ці два моменти, 
то це всім би пішло на користь — 
і співробітникам, і компанії.  

Під час локдауну після роботи я все ж 
намагався виходити ввечері на вулицю, 
дихати свіжим повітрям та бігати на стадіоні. 
Переглядав фільми та серіали, читав книги, 
а ще долучився до онлайн-навчання — отримав 
кулінарний сертифікат у відомій кулінарній 
школі, де викладають шеф-кухарі, 
які мають зірки Michelin. Це щось 
таке нове-цікаве, що, можливо, 
у звичайний робочий день я не 
зміг би робити. Головним було 
розуміти, що віддалена робота — 
це такий самий робочий день, його 
потрібно починати так само,
як і в офісі та не відволікатись 
на побутові справи. 

Під час локдауну я остаточно зрозуміла, що 
віддалена робота мені не підходить. Було важче 
планувати свій день. Коли ти ходиш на роботу, 
то знаєш, що тобі потрібно піднятися о сьомій 
та зробити те, що ти потім зробити 
не зможеш. А так можна виконати 
це в перерві між роботою, тому 
немає певного розпорядку дня. 
Робочі завдання я встигала 
робити вчасно, але відсутність 
комунікації з іншими людьми — 
ось це для мене проблема.

Тетяна Шикер, 
старший бухгалтер, 

департамент аутсорсингу

Дмитро Мисник, 
оцінювач, 

департамент оцінки 
та фінансового моделювання

Віталій Ходзицький, 
аудитор другого року, 
департамент аудиту

Анна Бень, 
аудитор другого року, 
Одеська філія
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Ми дуже швидко зрозуміли, 
що карантин створює величезне 
навантаження на психіку людей, 
і компанія має підтримати їх.

в умовах дистанційної роботи
для кожного члена команди 
дуже важливо відчувати
залученність та підтримку

„

чи потрібно 24/7
залишатися
продуктивним 

5 способів 
покращити 
настрій

як перестати
робити 
нічого

Локдаун — 
це нагода приділити 
співробітникам 
особливу увагу

Адже в цей час вони, як і бізнес 
в цілому, переживають стрес не лише 
тому, що хвилюються за майбутнє 
компанії, а й тому, що відрізані 
від улюблених колег, друзів, родичів, 
звичного дозвілля, подорожей 
і навіть простого горнятка кави 
по дорозі на роботу.

Ми створювали позитивну атмосферу та показували, 
що криза — це не катастрофа, і навіть в такому скрутному 
положенні можна знайти свої плюси. Щоб відстежувати 
психологічний стан співробітників, ми проводили анонімні 
опитування, де кожен міг вільно висловити свою думку. 
Також HR-відділ та керівники прискіпливо слідкували 
за самопочуттям підлеглих.

У нашому блозі ми створили серію статей із порадами, 
як пережити карантин, як налаштувати ефективну роботу 
і покращити настрій та як правильно відпочивати.

І, звичайно, ми намагались зберегти корпоративні 
активності в онлайн-форматі: проводили Happy Fridays 
онлайн, вітали з Днями народження, ділились враженнями 
від серіалів, книг та фільмів і складали плани на майбутнє 
після локдауну.

З 17 березня 2020 року Baker Tilly в Україні перейшла на 
дистанційну роботу. Для нашої компанії це було справжнім 
випробовуванням. Хоча співробітники мали досвід 
віддаленої роботи, це було максимум декілька днів, але не 
тижнів та місяців. Ми розуміли, що дистанційність вимагає 
налагодити зовсім інші процеси взаємодії між колегами, 
партнерами та керівництвом. І, звичайно, зовсім по-іншому 
формувати тімбілдинг та корпоративний відпочинок.

Ми робили все можливе, щоб наші колеги почувались 
спокійно, могли працювати у звичному темпі, не 
перенапружувались та повністю насолодились перевагою 
того, що зранку не потрібно їхати в офіс у міському 
транспорті.

тільки
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Найкращий спосіб не надавати проблемам статусу 
нерозв’язних — це посміятись над ними. Як-от у цьому 
АНТИмотивуючому відео.

Часом так хочеться, щоб життя було простіше, що ми 
починаємо шукати хоч якісь лайфхаки. Але спрощення життя 
може довести до дивних та часом не зовсім вдалих рішень, 
як-от у цьому відео із фейковими лайфхаками.

Що може мотивувати більше, ніж після довгого нудного 
локдауну увірватись в літо та влаштувати пікнік 
на березі моря, занурити пальці у пісок та просто 
насолоджуватись смачною їжею, сонцем 
та вітром?

Дуже раптовий ролик, але він класно мотивує, якщо 
здається, наприклад, що твоя улюблена справа нічого 
не варта чи нікому не цікава. В цьому відео прекрасне, 
по-перше, те, що це — фінал турніру з Тетрису, 
призовий фонд якого 4,5 тисячі доларів. По-друге, 
натхнення коментатора, яке просто виривається 
поза екран. І, по-третє, те, що в епоху сучасних 
комп'ютерних ігор за перемогу борються діти.

І наостанок нагадуємо, що якщо ти — експерт, 
то впораєшся з будь-якою задачею, навіть якщо 
потрібно намалювати сім червоних перпендикулярних 
одна до одної ліній, причому деякі з них мають бути 
зеленими, деякі — прозорими та одна в формі 
кошенятка (до речі, це дійсно можливо =).

Якщо здається, що раніше все було краще, а тепер 
точно ніколи не налагодиться, подивіться короткий 
мультик від Pixar про складнощі в житті баранчика.

Якщо раптом впродовж карантину ви забули, що таке бути 
щасливими, то ось в цьому ролику досвічений клоун 
розповідає про ознаки щастя.

Іноді хочеться просто розслабитись та відпочити. Краще за все 
це робити під приємну заспокійливу музику на тлі українських 
краєвидів. Після такого відео хочеться з новими силами пірнути 
у бурхливе життя.

Часом, щоб відчути натхнення, варто подивитись 
на технологічні досягнення людства, на те, 
як їх виробляють: прості та складні; рідкісні та буденні; 
витвори мистецтва та найзвичніші побутові речі.

Ми обрали не класичні мотиваційні 
відео, які стимулюють досягати 
«швидше, вище та сильніше», а ті, які 
нагадують про прості речі й про те, 
що життя — прекрасне, неочікуване 
і налагодиться, попри всі негаразди.

9 неочікуваних 
відео для натхнення
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Життя — це великий квест. 
І чим більше ми знаємо про світ, 
тим простіше та цікавіше його 
проходити. Ми підібрали декілька 
книжок, які пояснюють, що та як 
функціонує І чому саме так, 
а не інакше.

Олександр Аузан, 
«Економіка всього»
Економіка — це не лише про гроші, а про 
все, що відбувається навколо нас. Кожен 
з нас впливає на економіку, а вона, у свою 
чергу, — на наше життя. Тож ця книга не 
стільки про економіку, як науку, але про те, 
як влаштоване суспільство загалом.

Тім Гарфорд,
«Речі, що змінили світ»
Якщо все ще є сумніви, що економіка — 
це буквально про все, то ця книга їх знищить 
остаточно. Тут зібрані далеко не найважливіші 
винаходи, але вони спричинили такі зміни, 
що без них ми б жили зовсім в іншому світі. 
Це ті самі помахи крил метелика, які 
викликають цунамі на ішому боці планети.

Франс де Вааль,
«Мораль без релігії. В пошуках 
людського у приматів»
Кожен з нас неодноразово ставив собі 
питання: що таке «добре» та «погано»? 
І чи дійсно існує така градація? Зазвичай, 
коли ми не знаємо відповіді, ми 
орієнтуємось на мораль, вважаючи, що саме 
це відрізняє людину від тварини. Але автор 
цієї книги стверджує, що тварини теж мають 
розуміння «добра» та «зла». Отже, можливо, 
світ працює трохи інакше, ніж здавалось?

Стівен Пінкер,
«Чистий аркуш»
А взагалі, що таке — людина? Чи це набір 
генів чи індивід, сформований соціумом? 
Чи ми самі створюємо себе, чи все 
зумовлено біологією, і ми лише рухаємось 
заздалегідь визначеним шляхом? І те, і те. 
Як одне впливає на інше та що з цим 
робити — читайте у книзі.

Роберт Сапольські,
«Чому зебри не страждають 
на виразку»
Ось згадали про пандемію і одразу 
занервували? А зебри не нервують, тому 
в них немає ані виразки, ані інфарктів. 
Не варто так. Краще прочитати цю книгу, 
щоб зрозуміти, як працює стрес на 
біологічному рівні та як його знешкоджувати.

Кріс Фріт, 
«Формування розуму»
Наука — це круто, але як щодо того, 
що неможливо пізнати за допомогою 
приладів, інструментів та вимірювань? 
Так, крім людського тіла з мозком існує 
ще й душа. Чи не існує? Що це взагалі 
таке? Можна вірити або не вірити 
в наявність душі, але щось невловне 
є в кожній людини. Ця книга дещо 
наближує цю тему до наукової площини, 
в якій все простіше зрозуміти.

Лоуренс Краусс,
«Таємниці походження 
Всесвіту»
Коли ми вже торкнулись питання 
людської сутності, то дуже близько до 
нього є інша загадка: чому ми взагалі 
існуємо? І чому поруч з нами існує світ — 
такий, який він є: зі смачною кавою, 
нескінченним космосом, яскравими 
кольорами та чорними дірами? І взагалі, 
чи правильно ми його розуміємо? 
Звичайно, на всі ці питання відповідей 
поки що немає, але до них можна 
наблизитись за допомогою цієї книги.

Айдан Бен-Барак,
«Чому ми досі живі?»
Нагальне питання під час пандемії. Як 
нашому організму вдається відбиватись 
від усіляких вірусів та бактерій, які 
постійно намагаються поглинути хоча б 
шматочок від нашого здоров’я? Так, всі ми 
знаємо, що нам допомагає імунна 
система. Але як вона працює і чому не 
завжди вдало? Чи можливо її якось 
підтримати? В цій книзі про це  написано 
дуже просто та зрозуміло.

Мічіо Кайку,
«Гіперпростір»
А ось якби круто було жити в якомусь 
паралельному світі, де немає стресів, 
пандемій, а заодно і війн, і злиднів, і взагалі 
ніяких проблем. Та це неможливо. А може 
й можливо, але не тут в нас, а десь 
в паралельному просторі. Звучить 
фантастично, але автор цієї книги досить 
науково обґрунтовує таку ймовірність.

Що почитати, 
щоб зрозуміти, 
як влаштований світ

жит
тя
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Чи зможете ви 
перемогти 
онлайн-шахраїв?
Світ — чудовий та дружній. Проте в ньому існують і певні небезпеки. І важливо 
знати, як заздалегідь убезпечити себе від них. Тож, пропонуємо пройти тест, 
чи знаєте ви, як дати відсіч людям, які хочуть обманути вас або вашу компанію 
в цифровому середовищі.

ЗБИРАТИСЬ НА ДИСТАНЦІЙНУ 
РОБОТУ — ЦЕ ОКРЕМИЙ КВЕСТ

У нашого Бі-Ті ось-ось почнеться робочий день. Він працює віддалено, тому все, 
що йому потрібно, — знаходиться в цій кімнаті: окуляри, ноутбук, блокнот, 
навушники, комп'ютерна миша, смартфон, чашка кави, сорочка 
та краватка, і, звичайно, м’якенькі капці. Але де ж всі ці речі? 

Допоможіть Бі-Ті їх знайти, поки він не спізнився на онлайн-нараду. 
До речі, десь ще заховався кіт, який може вистрибнути просто під час перемовин. 
Це дуже мило, але краще його теж знайти та залишити ззовні.

не
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Допомога для благодійного фонду «Повернись 
живим», який підтримує бійців української армії 
на фронті та поза ним.

Фонд допомоги для благодійної організації 
«Таблеточки».

Вкотре Baker Tilly Ukraine підтримала проєкт 
«Неймовірні села України».
Представники компанії брали участь 
у виборі найкращих планів громад та 
визначали переможця. Також компанія 
виділила додаткову окрему премію на 
часткову реалізацію одного з планів.

Сума, на яку було закуплено подарункові набори 
для 45 дітей у межах проєкту Hope & Homes.

Також співробітники компанії долучались 
до підтримки ініціативи фонду «Життєлюб» 
з закупівлі подарункових наборів на новорічні свята.

Представники Baker Tilly конролювали 
голосування журі та виставлення оцінок під час 
захисту конкурсних проєктів на Національному 
студентському архітектурному конкурсі 
STEEL FREEDOM 2020. Також вони 
були присутні під час обробки 
фінальних протоколів журі.

Перераховано на досліждення життя хижих птахів.

Підтримка онлайн-вебінару Rethink в рамках 
Circular Design Forum.

До речі, кожен з читачів може 
приєднатись до проєктів «Життєлюба» 
та «Таблеточок» і підтримати їх добрі 
справи.

Життєлюб Таблеточки

Важливо підтримувати тих, хто цього потребує, 
завжди. Але у важкі часи — це обов’язок.

Корпоративно-соціальна 
відповідальність Baker 
Tilly Ukraine 2020-2021

т
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Навчати клієнтів — 
один із обов’язків 
бізнесу

Ми в Baker Tilly вважаємо, що маємо 
не лише надавати послуги на запит, 
а й професійно підказувати іншим 
бізнесам, на що звернути увагу, як 
вберегтись від помилок, де ховаються 
ризики, а де — можливості. Ми маємо 
ділитись своїєю експертизою, щоб 
стимулювати успіхи інших компаній. 

Саме тому ми почали створювати відеоролики Business 
Insights, а також інші на різні теми, в яких наші експерти, 
в тому числі й керуючий партнер Олександр Почкун, дають 
поради на основі свого досвіду. Пропонуємо подивитись 
невелику підбірку відео, яка ще довго не втратить 
актуальність.

Ділова репутація: як її створити 
та зберегти

Як бізнесу підвищити ефективність 
та знизити витрати? 

Due Diligence до угоди: як не купити 
кота у мішку

Яку роль відіграють управлінський 
облік та звітність на підприємстві?

Як стати об'єктом інвестицій

Статус-кво: як відновлювати бізнес
 у період турбулентності

Позаштатні команди: як зберегти 
ефективність бізнес-процесів

Чому варто інвестувати у навчання 
співробітників?

Для чого компанії проводять 
невінансові звіти

Як правильно складати бюджет 
компанії
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Запустили стратегічне консультування 
для бізнесу
Пандемія поставила перед бізнесом питання про те, якою 
має бути стратегія розвитку в нових умовах. Компаніям, 
особливо сімейним, може не вистачати бачення того, як 
можна оновити або навіть кардинально змінити стратегію. 
Не вистачати комплексного погляду на бізнес, розуміння 
підходів до ведення бізнесу, технологій та методик. 

А Baker Tilly, як аудиторська і консалтингова компанія, 
має відповідні компетенції. Ми можемо дивитись на бізнес 
з різних сторін і допомагати клієнтам формувати стратегію, 
а також дати їм інструменти для контролю 
і для самоконтролю. 

Юлія Гуменюк стала партнеркою 
напрямку аудиторських послуг 
Юлія працює в Baker Tilly з 2007 року і за цей 
час пройшла всі щаблі в аудиторській 
практиці. Це призначення вносить в коло 
партнерів нові ідеї та мотивує інших 
співробітників

Розширюємо напрямок 
IT-консалтингу

Запустили нові 
освітні програми

Допомагаємо стартапам не встромляти 
пальці в розетку
Ми запустили Company growth program. Це програма, 
яка дозволяє стартапам уникнути «помилок дитинства». 
З 2014 року в Україні активно розвиваються стартапи. 
З’являється величезна кількість нових проєктів, в яких люди 
самі беруть відповідальність за своє майбутнє, створюють 
нові продукти, реалізують власні мрії. У них є проблема: на 
чиї знання та досвід опертись, щоб перетворити продукт 
на бізнес і не допускати «дитячих» помилок. Адже 
розвивати продукт — це не те саме, що розвивати бізнес. 
Щоб перетворити продукт на бізнес, до нього треба 
додати бізнес-інфраструктуру. Це саме те, чим ми 
займаємось у Company growth program.

Перетворюємо відділ технічного контролю 
на інструмент розвитку 
З інструменту контролю він перетворюється на інструмент 
розвитку. Він буде допомагати отримувати зворотний 
зв'язок, щоб керівництво компанії краще розуміло потреби 
працівників у підвищенні знань та кваліфікації. 

Крім того, завдяки взаємодії технічного відділу з Освітнім 
центром ми зможемо доносити знання, які накопичились 
в наших практиках, до клієнтів і ринку. 

Вона, навпаки, підштовхує шукати нові 
можливості для зростання бізнесу. 
Ми в Baker Tilly заздалегідь розуміли 
можливі проблеми у зв’язку з пандемією, 
були готові до віддаленої роботи і з дому 
завзято продовжували розвивати бізнес. 
Тому 2021 року ми…

Криза — не причина 
припиняти зміни

способи
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аудитор

АУТСОРС
бюджет

ДЕКЛАРАЦІЯ

ПОДАТКИ РЕЗИДЕНТ

МОТИВАЦІЯ ВЕБІНАР

ЗВІТНІСТЬ
ОЦІНКА

КОНСАЛТИНГ

СТАЛІСТЬ

БІЗНЕС

Іноді наша робота буває дуже заплутаною і навіть нагадує 
ребус чи кросворд. Але кожен кросворд, навіть 
найскладніший, можна вирішити і пишатись своїми 
досконалими навичками та блискучим інтелектом.

Пропонуємо вам трохи відчути себе аудиторами чи 
бізнес-консультантами та розгадати цей непростий 
філворд.

Слова в ньому можна читати зліва направо та справа 
наліво, а ще вони можуть згинатись. Проте всі вони так 
чи інакше стосуються діяльності Baker Tilly. 
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ЯК ЦЕ — БУТИ АУДИТОРОМ?
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Професійний аудитор — 
це людина, 
а не комп’ютер

Про людей, які працюють з цифрами, 
часто думають, що вони, наче роботи: 
беземоційні, суворі та цікавляться 
лише тим, що можна підрахувати. Але 
насправді професії аудитора чи бізнес-
консультанта набагато глибші і вимагають 
знання не лише математики, а й людської 
психології, розуміння бізнес-процесів, 
бізнес-галузі, економічних передумов — 
тобто широкого кругозору та навіть добре 
прокачаної фантазії.

Гарний аудитор чи бізнес-консультант відчуває 
себе комфортно в потоці даних.
Це не означає, що він обожнює цифри чи складні 
математичні формули, хоча це стане додатковою перевагою. 
Це значить, що за даними професіонал бачить «живі» 
процеси в компанії: взаємодію з клієнтами, постачальниками, 
співробітниками. Професійний аудитор розуміє, що 
за рахунками, балансами та бюджетом ховається ціла 
унікальна історія розвитку конкретного бізнесу. І він 
враховує це під час аналізу.

Професійний аудитор чи бізнес-консультант 
вміє знаходити підхід до людей та не боїться 
з ними спілкуватись.
Іноді для того, щоб отримати необхідні дані, потрібно 
з’ясувати, де їх шукати. А для цього — знайти людей, які 
володіють інформацією, та пояснити їм, навіщо це потрібно. 
Часом трапляється так, що необхідно провести навіть 
невеличке «розслідування», адже дані можуть загубитись, 
забутись чи сховатися у потоці документів.

Спеціаліст з аудиту чи бізнес-консультацій 
має бути обізнаним у безлічі речей та постійно 
поповнювати свою «бібліотеку інформації»
в голові.
Без розуміння специфіки діяльності компанії та умов, за 
яких вона існує, дуже важко зробити правильні висновки 
та надати актуальні поради. Потрібно враховувати все, 
починаючи від погодних умов в країні (вони впливають на 
деякі галузі), до політичної ситуації. Це дуже цікаво і вимагає 
постійного навчання та моніторингу новин. 

Прокачаний аудитор або бізнес-консультант 
знає, що існує безліч варіантів розвитку подій.
Тож у будь-який момент все могло скластись інакше. 
Аудитор, хоч і займається аналізом зазвичай постфактум, 
має бачити варіанти, щоб помітити їх у майбутніх справах.
А ось для бізнес-консультанта вміння формувати 
розгалужену гілку ймовірностей — необхідна умова для 
якісної роботи. Адже він має надати клієнтові найкращу 
пораду щодо шляху, який призведе до розвитку та зростання 
компанії.

Будь-який спеціаліст мусить в першу чергу 
володіти людськими якостями.
Це значить: бути чесним, відповідальним, вміти слухати 
інших та розуміти їхні потреби. Професійний аудитор або 
бізнес-консультант постійно пам’ятає, що від його поведінки 
та роботи залежить репутація компанії. Але в той же час, 
він знає, що клієнти зазвичай звертаються до подібних 
послуг у непрості часи чи просто нервують, поки чекають на 
результати. Тому він намагається заспокоїти їх та пояснити, 
що допоможе знайти вихід зі скрутного становища. 

працювати аудитором чи бізнес-консультантом 
складно, але дуже цікаво. Це не просто підрахунки 
цифр — для цього існує калькулятор. А професіонали 
потрібні, щоб вирішувати комплексні завдання, 
з якими жоден комп’ютер не впорається.

два

ніби
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В дистанційній співбесіді є багато 
позитивних моментів, але є й свої нюанси, 
які потрібно врахувати, щоб отримати 
роботу мрії.

З одного боку, онлайн-співбесіда — це круто. Адже не 
потрібно нікуди їхати, можна сидіти вдома у зручних капцях 
замість туфель, погода на настрій теж не впливає і дуже 
складно запізнитись чи загубитись під час пошуку місця 
зустрічі.

З іншого боку, відсутній прямий контакт з рекрутером, тож, 
щоб сподобатись та отримати офер, потрібно докласти 
більше зусиль. Онлайн все відбувається якось більш офіційно, 
не видно всіх мікрорухів співрозмовника, можуть виникати 
зайві шуми, а головне — не зазирнеш людині в очі, щоб 
побачити душу.

Але є спосіб підвищити свої шанси 
на отримання бажаної вакансії. Це — 
попередня підготовка.

Виконайте типову підготовку до інтерв’ю: вивчіть 
основні відомості про компанію; про її специфіку; 
ринок, на якому вона працює; почитайте соцмережі; 
поцікавтесь конкурентами тощо.

Оберіть місце з гарним світлом. Бажано, щоб 
джерело світла було перед вами, а не за спиною, 
інакше рекрутер матиме нагоду розглядати темну 
пляму на яскравому тлі.

До речі, тло має бути нейтральним. Без яскравих 
шпалер або колекцій елітного алкоголю, які можуть 
відвертати увагу, навіть якщо це — батькові 
пляшечки.

На столі та в зоні огляду камери має бути чисто. 
Краще прибрати зайві речі, які не стосуються 
співбесіди. Так, і кота теж.

Дітей, батьків, друзів та сусідів на час співбесіди теж 
було б добре відправити на прогулянку. Але 
у локдаун це — не найкраща ідея, тому просто 
домовтесь з ними, щоб вони поводились тихо та 
зачекали із терміновими справами у вас за спиною.

Вимкніть на комп’ютері всі спливаючі повідомлення, 
щоб вони не заважали під час співбесіди. 

Перевірте, які у вас ім'я та фото в акаунтах в Скайпі, 
Телеграмі, Зумі, Вайбері — у тих додатках, через які 
з вами може комунікувати рекрутер.

Заздалегідь перевірте, як працює камера, мікрофон 
та динаміки або навушники. Якщо щось не так — 
спробуйте налаштувати обладнання або взагалі 
замініть його.

Поки будете тестувати камеру заодно визначте свій 
найкращий ракурс, потренуйтесь, як правильно 
сидіти, куди нахилятись, як встановити камеру так, 
щоб виглядати впевнено та охайно.

Перед співбесідою перевдягніться у відповідний 
одяг, зробіть зачіску, умийтесь та усміхніться. 
Одягнутись бажано цілком, а не лише зверху. 
Бо, по-перше, всяке трапляється, і, може, доведеться 
вставати. А, по-друге, це допоможе налаштуватись  
на робочу хвилю.

Перед співбесідою після всіх приготувань 
краще виділити собі хоча б пів години на те, щоб 
налаштуватись: випити кави, подивитись у вікно, 
перечитати замітки про компанію. Не варто перед 
інтерв’ю планувати похід до магазину, інші зустрічі 
чи додаткові години сну.

впродовж онлайн-співбесіди потрібно пам’ятати, 
що ваш співрозмовник — звичайна жива людина, 
а не робот і не програма, нехай ви й зв’язуєтесь 
через комп’ютер. І ваше завдання — це показати 
свою професійність, зваженість та інші людські 
якості в таких умовах.

Онлайн-співбесіда: 
влаштовуємося 
на роботу безпечно 
та зручно
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Здається, що соцмережі — це місце 
для розваг, спілкування з друзями та 
поширення смішних мемів. Так було 
раніше, проте вже не у 2021 році. 
Зараз акаунт в соцмережах — 
це імідж людини в інтернеті. 

Вкажіть справжнє ім’я та приберіть ананас у шкарпетці 
з аватарки. Ви достатньо круті, щоб бути в соцмережах 
собою.

Перевірте свої фотоальбоми. Не варто терміново та 
назавжди видаляти всі картинки з котиками та фотки з 
вечірок і натомість розшарювати дописи з офіційних ділових 
порталів, розділяючи їх постами про те, як ви любите 
прокидатись о шостій ранку та працювати по 12 годин на 
день. Навпаки, це викличе підозру у тому, що ви робот 
і підробили тест на «людяність».

Проте зовсім приватні фото краще сховати у закритий 
альбом для найближчих друзів. До того ж так і безпечніше. 
Залишити можна нейтральні фото з подорожей або 
з чаювання.

Продемонструйте свій власний професійний «бренд». 
Розповідайте на сторінці про свої успіхи: завершені 
професійні курси, отриману винагороду за участь в 
конкурсі, успішний проєкт, підвищення, подяки від 
керівництва, відвідані конференції — про все, що покаже  
вашу цікавість до обраної справи.

Проінспектуйте свої пости та приберіть з них нецензурну 
лексику та надмірну експресивність з будь-якого приводу.

Оцініть відповідність свого образу в соцмережах тому, що 
ви писали в резюме чи розповідали на співбесіді. Можливо, 
депресивні чи мізантропічні пости здаються вам веселими, 
тому що ви абсолютна протилежність таким людям, але ті, 
хто вас не знають так добре, як ви самі, можуть цього 
не зрозуміти.

Привівши до ладу свої акаунти, ви підтвердите те, про що 
розповідали на співбесіді: що ви спеціаліст, який любить 
свою роботу, бажає розвитку, вміє працювати в команді чи 
самостійно та й просто, що ви — адекватна людина.

До речі, якщо ви мрієте потрапити в якусь конкретну 
компанію, наприклад, в Baker Tilly, обов’язково підпишіться 
на її сторінки в соцмережах. Зараз саме там можна першим 
побачити оголошення про свіжу вакансію, цікавий вебінар 
та й просто дізнатись, чим живе компанія.

Як з акаунтів 
у соцмережах зробити 
додаткову перевагу 
у пошуку роботи

Шукаємо 
завзятих колег! 
Переглянь 
наші вакансії 
на сайті та 
в соцмережах.
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Світ — чудовий та дружній. Проте в ньому існують і певні небезпеки. І важливо 
знати, як заздалегідь убезпечити себе від них. Пропонуємо пройти тест, 
чи знаєте ви, як дати відсіч людям, які хочуть обманути вас або вашу компанію 
в цифровому середовищі.

Чи вигадуєте ви новий пароль для кожного 
нового акаунту? 

Так, користуюсь генератором паролей. 
Вони в мене дуже складні.

Лише для важливих акаунтів, прив’язаних 
до банківської картки чи пов’язаних з роботою. 
На власні та неважливі акаунти встановлюю 
один і той самий пароль.

В мене всюди один і той самий пароль. 
Зате не забуду.

Наскільки регулярно ви змінюєте паролі на 
важливих акаунтах, таких як пошта, акаунти 
соцмереж, банківський акаунт?

Кожен місяць. Це нескладно.

Коли надходить повідомлення від сервісу про те, 
що бажано змінити пароль. Якщо надходить.

Ніколи не змінюю, якщо не забув попередній.

Чи існують у вас окремі електронні пошти 
для різних потреб: реєстрації в соцмережах, 
участі в бонусних програмах та акціях, 
для роботи, для реєстрації на онлайн-
платформах тощо?

Так, звичайно. Ніколи не свічу свою основну пошту 
на різних сайтах для розваг чи в різних анкетах.

Розділяю тільки робочу та приватну пошту.

Ні, в мене єдина пошта для усіх потреб. 
Так зручніше, все в одному місці.

Чи користуєтесь ви публічним Wi-Fi в кафе, 
у торгових центрах, на вокзалі?

Ніколи. Це дуже небезпечно, хакери можуть легко 
створити схожий Wi-Fi та дістатись до моїх даних.

Надаю перевагу власному мобільному інтернету, 
проте якщо скінчились мегабайти можу 
під'єднатися й у кафе.

Та це ж халявний інтернет, буде нерозумно 
втратити таку можливість.

Чи стоїть у вас пароль на розблокування 
екрану мобільного телефону?

Звичайно. Це мій приватний простір, 
я хочу його захистити.

Стоїть, але він елементарний та всі близькі 
його вже довідались.

Не стоїть. Мені немає чого приховувати.

Чи користуєтесь ви двофакторною 
авторизацією там, де є така можливість?

Звичайно. Це запобігає злодіям вкрасти мій акаунт.

Тільки в тих акаунтах, до яких прив’язана 
банківська картка. Кому потрібні всі інші?

Що таке двофакторна авторизація?

Чи приймаєте ви запити на дружбу 
у соцмережах навіть від незнайомих людей? 

Ні. Я їх не знаю, навіщо вони мені у підписниках?

Приймаю, але лише тих, хто не виглядає дивно. 
І завжди запитую, чому вони вирішили додати 
мене до друзів.

Всіх приймаю. Буде більше підписників, круто!

Наскільки повна інформація про вас 
вказана на ваших сторінках у соцмережах?

Нічого не вказано, навіть ім’я несправжнє і фото.

Вказано реальне ім’я та місто, де я живу, фотка теж моя.

Вказано абсолютно все, навіть номер квартири 
та справжній телефон.

Якщо вам телефонує незнайома людина 
чи якась компанія з пропозицією 
чи соцопитуванням, чи запитаєте ви, 
звідки взяли ваш номер?

Та я навіть трубку не візьму, якщо номер 
незнайомий.

Звичайно запитаю. Не люблю, коли мої дані без 
мого дозволу роздають.

Ні. Меня цікавіше, чого вони хочуть.

Підрахуйте кількість відповідей А, Б та В. 

Якщо відповідей А у вас 8 та більше, ви дуже добре розумієте, які небезпеки можуть трапитись в онлайні й підготовані дати 
відсіч шахраям. 

Якщо у вас більшість відповідей — Б, то, скоріш за все, ви знаєте, як варто захищати себе від онлайн-шахраїв, проте трохи 
нехтуєте цими знаннями. Добре подумайте, чи ризик цього вартий.

Якщо у вас домінують відповіді В, то ви дуже необачливо ставитись до свого захисту у цифровому середовищі. Через це ви 
можете стати жертвою шахраїв і втратити у найкращому випадку якийсь акаунт, а у гіршому — гроші або дані, які не можна 
розголошувати.

Коли ви купуєте щось в Інтернеті, 
чи перевіряєте ви, наскільки надійний 
продавець?

Гроші  надсилаю лише якщо впевнений, що це 
надійно. Для цього перевіряю, коли був створений 
сайт, чи є зворотний зв'язок з продавцем, шукаю 
відгуки, перевіряю статус документів та наявність 
компанії в держреєстрах, перевіряю, на який 
рахунок потраплять гроші.

Читаю відгуки на інших сайтах. Якщо це шахраї, 
то про них напишуть.

Нічого не перевіряю. Ну хто буде робити цілий 
сайт, щоб потім обманювати людей?

Чи викладаєте ви фото з відпустки із вказаною 
геолокацією та реальним часом перебування 
в цьому місці?

Ні. Я взагалі свої фото в соцмережі не викладаю.

Викладаю, але після повернення.

Викладаю одразу, як зроблені. Так всі можуть 
знати, що я зараз на відпочинку.

ЧИ ЗМОЖЕТЕ ВИ ПЕРЕМОГТИ 
ОНЛАЙН-ШАХРАЇВ? Небезпечне з’єднання. Новий 

формат роботи співробітників 
змушує бізнес переглянути питання 
уразливості системи безпеки

Як захистити акаунти 
бізнесу в соцмережах

Витік даних: як бізнесу захистити 
інформацію від хакерських атак
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Життя людини 
є повноцінним 
та насиченим, 
коли вона приносить 
користь іншим

Так само й бізнес. Звичайно, сама 
собою справа має бути корисною для 
людей, адже інакше не буде попиту 
на товари та послуги.

Але, концентруючись лише на 
заробітку, бізнес втрачає унікальну 
можливість щось змінити та 
покращити навколо себе у значно 
більших масштабах, ніж здатна людина 
сама собою. Тому одним з головних 
завдань Baker Tilly — допомагати 
іншим.

Допомагати будувати міцний бізнес, 
що постійно розвивається.

Допомагати нашим співробітникам 
ставати справжніми професіоналами 
та якісними спеціалістами.

Допомагати розвивати класні проєкти, 
які роблять Україну кращою.

Допомагати незахищеним верствам 
населення, даючи їм надію на світле 
майбутнє.

Ділитися своїми знаннями та силою 
з тими, хто цього потребує.

Лише так, лише власним прикладом та 
взаємодопомогою, можна побудувати 
міцне, квітуче, щасливе суспільство, 
в якому сподобається жити кожному.
Недарма наше гасло: 
«Now, for tomorrow» — 
це означає робити все, що можливо 
зараз, в цьому самому моменті, 
в цей день та час, щоб надалі ставало 
лише краще. Будувати фундамент для 
майбутнього успіху: власного, своєї 
родини, своєї країни та всього світу.

Якщо вам близький цей підхід, 
долучайтесь до нашого стилю 
життя. Діліться ресурсом, коли 
він в надлишку. І тоді, коли раптом 
опинитесь без нього, інші поділяться 
з вами своєю енергію та натхненням.

Керучий партнер Baker Tilly Ukraine 
Олександр Почкун
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