
Якщо ви беретеся за роботу, відда-
вайтеся їй повністю, скільки б сил 
і часу вона не забирала.
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Ігор Могилевський — віцепрези-
дент з ІТ, фінансовий директор 
та один із фундаторів компанії Janus 
Worldwide, заснованої в 90-х роках 
минулого століття. Завдяки широким 
знанням у сфері управління фінан-
сами й досвіду роботи в ролі фінан-
сового директора низки великих 
компаній він розвиває внутрішні 
системи, які сприяють успішному 
зростанню Janus Worldwide.

Ігор розповів про те, як сім’я і профе-
сійний досвід вплинули на його 
кар’єру, і про аспекти роботи, які 
його надихають. Як людина, яка 
ніколи не тікає від труднощів, Ігор 
вірить: якщо ви беретеся за роботу, 
потрібно віддаватися їй повністю, 
скільки б сил і часу вона не заби-
рала. Керуючись цим принципом, він 
залишив стабільну роботу та спря-
мував усю енергію на створення 
Janus Worldwide практично з нуля. 
Ігор підкреслив, що має сильно 
розвинене почуття відповідальності. 
Він також відзначив, що важливо 
вміти розбудовувати партнер-
ські відносини. Ці два чинники, 
безсумнівно, допомогли команді 
Janus Worldwide вивести компанію 
на позицію лідера в сучасній інду-
стрії перекладу. Тим, хто так само, 
як і він, шукає свіжі підходи до стра-
тегічного планування й розвитку 
бізнесу, Ігор рекомендує прочитати 
присвячену цьому книгу.



Моя кар’єра завжди формувалася навколо 
управління фінансами. Моя мама все життя 
пропрацювала в цій сфері й рекомендувала 
мені піти у фінансовий інститут, коли настав 
час. Інститут був заочний, і, провчившись 
усього пів року, я вже працював одночасно 
в трьох невеликих фірмах головним бухгал-
тером. Ця сфера мене швидко захопила. 
Вона виявилася набагато цікавішою, ніж 
видавалася до того, як я погодився з реко-
мендаціями моєї мами. Тоді я відкрив для 
себе, яким логічно злагодженим є бухгалтер-
ський облік, наскільки щільно за його допо-
могою можна контролювати майже кожний 
найменший куточок діяльності компанії, 
отримувати всі необхідні цифри для фінан-
сового контролю та планування, видобувати 
статистичні дані для побудови стратегії 
продажів і подальшого розвитку компанії 
в цілому.

Робота в різних галузях вимагала різнобічних 
знань, постійного вивчення юридичних основ 
і опанування нової податкової та управлін-
ської звітності. Крім того, законодавство, 
що постійно змінюється, вимагало тримати 
себе у формі. Усі ці чинники підживлювали 
й заохочували мене як молодого спеціаліста, 
який бажав розвивати свою кар’єру.

За родом діяльності мені доводилося 
стикатися з податковими й аудиторськими 
перевірками. Спеціалісти в цих галузях 
позитивно оцінювали результати моєї 
роботи, і, оскільки в ті часи дійсно хороших 
спеціалістів у галузі фінансів знайти було 
важко, мені почали надходити пропозиції від 
компаній середнього бізнесу через рекомен-
дації від аудиторів.

Пропрацювавши головним бухгалтером 
у туристичній сфері, роздрібній торгівлі, 
компанії, що володіла мережею автоза-
правних станцій, і навіть середньооптовій 
фірмі з дистрибуції медичних препаратів, 
я обійняв посаду фінансового директора 
у великооптовому холдингу — лідері ринку, 
що на той час постачав цукровий пісок 

Розкажіть, яке особисте досягнення визначило вашу кар’єру.

в усі регіони Росії. Завдяки накопиче-
ному професійному досвіду мені вдалося 
в доволі короткий термін провести аналіз 
і ревізію господарської діяльності компанії, 
вивести автоматизацію обліку на принци-
пово новий рівень і скоротити за рахунок 
цього штат із 24 бухгалтерів, які працю-
вали в моєму відділі, майже вдвічі.

Без зайвої скромності скажу чесно, 
що на той момент я усвідомлював свої 
професійні досягнення, підтверджені 
керівництвом компанії. Мабуть, тільки 
тоді я повністю впевнився, що маю право 
сказати: це моє, я хотів би пов’язати своє 
життя з фінансами й автоматизацією 
в галузі обліку.

Ну й, звісно ж, коли в нас із Костян-
тином утворився бізнес-союз, я з радістю 
і великим ентузіазмом переніс увесь багаж 
знань у Janus Worldwide. Це виразилося 
в розробці й реалізації custom-made-конфі-
гурації системи обліку та ведення проєктів 
у LSP, що називається ERP Janus, а також 
у становленні необхідної ІТ-інфраструк-
тури й технічної служби, яка забезпечує 
безперебійну роботу компанії.
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Що найкраще й найгірше в посаді віцепрезидента?

З якою найбільшою проблемою ви зіткнулися у своїй кар’єрі? 
Як ви її подолали та які уроки з цього винесли?

Це дуже добре запитання. Мені подоба-
ється, що ми з Костянтином доповнюємо 
один одного в бізнесі. Кожний привно-
сить те, що він може робити найкраще. 
Це, я вважаю, і дає успіх бізнесу. Ми не штов-
хаємося, заважаючи один одному різними 
точками зору на одне питання. Просто 
кожний із нас довіряє своєму бізнес-парт-
неру. Така свобода дій дає змогу вира-
жати себе на своєму місці. Робити автор-
ські проєкти, якщо хочете. Що, до речі, 
не заважає питати поради друга, якщо 
вона потрібна.

Якщо говорити про мене особисто, 
я б назвав найважчим рішення завершити 
успішну на той момент кар’єру фінансового 
директора й почати фактично все з нуля 
у власному бізнесі. Janus Worldwide почина-

Однак позиція віцепрезидента, як і посада 
головного виконавчого директора, покладає 
на тебе тягар відповідальності. Це відпові-
дальність за добробут компанії, правильну 
організацію фінансових потоків, своєчасну 
видачу заробітної плати, упевненість колег 
у завтрашньому дні. Я не боюся цієї відпові-
дальності, але вона завжди сидить у підсві-
домості. Це те, що перетворює вільного 
художника на адміністративну особу.

лася з двох людей. Деякий час у нас навіть 
не було офісу. У 90-ті роки ще не дуже був 
розвинутий Інтернет. Пам’ятаю, що мені 
часто доводилося зустрічатися в метро 
з перекладачами, щоб передати дискету 
з матеріалами для роботи. Уявляєте 
різницю між моїм положенням фінансового 
директора зі штатом підлеглих співробіт-
ників у великій компанії і в ролі «і коваль, 
і швець, і кравець, і на дуду грець» у стартапі 
Janus Worldwide?

Як я вже зазначив, я маю досить серйозне 
почуття відповідальності. Якщо вже за щось 
узявся, потрібно віддати всього себе цій 
справі. Як би важко це не було й скільки 
б часу не потребувало. Тільки тоді гаран-
товано результат. І, як мені здається, Janus 
Worldwide сьогодні це доводить. Так, кожне 
серйозне рішення потрібно ґрунтовно зважу-
вати, але, якщо ти його прийняв, дотримуйся 
його, не озираючись.
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Поділіться нещодавньою історією успіху, частиною якої ви стали.

Який чинник є для вас найважливішим під час пошуку нових працівників?

Яка з останніх прочитаних вами книг, 
на вашу думку, найкраща?

Особливо хотілося б виділити роботу над 
проєктом зі створення комплексної системи 
Global Technology Platform. Вона дає змогу 
нашим клієнтам суттєво скоротити витрати 
часу на розміщення замовлень, у режимі 
реального часу здійснювати оцінювання 
матеріалів для перекладу й отримувати 
калькуляцію. Водночас у ній надаються 
можливості вести термінологічну базу, 
мати всі замовлення й матеріали завжди під 
рукою, контролювати хід виконання замов-
лення в реальному часі, виводити всілякі 

Не можу сказати, що є один ключовий 
момент або чинник, що визначає подальшу 
плідну співпрацю. Я вважаю, що це радше 
комбінація кількох показників. Передусім 
кандидат повинен мати достатню квалі-
фікацію і досвід роботи за спеціальністю. 
Це запорука його продуктивності. По-друге, 
важливо правильно донести службові 
обов’язки до кандидата й заручитися 
взаємною згодою, що це та робота, яка буде 
цікава працівникові.

Я б відніс до такої категорії книгу 
Good to Great автора Jim Collins («Від 
хорошого до величного», Джим 
Коллінз), рекомендовану Костян-
тином. Це дійсно потужні настанови 
для бізнесу, які дають змогу погля-
нути на багато питань під новим 
кутом, задуматися й переосмислити 
деякі підходи до стратегії та вико-
нання завдань.

фінансові та статистичні звіти, експортувати 
дані й багато іншого.

Це реально захопливий за своїми можливос-
тями проєкт. Багато наших великих клієнтів 
гідно оцінили зручність системи, що сприяло 
розширенню співпраці. А найбільш захо-
плює те, що ми маємо величезну кількість 
ідей щодо подальшого розвитку системи. 
Чи не це є справжнім задоволенням від твор-
чості, яке приносить практичну користь?

Крім того, є такі тонкощі: я намагаюся запро-
шувати в компанію творчих особистостей, 
але таких, які мають досвід і розуміння того, 
як потрібно працювати в команді, де вино-
сяться на розгляд і обговорення всі ідеї, 
але робота виконується суворо в межах 
прийнятих лідером рішень.


