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Швейцарія у кращих проявах
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25-років дипломатичних відносин країн: 
надбання та успіхи

Демократія як частина національного ДНК: 
Україна очима іноземця 
Гійом Шойрер, посол Швейцарії в Україні, про 
процес формування українських цінностей, 
поступове покращення політичного іміджу 
країни в світі, та кілька порад українському 
політикуму  

Вдячність та повага до кожної людини – 
основні цінності у розбудові величного  
та великого бізнесу 
Франциска Чуді, власниця сімейного бізнесу 
WICOR/WEIDMANN у четвертому поколінні, 
про інтеграцію швейцарських цінностей в 
Україну та їхнє значення не лише у бізнесі

Досконалість, яка не має меж. Яскравий 
приклад розвитку за рахунок використання 
новітніх передових технологій  
Даpрелл Джейкобс, генеральний директор 
Clinic Lémanic, про постійний пошук 
передових медичних рішень, що обумовлює 
бажання навчитися задовольняти прагнення 
найбільш вимогливих клієнтів  

Бізнес та гроші, мають бути змістовними  
та якісними. Це – набагато складніше  
та емоційніше, ніж просто заробляти 
Патрисія Шморгун, співзасновниця 
стоматологічної клініки Porcelain Group, про 
соціальну відповідальність, яку має нести 
бізнес, та надважливе значення залишити 
після себе щось корисне, якісне, важливе  

Взаємодія Швейцарії та України  
у тезисах та цифрах    
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дає можливість досягати неймовріних 
показників розвитку у бізнесі 
Ансгар Борнеманн, генеральний директор 
Nestlé в Україні, про формування 
корпоративних пріоритетів та значення 
основної цінності Nestlé – якість

Editor’s note 
Switzerland at its best

Switzerland and Ukraine: the results of 2017 
25 years of diplomatic relations between 
countries: achievements and success

Democracy as a part of national DNA:  
Ukraine as seen by the eyes of a foreigner
Guillaume Scheurer, Ambassador of Switzerland 
to Ukraine, speaks about the process of formation 
of Ukrainian values, gradual improvement of the 
country’s political image in the world, and some 
advice for the Ukrainian political community

Gratefulness and respect for every person  
are the main values in the development  
of great and big business
Franziska Tschudi, owner of the fourth-generation 
WICOR/WEIDMANN family business, about the 
integration of Swiss values into Ukraine and their 
importance not only in business

Perfection that has no boundaries. A vivid 
example of development through the use  
of cutting edge advanced technologies
Mr Darrell Jacobs, General Director of the Clinic 
Lémanic, speaks about the constant search for 
advanced medical solutions that creates the 
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Business and money must be thoughtful 
and high-quality. It’s a lot harder and more 
emotional than just earning
Patricia Shmorhun, co-founder of the 
Porcelain Group dental clinic, speaks about 
social responsibility in business and the 
vital importance to leave something useful, 
qualitative, important

Interaction of Switzerland and Ukraine  
in theses and numbers    

Team is the most valuable asset of business, it 
provides an opportunity to reach unbelievable 
results of business development
Anshar Bornemann, CEO of Nestlé Ukraine, 
speaks about the formation of corporate priorities 
and the quality as a Nestlé’s core value 
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Про витоки економічного місіонерства  
в Україні 
Олександр Панченко, директор компанії Sika 
Україна: «Ми не продаємо послугу, ми пропонуємо 
комплексне рішення існуючих проблем» 

Криза – не безвихідь, а лише пошук нових 
можливостей та освоєння нових напрямів  
«Прозорість у бізнесі – шлях до успіху.  
Почніть із себе».  
Михайло Зайченко, директор компанії ТОВ 
«Шиндлер»

Про значення цілісності компанії та 
своєчасне переосмислення цінностей  
і компетенцій 
Наталія Осадча, співвласниця S&P Investment 
Risk Management Agency, про важливість 
комплексного підходу до розв’язання будь-
якої проблеми та важливість її подальшої 
профілактики
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the country to a qualitatively new level  
of development
Oleksandra Alhimovych, CEO of Luxoft Ukraine, 
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challenges by real experts and how they learn to 
manage them
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quality education, the importance of rehabilitation 
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ability to predict customer needs
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Oleksandr Vozniuk, General Director of SGS 
Ukraine, speaks about the importance of 
business ethics, as well as why predictability  
will save Ukraine
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activities in Ukraine
Oleksandr Panchenko, Director of Sika 
Ukraine: “We do not sell the service, we offer a 
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of new directions 
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of the “Schindler” Ltd.
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any problem and the importance of its further 
prevention

40 40

46 46

56 56

58 58

64 64

76 76

70 70

52 52



5

EDITOR’S NOTE СЛОВО РЕДАКТОРА

Держава з позначкою плюс! 

Про неї говорять «країна зі знаком якості» та опи-
сують, як краще місце у світі для життя та розвитку 
бізнесу. Більш за все там імпонує відчуття задоволе-
ності життям, високі показники зайнятості населен-
ня, гостинність жителів, розвинена інфраструктура, 
унікальні сири, шоколад, вина, годинники і стабільні 
банки. Не можна обійти увагою й гори, долини, озе-
ра, каньйони, історичну архітектуру, видатних людей 
тощо. І найголовніше, – кожен десятий мільярдер 
живе саме у цій країні, економіка якої побудована на 
найдосконалішій у світі системі оподаткування. Зна-
йомтеся – Швейцарія!

Чому саме вона? Перш за все тому, що 2017-ого від-
значається 25-річчя  дипломатичних[ відносин Укра-
їни та Швейцарії, а ще тому, що для цієї країни ха-
рактерні мультикультурність, багатомовність, висока 
освіченість, організована система охорони здоров’я. 
У цьому читачів переконає четвертий номер LDaily 
з інтерв’ю Надзвичайного і Повноважного Посла 
Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Гійома 
Шойрера, власниці сімейного бізнесу у четвертому 
поколінні Wicor/Weidmann Франциски Чуді, гене-
рального директора компанії Luxoft Ukraine Олексан-
дри Алхімович, голови правління Vetropack в Україні 
Павла Принька, та ще із багатьма CEO кращих швей-
царських компаній в Україні.  

Спеціальний випуск LDaily у партнерстві із Посоль-
ством Швейцарії в Україні розкриває читачам справж-
ні цінності Швейцарії, які повністю проектуються на 
будь-яку країну, де Head office розвиває бізнес. Поспіл-
кувавшись із такими керівниками стає зрозуміло, чому 
ця маленька і водночас велична країна має такі високі 
показники за якістю життя та бізнес-кліматом.

Завершуючи цей особливий для обох країн рік, усім 
нам хочеться побажати українського натхнення і гос-
тинності, а також швейцарської якості і стабільності. 

Жанна Гаращук
Головний редактор LDaily

A country with a plus sign!  

They say “a country with a quality symbol” and describe 
it as the best place for life and business in the world. 
Most of all, there is a feeling of satisfaction with life, high 
rates of employment among the population, hospitality 
of inhabitants, developed infrastructure, unique 
cheeses, chocolate, wine, watches and stable banks. 
It’s impossible to ignore the mountains, valleys, lakes, 
canyons, historic architecture, prominent people, etc. 
And the most important thing is that every tenth billionaire 
lives in this country, economy of which is based on the 
most perfect taxation system in the world. Please meet — 
this is Switzerland!

Why Switzerland? First of all, because the 2017th marks 
the 25th anniversary of diplomatic relations between 
Ukraine and Switzerland and, also, because this country 
can be proud of its multiculturalism, multilingualism, high 
education, and organized health care system. Readers 
will understand this from the fourth issue of LDaily 
which contains interviews with the Extraordinary and 
Plenipotentiary Ambassador of Switzerland to Ukraine 
and the Republic of Moldova, Hiiom Shoirer, owner of 
family business in the fourth generation Wicor/Weidmann 
Francisca Chudi, CEO of Luxoft Ukraine Oleksandra 
Alkhimovych, chairman of the board of Vetropack in 
Ukraine Pavlo Prinko, and with many other CEOs of the 
best Swiss companies in Ukraine.

LDaily’s special issue in the partnership with Swiss 
Embassy in Ukraine reveals to the readers the true values 
of Switzerland that are designed for any country where 
the Head Office develops its business. A conversation 
with such directors makes it clear why this small but at 
the same time great country has such high indicators of 
quality of life and business climate.

Ending this special for both countries year we wish all of 
us  the Ukrainian inspiration and hospitality, as well as 
Swiss quality and stability.

 
Zhanna Garashchuk

LDaily Editor-in-chief 
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SWISS 2017

Швейцарський  
2017

2017 was marked by many interesting and significant 
events for Switzerland. They relate to science, culture, 
and the social life of the country, and have become 
important and notable for both Switzerland and for 
Ukraine.

1. We celebrate the 25th anniversary of the 
establishment of Ukraine-Switzerland diplomatic 
relations in 2017. Both sides undoubtedly appreciate 
well-established and lasting relationships. 
Cooperation with Switzerland is one of the priority 
geopolitical directions for Ukraine.

2. Switzerland won the prize in the ranking of the Davos 
Economic Forum “Global Competitiveness Index” 
again in 2017. Switzerland has occupied leading 
positions for the last 10 years.

3. Half-century has passed from the date when the first 
in Switzerland ATM was put into operation in Zurich. 
Each bank client then, in the distant 1967, could 
withdraw up to 200 francs in cash any time round the 
clock. A bank card of that time significantly differed 
from the one that we have today. It resembled a sort 
of punched card. Such a service became available 
throughout Switzerland in 1968.

4. 170 years have passed since the Civil War in 
Switzerland. According to historical sources, the 
main reason of this war was a religious issue, and its 
consequence was the modern political construction 
of the country — Confederation.

5. An international team of researchers under the 
chairmanship of Michael Krudsen, the scientist from 
Zurich, discovered a new species of apes. Since 
then, the seventh species has joined the six existing.

6. Nobel Prize 2017 for the development of 
cryoelectronic microscopy (chemistry) was received 
by Jacob Deboshe along with two other scientists 
from other countries.

2017 рік для Швейцарії відзначився багатьма цікавими 
та знаменними подіями. Заходи у сфері науки, куль-
тури, соціального життя країни стали важливими і ви-
значними як для Швейцарії так і для України.

1. У 2017 році виповнюється 25 років встановлен-
ня дипломатичних відносин Україна-Швейцарія. 
Обидві сторони, безперечно, дуже цінують нала-
годжені та міцні зв`язки. Для України співробітни-
цтво зі Швейцарією є одним з пріоритетних гео-
політичних напрямів.

2. У 2017 році, хоча й не вперше, Швейцарія зайня-
ла призове місце у рейтингу Давоського еконо-
мічного форуму «Глобальний індекс конкуренто-
спроможності». Останні 10 років саме Швейцарія 
займає лідуючі місця.

3. Виповнилось півсторіччя від дати, коли у Цюріху 
запрацював перший у Швейцарії банкомат. Кожен 
клієнт банку тоді, у далекому 1967 році, міг зняти 
до 200 франків готівкою у будь-який час доби. 
Банківська карта того часу суттєво відрізнялась 
від того вигляду, до якого ми звикли, та була схо-
жою на свого роду перфокарту. З 1968 року така 
послуга була вже доступною по всій Швейцарії.

4. Цього року святкуватимуть 170 річницю закінчен-
ня громадянської війни в Швейцарії. Основною 
причиною цієї війни історичні джерела називають 
релігійне питання, а її наслідком стала сучасна 
політична побудова країни - конфедерація.

5. Команда дослідників з міжнародним складом під 
головуванням цюріхського вченого Майкла Круд-
сена  відкрили новий вид людиноподібних мавп. 
З цього моменту до шести існуючих видів приєд-
нався сьомий.

6. У 2017 році Жак Дебоше разом з двома науковця- 
ми з інших країн отримав Нобелівську премію з хімії 
за розробку методу кріоелектронної мікроскопії.
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7. Ukraine is not alone in its difficult reform trials. 
The Swiss voted on a nationwide referendum in 
September 2017 and rejected the reform project of 
the first level of the Swiss pension system. The last 
pension reform in the country was held in 1997.

8. The first national “Digital Day” in Switzerland was 
on the 21st of November. His goal is to outline the 
prospects and assess the potential of the innovative 
economy in the digital world. Nearly forty Swiss 
universities and institutes opened their doors to 
those who want to discover the world of a digital 
economy. Almost all of the country’s railway stations 
have become an arena for the exchange of digital 
experiences between industry, representatives of 
political structures and business circles.

9. The world celebrates the 500th anniversary of the 
Reformation, and Switzerland is not an exception, 
as the reformation movement moved very quickly to 
Switzerland of that time and was supported by the 
thinking community of the country. Luther’s ideas 
encouraged progressive reformers in Switzerland 
and caused a wave of indignation at the actions of 
the Catholic Church and its position in society.

10. One of the streets of the Israeli city Rishon-
LeZion was named after the Swiss Paul Grüninger, 
who was the chief of police of one of the Swiss 
cantons. In March 1938, after Anschluss, many 
Jewish refugees from Austria tried to find refuge 
in Switzerland. But in March 1938, the Swiss 
government announced that “the ship was full,” and 
officially closed the country’s borders to the victims 
of Nazism. Paul Grüninger was a head of the Swiss 
Border Guard Service at that time. He rescued 
more than 3,600 Jewish refugees from Austria by 
issuing entry documents against the official order 
of the government.

7. Україна не одинока у своїх непростих реформ-
них випробуваннях. У вересні 2017 року швей-
царці голосували на загальнонаціональному ре-
ферендумі  та відхилили проект реформування 
першого рівня  пенсійної системи Швейцарії. 
Остання пенсійні  реформа у країні проводилась 
у 1997 році.

8. 21-го листопада у Швейцарії пройшов перший 
національний «Цифровий день». Його мета – на-
мітити перспективи та оцінити потенціал іннова-
ційної економіки у цифровому світі. Біля сорока 
вузів та наукових інститутів Швейцарії відкрили 
свої двері для бажаючих відкрити для себе світ 
цифрової економіки. Майже усі залізничні вок-
зали країни стали ареною для обміну цифровим 
досвідом між промисловістю, представниками 
політичних структур та діловими колами.

9. Світ відзначає 500-річчя Реформації, та й Швей-
царія не виняток, адже реформаторський рух 
дуже швидко перекинувся на Швейцарію того 
часу та отримав суттєву підтримку у тодішній 
думаючій спільноті країни. Ідеї Лютера впали до 
смаку прогресивним реформаторам Швейцарії 
та викликали хвилю обурень діями тодішньої ка-
толицької церкви та її позицією у суспільстві.

10. У ізраїльському місті Рішон-ле-Ціон одну з ву-
лиць названо на честь швейцарця – Пауля Грю-
нінгера, який був шефом поліції одного зі швей-
царських кантонів. У березні 1938 року, після 
аншлюсу, багато єврейських біженців з Австрії 
намагались знайти притулок у Швейцарії. Та у 
березні 1938 року швейцарський уряд оголосив, 
що «корабель заповнений», та офіційно закрив 
кордони країни для жертв нацизму. У той час 
Пауль Грюнінгер бук керівником  швейцарської 
прикордонної служби.  Він врятував більш ніж 3 
600 єврейських біженців з Австрії, оформлюючи 
їм в’їзні документи всупереч офіційним розпоря-
дженням тодішньої влади.
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Democracy in Ukraine has always  
been a part of Ukrainian DNA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of 
Switzerland to Ukraine Mr. Guillaume Scheurer on his 
biennial work at the embassy, on pressing issues, on the 
experience of Polish-Swiss relations, ways to improve 
the political image and investment attractiveness, 
Ukrainian and Swiss values, picturesque Ukrainian cities, 
its people and changes that are already happening. 
Exclusively for LDaily.

Демократія в Україні завжди була 
частиною українського ДНК

Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в 
Україні пан Гійом Шойрер про дворічну роботу в 
посольстві, про нагальні проблеми, про досвід поль-
сько-швейцарських відносин, шляхи вдосконалення 
політичного іміджу та інвестиційної привабливості, 
українські та швейцарські цінності, мальовничі міста 
України, її народ та зміни, що вже відбуваються. Екс-
клюзивно для LDaily.

Is there a consistent algorithm for Ambassadors? To come 
to the country, to establish relations with the government, 
to communicate with business and the public, to 
thoroughly understand the history and begin to work on 
change. The theory is simple, but in practice everything is 
much more complicated. Each country is unique, has its 
own historical past, its own cultural code and the way of 
development. Mr. Guillaume Scheurer has been working 
in Ukraine for two years now. He is delighted with 
talented and sincere Ukrainian people, picturesque cities 
and nature, original traditions. And the main thing — from 
the courageous decision of the Ukrainian people to step 
on the thorny path of change. Mr Scheurer frankly says 
that this way is just the beginning — much has already 
been done and more needs to be done. It is impossible 
in a few years to throw everything old and build a new 
one. It is impossible to briefly depict the experience of 
another country, as if under a checkerboard. This is a 
lengthy and complicated process, and the main mission 
of the Swiss Embassy and Guillaume Scheurer, as its 

Чи існує сталий алгоритм дій у послів? Приїхати в 
країну, налагодити відносини з урядом, поспілкувати-
ся з бізнесом та громадськістю, ретельно розібрати-
ся в історії та почати працювати над змінами. У тео-
рії просто, але на практиці все набагато складніше. 
Кожна країна унікальна, має своє історичне минуле, 
власний культурний код та шлях розвитку. Пан Гійом 
Шойрер працює в Україні вже два роки. Він в захваті 
від талановитих та щирих українських людей, мальов-
ничих міст і природи, самобутніх традицій. А головне 
— від мужнього рішення українського народу ступити 
на тернистий шлях змін. Пан Шойрер відверто каже, 
що цей шлях тільки-но починається — вже багато 
зроблено та ще більше треба зробити. Неможливо за 
кілька років викинути все старе і збудувати нове. Не-
можливо хутко змалювати досвід іншої країни, немов  
під копірку. Це тривалий і складний процес, і голов-
ною місією Посольства Швейцарії та Гійома Шойре-
ра, як його керівника, є стати дружнім радником та 
провідником у новому українському курсі змін.
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  Пане Посол, Ви приїхали до України у 2015 році. 
Якою для Вас була Україна тоді і якою є зараз? Що 
змінилося, а що залишилося незмінним?

Г. Шойрер: Нажаль, з того часу кілька прикрих ре-
чей залишилися незмінними — Крим досі окупова-
ний, війна на Донбасі продовжує забирати життя 
як військових, так і цивільних. Через війну півтора 
мільйони людей втратили свої домівки та вимушено 
переїхали на підконтрольну територію. Але якщо ми 
подивимось на Україну з іншого ракурсу, то побачимо 
багато позитивних змін. Це, у першу чергу, економіч-
не відновлення та макрофінансова стабільність. Бага-
то реформ було запущено. Багато законів ухвалено. 
Наприклад, нещодавній Закон про медичну реформу. 
І, звичайно ж, значною подією стало запровадження 
безвізового режиму з країнами Шенгенської зони, 
зокрема, зі Швейцарією. Ці покращення відбулися 
завдяки уряду, Верховній Раді та українському наро-
дові, який погодився пройти через складнощі заради 
благополуччя нового покоління.

  Якою Ви представляєте Україну міжнародній 
спільноті?

Г. Шойрер: З одного боку, я говорю про те, що це 
країна, яка повинна пройти через низку реформ. Досі 
залишається багато проблемних моментів, напри-
клад, корупція. З іншого боку я відмічаю, що ця країна 
відкрита до позитивних змін і вже робить перші впев-
нені і правильні кроки.

Швейцарія, зі свого боку, інвестує в цю країну, нала-
годжує імпорт та експорт. Я би назвав Україну «новою 
Польщею», тому що на початку 90-х Швейцарію та 
Польщу пов’язували аналогічні відносини.

  Яку картинку особисто Ви уявляєте, коли думає-
те про Україну? Це поля, промисловість чи, можливо, 
щось інше?

Г. Шойрер: Ваша країна дуже різноманітна. Проте 
перше, що приходить на думку — це величезні сільс-
когосподарські угіддя. Справжніми перлинами сяють 
українські міста. Я чимало подорожував країною, ок-

Україна — це надзвичайний потенціал, 
це добрі, працьовиті, освічені люди. Це  
країна справжніх цінностей, які дуже 

важливі для бізнесу.

leader, is to become a friendly adviser and guide in the 
new Ukrainian course of change.

  Mr. Ambassador, you arrived in Ukraine in 2015. 
How was Ukraine when and now? What has changed, 
and what remains unchanged?

G. Scheurer: Unfortunately, since then some of the 
annoying things have remained unchanged — the 
Crimea is still occupied, the war in the Donbass continue 
to take lives of both military and civilian. As a result, one 
and a half million people lost their homes and forcedly 
moved to a controlled area. But if we look at Ukraine from 
another perspective, we will see a lot of positive changes. 
This is, first of all, economic recovery and macrofinancial 
stability. Many reforms have been launched. Many laws 
passed. For example, the recent Law on Medical Reform. 
And, of course, a significant event was the introduction 
of a visa-free regime with the countries of the Schengen 
zone, in particular, with Switzerland. These improvements 
were due to the government, the Verkhovna Rada and 
the Ukrainian people, who agreed to go through the 
difficulties for the well-being of the new generation.

  How do you present Ukraine to the international 
community?

G. Scheurer:  On the one hand, I say that this is a country 
that has to go through a series of reforms. There are still a 
lot of problem areas, for example, corruption. On the other 
hand, I note that this country is open to positive changes 
and already makes the first sure and correct steps.

For its part, Switzerland is investing in this country, 
establishing imports and exports. I would call Ukraine “a 
new Poland”, because in the early 90’s, Switzerland and 
Poland were associated with similar relations.

  What picture do you personally imagine when you 
think about Ukraine? Do you see fields, industry or 
perhaps something else?

G. Scheurer: Your country is various. However, the first 
thing that comes to my mind — this is a huge agricultural 
land. True pearls are shining Ukrainian cities. I toured 

Ukraine is an extraordinary potential, it’s 
kind, hardworking, educated people. This 
is a country of real values that are very 
important to business.
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рім Києва, відвідав Львів, Одесу, Чернівці та Харків. 
Як істиний швейцарець, я закохався у гірські просто-
ри Західної України, цей регіон близький моєму сер-
цю. Ви, насправді, дуже багаті. А головне, ви навчи-
лися поєднувати вірність традиціям та відкритість до 
всього світу.

 Чи є відмінності між тим, як Ви представляєте 
Швейцарію в Україні та у Сполучених Штатах?

Г. Шойрер: Ми однаково презентуємо Швейцарію в 
різних країнах, для цього є певний спільний підхід. 
Перш за все, треба поставити Швейцарію на мапу 
тієї країни, в яку ми приїхали. Одним з головних мето-
дів подібної інтеграції — є налагодження політичних, 
культурних, суспільних відносин з країною. В цьому 
плані працювати з США ї було трошки легше, адже на 
території Сполучених Штатів проживає дуже багато 
людей швейцарського походження, ними засновано 
близько 100 міст по всій країні. В  той же час, в Укра-
їні швейцарців не так багато, на сьогоднішній день їх 
близько 250 осіб. В Україні є два поселення, заснова-
них моїми співвітчизниками — Цюріхталь в Криму та 
Шабо в Одеській області.

 Чи можна зробити висновок, що на посаді Посла 
Швейцарії в Україні Ви виконуєте нові для себе функції?

Г. Шойрер: Однозначно відповісти складно, проте 
скоріше «ні», ніж «так». У кожній країні ми намагаємо-
ся промотувати двосторонні відносини. Безперечно, 
змінюються обставини, в яких ми працюємо, але дос-
від допомагає нам пристосовуватися до різних умов. 
Нам подобається, що в Україні зв’язок з людьми, ме-
діа, урядом є доступнішим, ніж у Сполучених Штатах. 
Співпраця з українськими посадовцями є дуже плід-
ною, простою та прозорою. Я вдячний за чуйність, це 
дуже допомагає в роботі.

  Щоб Ви порадили українському політикуму? Які 
зміни допоможуть зробити нашу країну максимально 
привабливою в очах інвесторів?

Г. Шойрер: Головним елементом інвестиційної прива-
бливості України повинно стати верховенство права. 
Коли судова система налагодиться, корупція, від-
сутність якої є другою обов’язковою складовою для 
іноземних бізнесменів, автоматично буде знищена. 
Також хочу зазначити щодо політичної культури в 
Україні. Вам слід навчитися слухати один одного та 
досягати компромісу.

quite a lot through the country, except Kyiv, I visited Lviv, 
Odessa, Chernivtsi, Kharkiv. As a true Swiss, I fell in love 
with the mountainous areas of western Ukraine, this 
region is close to my heart. You are, in fact, very rich. And 
most importantly, you have learned to combine loyalty to 
traditions and openness to the whole world.

 Is there any difference between representing 
Switzerland in Ukraine and in the United States?

G. Scheurer: We equally present Switzerland in different 
countries, for this there is a certain common approach. 
First of all, you need to put Switzerland on the map 
of the country in which you arrive. One of the main 
methods of such integration is the establishment of 
political, cultural, and public relations with the country. 
In this regard, it was a little easier to work with the USA, 
because in the United States there are many people of 
Swiss descent, they have founded about 100 cities in 
the country. At the same time, there are not many Swiss 
people in Ukraine, for today they are about 250 persons. 
In Ukraine, there are two settlements founded by my 
compatriots — Zurichtal in Crimea and Shabo in the 
Odessa region.

  Can we conclude that you have new functions as an 
ambassador to Ukraine?

G. Scheurer: It is definitely difficult to answer, but rather 
“no” than “yes”. In each country, we are trying to promote 
bilateral relations. Undoubtedly, the circumstances in 
which we work are changing, but experience helps us 
to adapt to different conditions. We like the fact that 
in Ukraine communication with people, the media, and 
the government is more accessible than in the United 
States. Cooperation with Ukrainian officials is very 
fruitful, simple and transparent. I am grateful for the 
responsiveness; it is very helpful in our work.

  What could be your advice to Ukrainian politicians 
regarding changes that should be implemented to make 
our country more attractive to investors? 

G. Scheurer: The rule of law should be the main element 
of the investment attractiveness of Ukraine. When the 
judicial system is established, corruption, the absence 
of which is the second mandatory component for 
foreign businessmen, will automatically be destroyed. 
I also want to point out the political culture in Ukraine. 
You should learn to listen to each other and make 
compromises.
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 Як Ви вважаєте, чи сформовані в Україні націо-
нальні цінності? Якщо так, то чи співпадають вони зі 
швейцарськими?

Г. Шойрер: Гадаю, процес формування цінностей 
зараз у роботі. Україна знаходиться на переломно-
му етапі, коли нові цінності витісняють старі, віджи-
ті, хибні. Провідні цінності, такі як відповідальність, 
родина, демократія та інші, безумовно, співпадають 
в Україні та Швейцарії. Я би сказав більше — вони є 
загальноєвропейськими.

  Пане Посол, Ви працюєте в Україні вже два 
роки. Чи покращуєтьсяімідж України у міжнародній 
спільноті?

Г. Шойрер: У цілому — так. Імідж України покращуєть-
ся, проте доволі повільно і причиною цьому є війна. Ро-
зумієте, образ країни на міжнародному рівні формують 
масмедіа, а у топ-новини, як правило, потрапляє більше 
резонансної негативної інформації. Нещодавно світова 
спільнота знов заговорила про Україну через демон-
страції у Києві. Ця гучна подія створила враження, що 
у вас є політична нестабільність, і ніхто не згадав про 
реформи та покращення. Тому першочерговим завдан-
ням посольств та українських медіа є підтримка балан-
су між негативними та позитивними подіями в країні, 
працюючи таким чином на добрий імідж держави.

Загалом зміна політичного іміджу — процес не швид-
кий. Я можу порівняти Україну з великим човном, 
який зібрався змінити курс. Навкруги шторм, його 
б’ють величезні хвилі, корма повертається повільно, 
з гучним скреготом, але моряки щосили налягають 
на весла, і човен обов’язково попливе в іншому на-
прямку… Процес вже почався!

  Do you think that national values have been formed 
in Ukraine? If so, do they match with the Swiss ones?

G. Scheurer: I think the process of forming values 
is now in work. Ukraine is at a turning point when 
new values are pushing out old, outdated and false 
ones. Leading values such as responsibility, family, 
democracy, and others, of course, coincide in Ukraine 
and Switzerland. I would say more — they are pan-
European.

  Mr. Ambassador, you have been working in Ukraine 
for two years now. Has the image of Ukraine improved 
among the international community?

G. Scheurer: In general, yes. The image of Ukraine is 
improving, but rather slowly and the reason for this is 
war. You understand, the image of the country at the 
international level forms mass media, and in the top 
news negative information gets more resonant, as a rule. 
The world community has recently spoken about Ukraine 
through demonstrations in Kyiv. This loud event created 
the impression that you have political instability, and 
nobody mentioned reforms and improvement. Therefore, 
the priority task of embassies and Ukrainian media is 
to maintain a balance between negative and positive 
developments in the country, thus working towards a 
good image of the state.

In general, changing the political image — is not the 
fast process. I can compare Ukraine with a big boat, 
which is going to change the course. Around the storm, 
huge waves hit him, the aft returns slowly, with a loud 
crunch, but the sailors are full of paddles, and the boat 
necessarily floats in the other direction... The process 
has already begun!

Слово «компроміс» не є поганим. Воно, 
скоріше, носить позитивну конотацію і 
пов’язане з інтеграцією думок та правил 
у реальність. Рідко у публічному та при-
ватному житті ваша думка домінує. 
Ми змушені  завжди шукати компроміс. 

Потім це перетворюється на звичку.

The word “compromise” is not bad. It, 
rather, has a positive connotation and is 
connected with the integration of thoughts 
and rules into reality. Rarely in public and 
private life is your mind dominant. We are 
compelled to always seek a compromise. 
Then it becomes a habit.
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The values of the Wicor Group are 
unchanged, because they are based  
on respect and gratitude to every 
person who works for our company  
and for the sake of its future

Franziska Tschudi, owner of the Wicor/Weidmann 
family business in fourth-generation, about the 
true values of the company that do not change for 
many decades, about the importance of personal 
development, professional achievements, and the honor 
and dignity of everyone.

Цінності Wicor Group – незмінні, 
оскільки базуються на повазі та 
вдячності кожній людині,  
яка працює для нашої компанії  
та заради її майбутнього

Франциска Чуді, власниця сімейного бізнесу Wicor/ 
Weidmann у четвертому поколінні, про справжні 
цінності компанії, які не змінюються упродовж 
багатьох десятиліть, про значення особистого 
розвитку, професійні надбання, а також, про честь і 
гідність кожної людини.

Wicor Group is a family-owned company with a long 
history of success, which is represented in Ukraine by 
two powerful manufacturing companies – Weidmann 
Malyn Paper Mill, Weidmann Malyn Insulation 
Components. 

The company emerged on the Ukrainian market during 
independence, integrating the values of the main 
company here and increasing the technical capacity in 
Ukraine. The first project at Wicor for Mrs. Tschudi was 
the establishment and development of an enterprise in 
Ukraine. And the level at which she led the company in 
Malin speaks for itself. It was about how Swiss values 
were adapted in Ukraine in an exclusive interview with 
Franziska Tschudi for LDaily.

  The Wicor Group company is more than 140 years 
old, could you tell us, please, how your family business 
was born? Who created  the company? What were the 
main products of the company at the very beginning of its 

Wicor Group – сімейна компанія з багаторічною істо-
рією успіху, яка представлена в Україні двома потуж-
ними виробничими підприємствами – Weidmann Malyn 
Paper Mill, Weidmann Malyn Insulation Components. На 
український ринок компанія вийшла за часів неза-
лежності, інтегрувавши сюди цінності основної ком-
панії та нарощуючи технічні потужності в Україні. 

Першим проектом у Wicor для Франциски Чуді як раз і 
було налагодження та розвиток підприємства в Украї-
ні. І той рівень, на який пані Франциска вивела підпри-
ємства у Малині, говорить сам за себе. Саме про те, як 
швейцарські цінності були адаптовані в Україні в екс-
клюзивному інтерв’ю LDaily розповіла Франциска Чуді. 

  Компанії Wicor Group вже понад 40 років. Пані 
Франциско, розкажіть, будь ласка, з чого почався 
ваш сімейний бізнес? Хто створив компанію? Які ос-
новні продукти були у компанії на початку, і які основ-
ні етапи розвитку пережило підприємство?
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activity? In your opinion, what are the milestones of the 
company’s development? 

Fr. Tschudi: In 1877, Hans Heinrich Weidmann, a 
young man of 25 years, bought the old water-powered 
town mill in Rapperswil, Switzerland, and converted 
it to a cardboard factory. At first, he successfully 
invented and marketed products for bookbinders and 
for the textile sector, later also for the electrical sector 
(pressboard and pressed parts from self-developed 
plastics). After his death, the company went down the 
drain. In 1923, my great-grandfather Jean Tschudi, a 
competitor, acquired the company with the financial 
support of friends. He entrusted the turnaround to 
his very young son, Hans, a paper engineer. Hans 
managed to bring back the Weidmann company on 
solid footing and, among other things, invented the 
hot-pressed transformerboard, today the basis of 
insulation for oil-filled transformers (today Electrical 
Technology business area). He also started production 
activities for our plastics technology (today Medical 
Technology business area). After his death in 1968, 
my father Felix started the internationalization of our 
company.

  You have been the head of the family business for 
more than 16 years. Was the decision to lead the Wicor 
Group your personal choice or was it predetermined by 
your parents? 

Fr. Tschudi: It was a family decision, several years 
after my joining the company as responsible person 
for corporate development and later leading the newly 
created Asia Pacific region of Electrical Technology. By 
the way my first project (for which I was hired) was to 
negotiate and to establish our cooperation in the Ukraine!

  Mrs. Franziska, you have a legal education and  first 
steps in a career you carried out exactly in the field of 
law in the company Lenz&Stähelin. Why did your choice 
fall specifically on education in the field of law? What 
motivated you to make such a choice? 

Fr. Tschudi: When I terminated high school at 19, I 
was unsure about my professional life, had no role 
model (as a young woman in the Seventies), but was 
determined to follow a “career”. Becoming a lawyer or 
a judge seemed like a good way to make use of my 
abilities and offered interesting options, e.g. to enter 
the business world.

  Could you tell us about the situation when your 
practical experience in jurisprudence helped you to 

Ф. Чуді: У 1877 році Ганс Генріх Вайдманн, молодий 
25-річний чоловік, купив старий міський водяний млин 
в Рапперсвілі, що у Швейцарії, і перетворив його на 
картонну фабрику. Спочатку він успішно виробляв та 
продавав продукцію для книжкових друкарських ма-
шин та для текстильного сектора, а пізніше, так само і 
для електротехнічного сектору (прес-форми та пресо-
вані частини з саморобних пластмас). Після його смер-
ті компанія почала занепадати. У 1923 році мій прадід 
Жан Чуді, конкурент, заручившись фінансовою під-
тримкою друзів, придбав цю компанію. Він доручив ке-
рівництво своєму молодому сину, Гансу, який за фахом 
був інженером з паперової промисловості. Згодом мо-
лодому хлопцю вдалося вивести занепалий Weidmann 
на той рівень, який був у компанії до її купівлі.   

Крім того, за його керівництва було розроблено пре-
сований трансформаторний щит, який сьогодні є 
базою для ізоляції нафтоналивних трансформаторів 
(йдеться про галузь електричних технологій). 

Він також почав виробляти пластмаси за такою тех-
нологією, яка сьогодні активно використовується в 
медичній галузі. Після його смерті у 1968 році мій 
батько Фелікс почав процес інтернаціоналізації на-
шої компанії.

  Ви більше 16 років очолюєте сімейний бізнес. Чи 
було таке рішення Вашим особистим, чи, можливо, 
воно було прийнято Вашими батьками? 

Ф. Чуді: Це було нашим спільним рішенням, а його 
прийняли через кілька років після того, як я приєд-
налася до команди компанії на посаді працівника, що 
відповідає за корпоративний розвиток. Також я керу-
вала новоствореним на той час ринком електричних 
технологій азіатсько-тихоокеанського регіону. 

До речі, мій перший проект у компанії – це встанов-
лення та розвиток співробітництва з Україною! 

  Пані Франциско, ви маєте юридичну освіту і 
свою кар’єру починали в галузі права в компанії 
Lenz&Stähelin. Чому ви обрали саме юриспруденцію? 
Що саме спонукало Вас до такого вибору? 

Ф. Чуді: Коли я закінчила середню школу мені було 19 
років, і я не була впевнена у своєму професійному ви-
борі. Мені, молодій жінці у сімдесятих роках, не було 
на кого рівнятися, але я дуже хотіла досягти профе-
сійного успіху. На той час кар’єра адвоката передба-
чала дуже гарні перспективи, зокрема, можна було 
приєднатися до світу бізнесу і стати його частиною.     
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make the right choice or some key moments of making 
strategic management decisions. 

Fr. Tschudi: As a lawyer I had the chance to participate 
in many negotiations with people of various age, 
professional status, or nationality, and thus acquired 
ample knowhow how to find a compromise in a difficult 
situation. That has helped me in many discussions 
with customers or other business partners around the 
globe, and also in disputes with dissenting colleagues 
or employees. 

  Engineering, (in particular, the transformer industry),  
is not quite typical for women. Was it difficult for you to 
start working in this industry? 

Fr. Tschudi: My high school diploma was based on 
mathematics and sciences, and I liked and did well 
in these subjects. In this way, I am not the “typical 
woman” (smile) – luckily, in light of my professional 
development...

  Could you describe the values of the Wicor Group 
140 years ago and the values of the company now? 

Fr. Tschudi: I do think that they are today still the 
same as they were, namely based on respect for and 
appreciation of each and every person who works for 
our company and its future. Also, both our founder 
Hans Heinrich Weidmann and I , together with my 
colleagues, share the belief that a leader must be 
a role model towards its co-workers, in words and 
deed.

  How much have they changed? 

Fr. Tschudi: As I said above, not really, they simply had 
to be adapted slightly to a globalized world and today’s 
societal beliefs.

  Did you succeed to realize these values in Ukraine? 

Fr. Tschudi: Yes, of course, thanks to our trusted 
Ukrainian leaders and committed co-workers, and an 
open communication among Group companies.

  Please, tell us about the activities of the Wicor Group 
in Ukraine. 

Fr. Tschudi: Weidmann Malyn Paper Mill and Weidmann 
Malyn Insulation Components manufacture almost 
all products of our portfolio for Electrical Technology 
customers, such as transformerboard, insulation 

  Розкажіть, чи допоміг Вам особисто досвід ро-
боти у юриспруденції у прийнятті важливих бізнес- 
або управлінських рішень, наприклад, у розв’язанні 
складних ситуацій? 

Ф. Чуді: Як адвокат я могла брати участь у багатьох 
переговорах з людьми різного віку, професійного 
статусу або національності. Таким чином, я здобула 
досвід у тому, як знаходити компроміс у складних си-
туаціях. Це неодноразово допомагало мені під час ба-
гатьох дискусій з клієнтами або діловими партнерами 
по всьому світу, а також часто ставало у нагоді у вирі-
шенні непорозумінь з колегами або співробітниками.

  Інженерія, зокрема, трансформаторна промис-
ловість, не зовсім типова галузь для жінок. Чи було 
важко починати роботу в цій галузі? 

Ф. Чуді: Я навчалася у середній школі, яка спеціалі-
зувалася на математиці та точних науках, тому я до-
бре володіла цими предметами, тож я не типова жінка 
(посміхається) – на щастя, на фоні  мого професійно-
го розвитку...

  Розкажіть, будь ласка, про цінності компанії Wicor 
Group 140 років тому? Чи змінилися вони до сьогодні? 

Ф. Чуді: Я переконана, що вони залишилися незмін-
ними, оскільки базуються на повазі та вдячності кож-
ній людині, яка працює для нашої компанії та заради її 
майбутнього. Крім того, як наш засновник Ганс Генріх 
Вайдманн, так і я, разом з колегами, поділяюємо віру 
в те, що лідер має бути взірцем для своїх співробітни-
ків, і у словах, і у вчинках. 

  Вони змінилися? 

Ф. Чуді: Як я вже говорила, не дуже, їх просто треба 
було дещо адаптувати до глобалізованого світу та су-
часних суспільних переконань.

  Чи вдалося Вам реалізувати такі ж цінності в 
Україні? 

Ф. Чуді: Так, звичайно, завдяки нашим довіреним 
українським лідерам, відданим співробітникам та від-
критому спілкуванню у компанії.

  Розкажіть, будь ласка, про діяльність Wicor Group 
в Україні. 

Ф. Чуді: Паперова фабрика Weidmann у місті Малин 
та фабрика Weidmann з виробництва ізоляційних ма-
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components, crepe paper etc., but also specialized 
papers for industrial usage, such as wallpaper base.

  At what stage of the company’s development was it 
decided to come to this country? 

Fr. Tschudi:  We started a cooperation with Malyn 
Paper Mill shortly after Ukraine became independent, 
and then step by step took over and developed local 
activities, invested into new equipment,  and transferred 
production processes from Switzerland to Ukraine. We 
did this in order to be closer to our customers in the 
Ukraine and in CIS countries, to create a production 
hub in Eastern Europe complementing our other hubs in 
Western Europe (Switzerland), North America and Asia. 

   How do you see the Wicor Group in 10 years? What 
long-term goals do you set? 

Fr. Tschudi: Our Company will continue to be the 
world’s leading integrated solutions provider for 
specialized products and services in the energy 
sectors. We will further develop our medical technology 
business, where we specialized in the development 
and industrial production of innovative plastics 
products. Finally, we will build up our competence 
in the production of microfibrillated cellulose and the 
development of related products.

  You have a fairly active public life, you are a 
member of the Board of Directors of many companies 
and organizations. What inspires you to participate in all 
these projects? 

Fr. Tschudi: Well, I am a curious person, and I can’t say 
no when being asked to help out... (laughs). Seriously 
speaking, I do it whenever I see an opportunity to 
facilitate and improve our company’s economic or 
political environment, or to become a better leader by 
learning from others.

  What are your personal values? 

Fr. Tschudi: I am an optimist, I believe in the good of 
every person, and I can quite easily forgive and forget, 
and move on. I dislike and reject everything fake and 
false. Why waste time and money and integrity with that? 

теріалів виробляють практично всі продукти нашого 
портфоліо для клієнтів із сектору електричних техно-
логій, яких ми забеспечуємо трансформаторною ар-
матурою, ізоляційними компонентами, крепорним та 
спеціалізованим папером для промислового викори-
стання, наприклад, для виробництва шпалерів.

   На якому етапі розвитку компанії ви прийняли 
рішення зайти в Україну? 

Ф. Чуді: Ми розпочали співпрацю з Малинським па-
перовим комбінатом незабаром після того, як Україна 
стала незалежною, а потім поступово, крок за кро-
ком, взяли на себе відповідальність і почали розвива-
ти місцеві заходи, інвестувати у нове обладнання та 
переносити виробничі процеси із Швейцарії в Україну. 
Ми зробили це для того, щоб стати ближчими до на-
ших клієнтів в Україні та країнах СНД, щоб створити 
виробничий вузол у Східній Європі, доповнюючи наші 
інші вузли у Західній Європі (Швейцарії, зокрема), 
Північній Америці та Азії.

  Якою Ви бачите Wicor Group через 10 років? Які 
довгострокові цілі Ви собі ставите?

Ф. Чуді: Наша компанія продовжуватиме бути провід-
ним інтегрованим постачальником рішень для спеці-
алізованих продуктів та послуг в енергетичних секто-
рах. Ми будемо продовжувати розвивати наш бізнес 
у галузі медичних технологій, де ми спеціалізувались 
на розробці та промисловому виробництві інновацій-
них виробів з пластмаси. Також ми плануємо розви-
ватися у виробництві мікрофібрилізованої целюлози 
та суміжних продуктів.

  У Вас досить активне суспільне життя: Ви є чле-
ном ради директорів багатьох компаній та організацій. 
Що надихає Вас брати участь у всіх цих проектах? 

Ф. Чуді: Ну…я дуже допитлива і не можу сказати ні, 
коли просять допомогти... (сміється). Серйозно кажучи, 
я роблю це, коли бачу можливість полегшити та поліп-
шити економічну або політичну ситуацію нашої компанії 
або стати ще кращим лідером, навчившись у інших.

  Які Ваші особисті цінності? 

Ф. Чуді: Я – оптиміст. Я вірю у найкраще в кожній лю-
дині та дуже швидко пробачаю, забуваю і рухаюсь 
далі. Я не люблю і відкидаю все підроблене і фаль-
шиве. Навіщо на таке взагалі витрачати час та гроші? 
Чому я маю витрачати час і гроші, інтегруючись у це?
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We can offer our patients personalized 
programs adapted to the specific needs 
and expectations of each person

General Director of the Clinic Lémanic Darrell Jacobs on 
the Importance of New Technologies in the Development 
of the Company and on Innovations in Aesthetic Medicine.

Ми можемо запропонувати нашим 
пацієнтам персоналізовані програми, 
адаптовані до конкретних потреб та 
очікувань кожної людини

Генеральний директор Clinic Lémanic Даррелл 
Джейкобс про значення новітніх технологій у роз-
витку компанії та про інновації у естетичній медицині.

About such institutions are usually said - perfection 
has no limits. And this is completely true. Fully 
satisfying customer requirements, Lemanic is always 
looking for cutting-edge medical solutions, resulting 
in experts from this medical facility offering their 
customers only the latest advanced technologies. 
To draw conclusions about the quality of services 
provided in this clinic, it is possible even from the fact 
that it was awarded to the prestigious crystal trophy 
of the best clinic of Europe in the field of aesthetic 
medicine in 2010. For foreign patients, English, 
Italian, Spanish, Chinese and Russian translation 
services are offered.

Interview of Darrell Jacobs to LDaily is so exciting 
that you want to feel the elegant beauty of this space 
right away. There is also an insurmountable desire to 
discover the new Geneva, Lausanne, Montreux, enjoy 
local gastronomic wines and boutiques, and enjoy the 
local cultural heritage of this magnificent area.

Про такі установи зазвичай говорять – досконалість 
не має меж. І це повністю відповідає дійсності. Пов-
ністю задовольняючи вимоги клієнтів, Lemanic завж-
ди шукає передові медичні рішення, в результаті чого 
експерти цього медичного закладу пропонують своїм 
клієнтам лише найновіші передові технології. Робити 
висновки щодо якості надаваних послуг у цій клініці 
можна навіть вже з того, що саме вона була удостоє-
на престижного кришталевого трофею краща клініка 
Європи у сфері естетичної медицини у 2010 році. Для 
іноземних пацієнтів пропонується послуга перекла-
дацької підтримки англійською, італійською, іспан-
ською, китайською та російською мовами.

Інтерв’ю Дарреллa Джейкобса для LDaily настільки 
захоплює, що відразу хочеться відчути на собі еле-
гантну красу цього простору. А ще виникає непе-
реборне бажання відкрити для себе нову Женеву, 
Лозанну, Монтрьо, насолодитися місцевими гастро-
номічними винами і бутіками, і насолодитися культур-
ною спадщиною цього чудового району.        
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   Пане Джейкобсе, розкажіть будь-ласка, як по-
чинався цей бізнес? Якою була початкова ідея його 
створення і кому вона належала? 

Д. Джейкобс: Клініка Lémanic була заснована у 1998 
році лікарем Веронік Емменеггер та Даррелом Джей-
кобсом. З того часу медична діяльність була спря-
мована на надання косметологічних послуг, завдяки 
яким клініка стала популярною. Професіоналізм та 
досвід лікарів клініки був настільки високим, що про 
неї дуже швидко почали говорити  і за межами Швей-
царії. Надаючи кваліфіковані послуги, лікар Веронік 
Емменеггер та її колеги значно збільшили потік зару-
біжних клієнтів, які цінують турботливий сервіс. 

  Якою була перша продукція компанії від самого 
початку її діяльності? 

Д. Джейкобс: З моменту свого заснування у 1998 
році клініка Lémanic у своїй роботі була орієнтована 
на естетичну, антивікову, профілактичну та регенера-
тивну медицину. Зважаючи на свою національну та 
міжнародну репутацію, Clinic Lémanic постійно шукає 
новітні медичні рішення, щоб забезпечити широкий 
спектр ексклюзивних та інноваційних програм для 
своїх клієнтів.

  Розкажіть, будь-ласка, про цінності Clinic Lémanic.

Д. Джейкобс: Ми весь час навчаємось, щоб завж-
ди бути попереду і надавати найкращі послуги. Усі 
наші процедури виконуються відповідально та етич-
но згідно з правилами техніки безпеки. При цьому ми 
обов’язково дотримуємося новітніх наукових стан-
дартів, щоб забезпечити наших пацієнтів допомо-
гою найвищої якості. Поєднуючи вражаючий досвід 
з науковим прогресом і передовим обладнанням, ми 
можемо запропонувати нашим пацієнтам персоналі-
зовані програми, адаптовані до конкретних потреб та 
очікувань кожної людини. 

  Clinic Lemanic посідає перше місце серед конку-
рентів. За рахунок чого Ви тримаєте лідерські пози-
ції? Що Вам допомагає у цьому?  

Д. Джейкобс: Окрім надання високоякісних програм 
та процедур і завдяки досвіду наших фахівців та най-
сучаснішим технологіям ми пишаємося тим, що нам 
вдалося створити найкомфортніші умови для перебу-
вання в клініці. 

  Who created the company? How did it begin? What 
was the idea of creating this business?

D. Jacobs: Clinic Lémanic was founded in 1998 by Dr. 
Véronique Emmenegger and Darrell Jacobs. Since then, 
the medical practice has been joined by a beauty centre 
and the clinic has experienced considerable growth. 
Thanks to its expertise and professionalism, its reputation 
extends far beyond the Swiss borders. Dr Véronique 
Emmenegger and her colleagues are committed to 
providing highly specialised services to ever-increasing 
numbers of exacting international patients who value their 
discreet service.

   What were the main products of the company at the 
very beginning of its activity? 

D. Jacobs: Since its inception in 1998, Clinic Lémanic 
has become a point of reference in aesthetic and anti-
aging medicine, as well as preventive and regenerative 
medicine. Given its national and international reputation, 
Clinic Lémanic is constantly on the lookout for pioneering 
medical solutions to provide a wide range of exclusive and 
innovative programmes.

  Please, tell us about the values of the Clinic Lémanic?

D. Jacobs: We innovate to bring you the best. All our 
treatments are responsibly and ethically performed in 
compliance with safety regulations and adhering to 
the latest scientific standards in order to provide our 
patients with the best quality care. By combining sound 
experience and expertise with scientific progress and 
market-leading equipment, we can offer our patients 
highly personalised programmes adapted to the specific 
needs and expectations of each individual. 

  Fighting with other competitors you are number one.  
What do you apply to be a leader?

D. Jacobs: In addition to providing high-quality 
programmes and procedures thanks to our specialists’ 
expertise and our cutting-edge technology, we take pride 
in making your stay as comfortable as possible. 

We offer tailor-made support to ensure 
your treatment takes place discreetly 
and under the best conditions. We truly 
consider professionalism, efficiency, 
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   Які послуги клініки є найбільш популярними се-
ред Ваших клієнтів?

Д. Джейкобс: Найпопулярнішими процедура-
ми є Haute Couture, Perfect lift 21, BHI™, MICA™, 
Regeneration 21, Smile від Clinic Lémanic та реінфузії 
аутологічних стовбурових клітин. Haute Couture та 
Perfect lift 21 - це чудові заміни найпершого і водно- 
час застарілого способу підтяжки шкіри обличчя. Оби-
два варіанти є хірургічними і можуть бути виконані ок-
ремо або об’єднані, залежно від бажаного результату.  

BHI™, MICA™ та Regeneration 21 – це способи бо-
ротьби з алопецією. Незалежно від того, ви обира-
єте BHI™, біосумісні імплантати волосся, MICA™, 
новий метод нарощування природних волосків або 
Regeneration 21, метод стимуляції, який допомагає 
активувати ріст волосся, ми здатні задовольнити всі 
потреби тих, хто хоче повернути собі волосся.  

Наша концепція відновлення посмішки полягає у вико-
ристанні найтонших стоматологічних вінірів, що доз-
воляє повернути посмішку лише за один візит до ліка-
ря. Відносно ж рефілюрації аутологічних стовбурових 
клітин, то ця процедура входить до  програми, яку ми 
створили, щоб відновити шкіру та повністю затримати 
ефекти старіння повністю природним способом. 

Ми також пропонуємо всі основні естетичні, неінва-
зивні процедури, призначені для краси шкіри, скуль-
птурування тіла, а також такі, що запобігають ста-
рінню, а саме – ін’єкції, глибокі та легкі хімічні пілінги 
тощо. Також у нас є команда пластичних і реконструк-
тивних хірургів, які із задоволенням допоможуть вам 
досягти поставленої мети. 

expertise and innovation to be our 
philosophy, ensuring our patients are 
always fully satisfied. This search for 
perfection is made possible through 
precise and invaluable expertise, 
enhancing well-being, health and 
beauty in a large and elegant private 
space in the very heart of Lausanne.

  What procedures in your clinic are the most popular? 

D. Jacobs: The most popular treatments are Haute 
Couture, Perfect lift 21, BHI™, MICA™, Regeneration 
21, Smile by Clinic Lémanic and Autologous stem cell 
reinfusion. Haute Сouture and Perfect lift 21 are the 
perfect replacements for the original and outdated method 
of the facelift. Both are surgery free and can be performed 
individually or combined together depending on the 
desired result. 

BHI™, MICA™ and Regeneration 21 are all different 
methods to battle against alopecia. Whether you choose 
BHI™, the biocompatible hair implants, MICA™, a new 
method of natural hair grafts, or Regeneration 21, a 
stimulation method to help the regrowth of hair, we cover 
all needs for those who want their hair back. 

Our Smile Concept uses the thinnest dental veneers to 
date and gives you your smile back in just one session. As 
for the Autologous stem cell reinfusion, it is included in a 
program which we created to revitalize the skin and delay 
the ageing effects in a fully natural way. 

We also offer all the basic aesthetic, non-invasive 
treatments dedicated to skin beauty, body resculpting and 
anti-ageing such as injections, deep and light chemical 
peels etc. and have a team dedicated to plastic and 
reconstructive surgery who will provide you with the best 
guidance in order to achieve your objectives. 

 

Ми дійсно вважаємо професіоналізм, 
ефективність та інновації своєю фі-
лософією, які забезпечують макси-
мальний комфорт та якість послуг, 
що ми надаємо нашим клієнтам. У 
самому серці Лозанни завдяки безцін-
ному досвіду спеціалістів та покра-
щенню умов перебування, стало мож-
ливим відновити здоров`я та красу і 

значно підвищити якість життя.
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Business is one part of me, the other one 
is charity. And my goal is to have balance 
and harmony between both

Patricia Shmorhun-Havrylyshyn, co-founder of the 
Porcelain Group, Pechersk School International (PSI), and 
co-founder of the “Bohdan Havrylyshyn” Family Charity 
Foundation, speaks about the history of the creation and 
development of the network of private clinics in Kyiv, 
about the business psychology and the philosophy of 
first-class medicine, about how to make people want to 
work for you, about Ukraine on the world stage and its 
business image. In an interview special for LDaily.

Бізнес – це одна частина мене, інша – 
це благодійність. А моя мета – досягти 
балансу та гармонії між ними

Патрисія Шморгун-Гаврилишин – співзасновниця 
Porcelain Group і Pechersk School International (PSI), 
та співзасновниця Сімейного Благодійного Фонду 
«Богдана Гаврилишина», про історію створення 
та розвитку мережі приватних клінік Києва, про 
психологію бізнесу та філософію першокласної 
медицини, про те, як зробити так, щоб люди прагнули 
на вас працювати, про Україну на світовій арені та її 
бізнесовий імідж. В інтерв’ю спеціально для LDaily.

The genes are probably very important — a daughter of a 
well-known patron and public figure Bohdan Havrylyshyn 
could not enjoy quiet happiness somewhere in Geneva. 
She needed to do something useful, worthy, to help 
people and make their lives easier. The product of her 
work was the Porcelain clinic, one of the best in Kyiv 
today. The clinics provide dental, ophthalmic, wellness 
and spa services. You can meet real masters of their 
work here, they are devoted to the group. Patricia 
Shmorhun and Porcelain have become part of the history 
of the Ukrainian capital, working for almost 23 years. And 
all this started with a small dental office, but there were 
great people behind this idea.

  Patrycia, please tell us, how did the idea appear to 
open your own practice?

P. Shmorhun: It was 1995. I was pregnant with a third 
child, and my family and I had lived in four countries: 
Switzerland, the USA, Russia and Ukraine, and I was 
fully devoted to my family. But I felt like I really needed 
my own business. First, to have financial independence, 
and secondly, for self-realization. I had a wide circle of 
acquaintances, guests often gathered in our apartment 
in the center of Kyiv. During such meetings, to whom I 
told that I wanted to invest in a small but interesting and 
useful project. We opened a small dental practice, which 
at that time had only 2 dental chairs. Our decision was 
like this: let it be a clinic with only two dental chairs, but 

Гени, напевно, дають своє — донька відомого мецената 
та громадського діяча Богдана Гаврилишина не змогла 
насолоджуватися тихим щастям десь у Женеві. Вона 
відчувала потребу зробити щось корисне, достойне, 
таке, що буде допомагати людям і полегшуватиме їм 
життя. Продуктом її праці стала клініка Porcelain, одна 
з кращих сьогодні у Києві. У клініках надаються сто-
матологічні, офтальмологічні, Wellness та SPA послуги. 
Тут працюють справжні майстри своєї справи, відда-
ні роботі та групі клінік. І майже за 23 роки Патриція 
Шморгун та Porcelain стали частиною історії україн-
ської столиці. А починалося все з маленького стомато-
логічного кабінета, за яким стояли великі люди. 

  Патрисіє, розкажіть, будь ласка, як виникла ідея 
відкрити власну клініку?

П. Шморгун: Ішов 1995 рік. Я була вагітна третьою 
дитиною і ми з сім’єю жили на чотири країни – Швей-
царія, США, Росія та Україна, і я була повністю зайня-
та родиною. Але я почала відчувати, що мені вкрай 
потрібна власна справа. По-перше, щоб мати фінан-
сову незалежність, по-друге, заради власної саморе-
алізації. В мене було широке коло знайомих, у нашій 
квартирі у центрі Києва часто збиралися гості, яким я 
розповідала, що хочу інвестувати у невеличкий, але 
цікавий та корисний проект. Ми відкрили малень-
ку стоматологічну клініку, яка на той час мала лише 
2 крісла. Наше рішення було таке: нехай це буде лі-
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карня лише з двома стоматологічними кріслами, але 
послуги, які у ній надаватимуться, будуть найвищого 
ґатунку. І ми почали працювати. Так почалася історія 
Porcelain Group, яка сьогодні має вже 5 клінік у Києві. 

 Звідки Ви черпали знання як будувати та вести 
бізнес?

П. Шморгун: Мій батько мав величезний управлін-
ський досвід. За його ініціативою був заснований  Між-
народний інститут менеджменту у Києві (МІМ-Київ). І це 
завжди було для мене прикладом. За освітою я психо-
лог і від природи маю сильну інтуїцію, і це мені дуже 
допомагає у бізнесі та у житті. Крім того, від 15-ти років 
кожного літа я працювала на різних роботах, і набула 
багато досвіду роботи та спілкування з людьми. Це теж 
далося взнаки у розвитку бізнесу. Я також і поліглот.  

 Porcelain має свою власну філософію? У чому 
вона полягає?

П. Шморгун: Звичайно має. Це фундамент нашої кліні-
ки. Ми з Ольгою Немченко, моєю партнеркою по бізнесу, 
вибудовували нашу філософію крок за кроком протягом 
довгих років, ніколи не забуваючи про головну мету.  

Наша філософія складається з 4 основних принципів:
• безпека (стосується пацієнтів, клієнтів і усіх спів-

робітників компанії);
• професіоналізм (постійний професійний розви-

ток та самореалізація);
• команда (увага та довіра один до одного як до не-

залежних професіоналів);
• прозорість (чесність у веденні бізнесу, демокра-

тичні рішення).  

  Чи були моменти, коли Ви помилялися? 

П. Шморгун: Якщо Ви не готові помилятися, то немає 
сенсу братися за власну справу. Помилки неминучі, і 
невдачі навчають та допомагають робити зміни. Ми з 
Олею поміж собою часто говоримо: «Криза – це ріст». 
І так воно є насправді.

  Як у компанії йдуть справи із плином кадрів?

П. Шморгун: У нас мізерний відсоток людей, які звіль-
няються. Провідні фахівці Porcelain працюють довго, 

the services that it provides will be of the highest quality. 
And we started to work. Thus the history of Porcelain 
Group started, which has 5 clinics in Kyiv today.

  Where did you learn how to build and run your 
business?

P. Shmorhun: My father had a global managerial 
experience. The International Management Institute in 
Kyiv (MIM-Kyiv) was founded at his initiative. And this 
was always an example for me. By education, I am a 
psychologist and I have strong intuition by nature, and 
this helps me a lot in business and in life. Besides, I had 
worked in various jobs every summer since I was 15, 
so I had a lot of work and people experience. This also 
made a difference in the development of business. I am 
also polyglot.

  Does Porcelain have its own philosophy? What is it 
about?

P. Shmorhun: Of course it has. This is the foundation of 
our clinic. Together with Olha Nemchenko, my business 
partner, we have been building our philosophy step by 
step for many years, never forgetting our main goal.

Our philosophy is based on these 4 values:
• safety (concerns patients, clients, and all employees 

of the company);
• professionalism (constant professional development 

and self-realization);
• team (respect and trust for each other as independent 

professionals);
• transparency (honesty in doing business, democratic 

decision process).

  Have you ever made a mistake?

P. Shmorhun: If you are not ready to make a mistake, 
then it makes no sense to start your own business. 
Mistakes are inevitable, and failures teach and help to 
make changes. We, Olia and me, often tell each other: 
“Crisis is growth.” And so it really is.

  Is there a high personnel turnover in your company?

P. Shmorhun: We have a very small percentage of 
people who leave our company. Leading experts in 
Porcelain have been working for a long time, for years, 
so even if you have not been in the clinic for a long time, 

Our goal was to create a small but one of 
the best clinics in Kyiv. Quality, not scale, 
was the main priority for us.

Наша мета полягала в тому, щоб 
створити невеличку, але одну з кра-
щих клінік у Києві. Нас не вабили масш-
таби, для нас головним пріоритетом 

була якість.
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по багато років, тому навіть якщо ви давно не були 
в клініці, то напевно зустрінете знайомого лікаря, 
медсестру, менеджера (посміхається). Ми пишаємося 
тим, що починали з семи людей у штаті, а зараз у нас 
150 спеціалістів, які зайняті не лише у стоматології, а 
й в офтальмології, у сфері охорони  здоров’я та кра-
си. Звичайно, були і звільнення, але від нас йшли ті, 
хто або не дотягував до нашого рівня, або мав інші 
плани на життя. 

Дуже важливо, щоб кожен, хто працює у компанії, 
мав чітку посадову інструкцію з чіткими обов’язками і 
так само чітко розумів свою відповідальність. Роками 
перевірено, що завдяки такій умові люди працюють 
краще. Гарна робота персоналу є запорукою лояль-
ності цілих поколінь пацієнтів у Porcelain.

  Патрисіє, чи однакові цінності в Україні та Швей-
царії?

П. Шморгун: Звісно, у кожної країни власний куль-
турний код, проте ми в Porcelain дотримуємося інтер-
національних цінностей, найголовніша з яких —про-
фесіоналізм. І ми докладаємо максимум зусиль, щоб 
повністю цьому відповідати.  

Ми віримо у те, що кожен наш співробітник може 
розвивати власний талант, продовжувати навчатися і 
прогресувати, працюючи у нашій компанії. Зазвичай, 
ми вирощуємо фахівців у своїй клініці, тому багато 
нових кадрів спочатку працюють як асистенти, а по-
тім вже стають лікарями. Процес навчання може три-
вати від 18 до 24 місяців. 

  Що для Вас найскладніше у процесі керування? 

П. Шморгун: Перш за все, має бути постійний діалог 
між керівництвом та персоналом. Також, ми дуже 
дисципліновані фінансово. А ще зауважу, що менедж-
мент вірить у делегування своєї відповідальності, і 
чим більше своєї відповідальності делегує керівниц-
тво, тим краще працює компанія. 

   Як вважаєте, Вас у компанії бояться чи ні?

П. Шморгун: Я не схвалюю контроль і не люблю, коли 
мене бояться. Ми ставимося до наших співробітників 
як до колег, наприклад, ми часто працюємо у нашому 
кафетерії O’CAFE, нам подобається бути ближчими 

you will surely meet a familiar doctor, nurse, manager 
(smiles). We are proud to have started with seven people 
in our team, and now we have 150 specialists who are 
engaged not only in dentistry, but also in ophthalmology, 
health and beauty care administration. Of course, there 
were also dismissals, but only for those who either did 
not reach our level or had other plans for life.

It is very important that everyone who works in 
the company has a clear job description with clear 
responsibilities. It has been proven with time that 
people work better on this condition. Good team work is 
essential to develop patient loyalty through generations 
at Porcelain.

  Patricia, are values in Ukraine and Switzerland the 
same?

P. Shmorhun: Of course, each country has its own cultural 
code, but we in Porcelain adhere to international values, 
the most important of which is professional excellence. 
And we make every effort to fully comply with it.

We believe that each of our employees can develop their 
own talent, continue to study and progress, working in 
our company. We usually grow specialists within our 
clinic, so many new employees first work as assistants, 
and then become doctors. The process of training varies 
from 18 to 24 months.

  What is the most difficult thing for you in the 
management process?

P. Shmorhun: First of all, there should be a permanent 
dialogue between management and staff. We are 
also very disciplined financially. I can also note that 
management believes in delegating its responsibilities, 
the more responsibility is delegated by management, the 
better the company works.

  What do you think, are there any employees in your 
company who are afraid of you?

P. Shmorhun: I do not like control and I do not like when 
someone is afraid of me. We treat our employees as 
colleagues, for example, we often work in our cafeteria 
O’CAFE, we like to be closer to our people. However, 
despite such a democracy, I am very demanding. My 
favorite phrase is:

Our philosophy and our pride are to choose 
talented people, to give them knowledge 
and opportunities for development and 
self-realization.

Наша філософія і наша гордість —  
вибирати талановитих людей, дава-
ти їм знання та можливості для роз-

витку і самореалізації.
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до наших людей. Однак, незважаючи на таку демо-
кратичність, я дуже вимоглива. Моя улюблена фраза:

  Патрисіє, чи доводилося Вам, як керівнику, відда-
вати перевагу інтуїції у той час, коли цифри та факти 
говорили протилежне?

П. Шморгун: Коли ти інвестор, то змушений у біль-
шості випадків орієнтуватися на цифри і факти, адже 
саме так будується фінансова дисципліна. Проте на-
віть у своєму раціоналізмі не слід забувати про роль 
керівника, яка полягає у тому, щоб знайти баланс між 
фактами, інтуїцією та досвідом. Треба вміло балансу-
вати. Ця майстерність приходить з роками і інтуїція 
може мати неабияке значення. 

  Ви сказали, що професіоналізм — найголовніша 
цінність у Вашій компанії. Чи відвідуєте Ви особисто 
конференції, семінари, виставки, щоб слідкувати за 
інноваціями?

П. Шморгун: Ми з моєю партнеркою постійні учас-
ники стоматологічних виставок в кожному відділенні, 
на яких демонструють нове обладнання, розповіда-
ють про інновації, обговорюють останні новини ринку. 
У нашій компанії не лише топ-менеджмент відвідує 
профільні заходи та навчальні майстер-класи, а й вся 
команда вчиться — і стоматологи, і офтальмологи, і 
майстри з Wellness та SPA тощо. Ми в принципі від-
криті до всього нового. 

  Чи було таке, щоб хтось намагався скопіювати 
досвід Porcelain?

П. Шморгун: Так, і я не вважаю це чимось поганим, 
бо це означає, що ми робимо щось дуже гарне. Од-
нак нікому не вдасться стати такими самими, як 
Porcelain: ми постійно змінюємося, аналізуємо помил-
ки, вдосконалюємося. І до речі, колись ми розгляда-
ли можливість запровадити систему франчайзингу в 
Porcelain Group, але згодом відмовились від цієї ідеї. 

 Чи відчуваєте Ви себе справжньою бізнес-леді?

П. Шморгун: Цікаве запитання (посміхається)… Ско-
ріш за все, в мені бачать бізнес-леді інші. Проте я б 
хотіла, щоб люди сприймали мене як business-woman, 
для мене це більш глибоко, і щоб запам’ятали мене як 
людину, яка зробила щось важливе та корисне. Біз-
нес – це одна частина мене, інша – це благодійність. 
Моя мета – досягти балансу та гармонії між ними. 

  Patrycia, have you, as a manager, trusted your 
intuition at a time when figures and facts spoke the 
opposite?

P. Shmorhun: When you are an investor, you are forced 
to focus on numbers and facts in most cases, since 
this is how financial discipline is being built. However, 
even in this rationalism, one should not forget the role 
of the leader which is to balance facts with intuition 
and experience. We need to know how to balance. 
This skill comes with years and intuition can be of great 
importance.

  You said that professionalism is the most 
important value in your company. Do you personally 
attend conferences, seminars, exhibitions to keep up 
in the innovation?

P. Shmorhun: My partner and I took part in dental 
exhibitions for years in every department, showing new 
equipment, telling about innovations, discussing latest 
news of the market. Not only top management attends 
profile events and master classes in our company, but 
also the whole team learns: dentists, ophthalmologists, 
wellness and spa masters and others. We are open to 
everything new.

   Has anyone tried to copy Porcelain experience?

P. Shmorhun: Yes, and I do not consider it to be 
something wrong, because it means that we do 
something very good. However, no one will become 
the same as Porcelain: we are constantly changing, 
analyzing mistakes, improving ourselves. And by the 
way, we once considered the possibility of introducing 
a franchise system in the Porcelain Group, but dropped 
this idea later.

  Do you feel like a real business lady?

P. Shmorhun: An interesting question (smiles)... Most 
likely, others see a business lady in me. However, I 
would like people to see me as a business woman, this 
is deeper for me, and to remember me as a person who 
has done something important and useful. Business is 
one part of me, the other one is charity. My goal is to 
have balance and harmony between both.

  If you had this opportunity, would you open Porcelain 
abroad?

The Devil is in the details. And this is 
related to absolutely everything.

Диявол – у деталях. І це, до речі, стосу-
ється абсолютно усього.
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  Якщо б була така можливість, Ви б відкрили 
Porcelain за кордоном?

П. Шморгун: По-перше, я цього робити не буду, 
по-друге, я дуже пишаюся нашою клінікою, яку нам 
вдалося створити в Україні. Я вибрала саме цю країну 
для старту бізнесу, тому що тут я живу. 

 Ви дуже багато подорожуєте, що говорять про 
Україну в Європі, який у нас імідж?

П. Шморгун: Бізнес-образ України в Європі дещо 
негативний з багатьох причин. У нас не працює зла-
годжено судова система, високий рівень корупції, 
складна ситуація на Донбасі, немає підтримки мало-
му бізнесу. Наприклад, економіка Швейцарії, голов-
ним чином, заснована на підтримці малого та серед-
нього бізнесу.

Але останніми роками імідж України покращується 
через активні громадські сили, які за своєю суттю, є 
реформаторами. 

  А що, на Ваш погляд, Україна, як держава, по-
винна першочергово зробити, щоб потік інвестицій 
відкрився?

П. Шморгун: Я не політик, проте часто відвідую різні 
конференції, у тому числі й організовані Швейцар-
ським посольством, і скрізь чую про те, що Україні 
вкрай бракує верховенства права. Покращення вже 
почалися, проте вони не можуть перейти в активну 
фазу без незалежної прокуратури.

На мій погляд, українським лідерам дуже часто не ви-
стачає волі, щоб побороти власні інтереси. Проте як 
би там не було, світ побачив, що Україна прийняла рі-
шення змінюватися і вона трансформується. І на чолі 
цих змін стоїть навіть не уряд, а молоді, прогресивні, 
патріотичні люди, саме вони і є тими реформаторами, 
про яких я вже згадувала.  

  І наостанок — чого б Ви хотіли побажати укра-
їнцям?

П. Шморгун: Я бажаю українцям більшої активнос-
ті у процесі трансформації країни, що вже почався і 
триває, і до якого, до речі, все активніше залучається 
суспільство. А також миру в країні, любові до своєї ро-
боти, нації і розуміння, що ми на правильному шляху. 

P. Shmorhun: First of all, I am not going to do this, 
and secondly, I am very proud of our clinic, which we 
managed to open in Ukraine. I chose this country to start 
a business here, because I live here.

  You travel a lot, what do people talk about Ukraine in 
Europe, what image do we have?

P. Shmorhun: The business image of Ukraine in Europe 
is negative for many reasons. We do not have a well-
functioning judicial system, we have a high level of 
corruption, a difficult situation in the Donbass region, 
there is no support for small business. For example, 
Switzerland’s economy is mainly based on support for 
small and medium-sized businesses.

But the image of Ukraine has improved in recent years 
through active social forces, which essentially are 
reformers.

  What, in your opinion, Ukraine, as a state, should do 
first of all to open the investment flow?

P. Shmorhun: I am not a politician, but I often attend 
various conferences, including those organized by the 
Swiss Embassy, and I hear everywhere that Ukraine 
urgently needs the rule of law. Improvements have 
already begun, but they can’t transform into an active 
phase without an independent prosecutor’s office.

In my opinion, Ukrainian leaders need more will to 
overcome their own interests. However, the world has 
already seen that Ukraine has decided to change and it 
is transforming itself. And not even the government, but 
young, progressive, patriotic people are at the head of 
these changes, and they are the reformers which I have 
already mentioned.

  And the final question: what would you like to wish 
Ukrainians?

P. Shmorhun: I wish Ukrainians more activism in the 
process of transformation of the country that has 
already begun and goes on, and in which, by the way, 
society is engaged. And also peace in their country, 
love for their work, nation and understanding that we 
are on the right path.

А major investor will not trust a country 
that can not guarantee that his money will 
be protected.Великий інвестор не зайде в країну, яка 

не може гарантувати, що його гроші 
будуть захищені.
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Швейцарія на 9-му місці серед інвесторів в Україну

Понад 100 швейцарських компаній та 
підприємств активно працюють в Україні 

21 Швейцарська компанія  
виробляє товари в Україні 

Забезпечують роботою  
понад 28 000 осіб 

2-3 швейцарські компаніі завжди в першій 

п’ятірці платників податків в Україні

 
ПАРТНЕРСТВО В ЕКОНОМІЦІ ТА ФІНАНСАХ

More than 100 Swiss companies  
are working in Ukraine 

21 Swiss companies produce  
goods in Ukraine

Provides working places  
for more than 28,000 people

2-3 Swiss companies are always  
in the top five taxpayers in Ukraine

 
Switzeland is 9th among investors in Ukraine

 
PARTNERSHIP IN ECONOMY AND FINANCE

ПАРТНЕРСТВО У СПІВПРАЦІ
 

PARTNERSHIP IN COLLABORATION

Співпраця Швейцарії з Україною має  
п’ять пріоритетних напрямків:

 
There are 5 priority guidelines in collaboration

between Ukraine and Switzerland:

Франція

Швейцарія

Італія

Угорщина

Польща 

США

France

Switzerland

Italy

Hungary

Poland

USA 

8

9

10

11

12

13

3

5

4

1

3

Державне  
управління
та запобігання
конфліктам
State  
management
and conflicts
prevention

Сталий
розвиток
економіки
Stable
economic
growth

Енергоефективність
та сталий  
розвиток міст
Energy
performance
and constant 
cities‘development

Гуманітарна
допомога
Humanitarian
assistance

Охорона
здоров’я
Health
care
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ПАРТНЕРСТВО В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

 
PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF CULTURE

ПАРТНЕРСТВО У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
 

PARTNERSHIP IN EDUCATION

Федеральний Політичний університет у м. Цюрих 
посідає 9-те місце серед найкращих університетів 

світу, а сім інших швейцарських університетів  
потрапили у перелік 150-ти найкращих вузів, згідно 

з рейтингом журналу Times Higher Education.

У Швейцарії понад 30 приватних вищих навчальних за-
кладів, які пропонують висококваліфіковане навчання 

іноземним студентам, серед яких багато українців.

 
21 % студентів у Швейцарії – іноземці.

Тож чому б не навчатися у Швейцарії?

Українські студенти можуть подавати заявки на  
Стипендіальну програму Швейцарського уряду 

 для іноземних студентів та митців.

Швейцарія підтримує молодіжні рухи в Україні через 
фундації та стипендіальні програми, а також через  

колишніх випускників та асоціації молодіжних лідерів.

Швейцарський Офіс Співпраці разом зі швейцарськими 
компаніями надає молодим українцям  

всебічну професійну підготовку.

Україна є асоційованим членом ЦЕРН (Європейська 
організаціяз ядерних досліджень).

Тридцять вчених з України працюють у трьох  
експериментальних та низці дослідницьких програм.

Дев’ять різних українських університетів збирають 
 та аналізують дані з ЦЕРН.

The Federal Polytechnic University in Zurich ranked 9th 
among the best universities in the world, and seven 
Swiss universities are on the list of 150 top universities, 
according to the Times Higher Education magazine rating.

 
In Switzerland there are more than 30 private higher 
education institutlons offering highly qualified training 

to foreign students, including many Ukrainians.

21 % of students in Switzerland are foreigners. 

Why not to study in the Switzerland? 

Ukrainian students can apply for the Swiss 
Government scholarship program for foreign  

students and artists.

Switzerland supports youth movements in Ukraine through 
foundations and scholarship programs, as well as through 

lithemous alumni and youth leaders’ associations.

The Swiss Cooperation Office together with Swiss 
companies will provide young Ukrainians with 

comprehensive professional training. 

Ukraine is an associate member of CERN  
(European Nuclear Research Association).

Thirty scientists from Ukraine work in three experimental 
and a number of research programs.

Nine different Ukrainian universities collect  
and analyze data from CERN.

Посольство Швейцарії щорічно організовує  
понад 30 культурно-мистецьких заходів:

 
The Embassy of Switzerland annually organizes  

more than 30 cultural and artistic events:

Культурна активність Швейцарії в Украіні підкреслює  
такі швейцарські цінності, як різноманіття,  

багатомовність та інноваційний підхід:

 
Switzerland’s cultural activity in Ukraine emphasizes  

Swiss values such as diversity. multilingualism  
and innovative approach:

  

Тиждень Франкофонії
Francophone week

Тиждень італійської мови
Week of Italian language

Німецький тиждень
German week

Виставки
Exhibitions

Лекції
Lectures

Концерти  
Concetrs

Театральні постановки
Concerts stage performances

Посольство Швейцарії в Україні фінансово підтримує  
ряд міжнародних фестивалів:

The Embassy of Switzerland in Ukraine finances  
a number of international festivals:
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The most valuable asset is the team. 
Employees should be proud of the 
company they work

General manager of the company Nestlé Ukraine Ansgar 
Bornemann about the long-term business in our 
country, which for 20 years has grown to record profits, 
and continues to develop actively, constantly improving 
and expanding the product line.

Найважливішим активом є команда. 
Працівники повинні пишатися своєю 
компанією

Генеральний директор компанії Nestlé в Україні  
Ансгар Борнеманн про довгостроковий бізнес в на-
шій країні, який протягом 20 років виріс до рекордних 
прибутків, і продовжує активно розвиватися, постійно 
вдосконалюючи та розширюючи лінійку продуктів.

The opportunities that Nestlé discovered in Ukraine 
are unlimited. And the results that the company shows 
over 22 years of presence in Ukraine, only confirms 
the correctness of the once-passed decision. Helping 
to maintain leadership positions and the unchanging 
principles of Nestlé, — the quality and safety of the 
products produced, as well as regular monitoring of the 
needs and preferences of consumers. Ansgar Bornemann 
told about the most important asset in any business - 
the team, about fair competition, which Ukraine lacks so 
much and about the readiness of Ukrainians to uphold 
their convictions, which evokes respect, in an exclusive 
interview for LDaily.

  Ansgar, tell us please about the origin of the Nestlé 
company. How did it begin? What was the idea of 
creating this business?

A. Bornemann: The Nestlé company was founded 
by the pharmacist Henry Nestlé in 1867 in Vevey, 
Switzerland. During his work he faced a big problem of 
that time, many newborn babies were dying because 
of indigestion of human milk. They could not gain 
weight and were dying. And one of Henry`s friends 
had the same problem with his own child. Being a 
pharmacist Henry Nestlé invented formula for feeding 
such babies and this formula appeared to be a remedy 
to save their lives. 

So, Nestlé company started it way from the company 
of child nutrition after extending its products line 
manufacturing chocolate, sweets, coffee, noodles and 
cold sauces. 

Nestlé бачить в Україні необмежені можливості. І ре-
зультати, які компанія показує за 22 роки присутності 
в Україні, лише підтверджують правильність прийня-
того рішення. Допомагають зберегти лідерські по-
зиції Nestlé незмінні принципи компанії — якість та 
безпечність виробленої продукції, а також регуляр-
ний моніторинг потреб та вподобань споживачів. Ан-
сгар Борнеманн розповів про найважливіший актив 
будь-якого бізнесу — команду, про чесну конкурен-
цію, якої в Україні так не вистачає, і про готовність 
українців дотримуватися своїх переконань, що викли-
кає повагу, в ексклюзивному інтерв’ю журналу LDaily.

  Ансгар, розкажіть, будь-ласка про походження 
компанії Nestlé? Як вона починалася? В чому поляга-
ла ідея створення цього бізнесу?  

A. Борнеманн: Компанія Nestlé була заснована фар-
мацевтом Генрі Nestlé в 1867 році у місті Веве, Швей-
царія. Під час своєї роботи він зіткнувся з великою 
проблемою того часу, багато новонароджених вмира-
ли через несприйняття материнського молока орга-
нізмом. Вони не могли набрати вагу та помирали. У 
одного із близьких друзів Генрі була та ж сама про-
блема із новонародженою дитиною. Будучи фарма-
цевтом, Генрі Nestlé розробив формулу для годування 
дітей з такою особливістю, і ця формула виявилася 
засобом, що допомогла врятувати їх життя. 

Отже, компанія Nestlé почала свій шлях з виробни-
цтва дитячого харчування, вже потім розширивши 
асортимент своїх товарів до шоколаду, солодощів, 
кави, локшини та холодних соусів.
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А щодо розширення діяльності компанії до України, 
то після того, як комуністичному ладу не вдалося 
покращити якість життя людей, Україна прийняла 
рішення вести та розвивати вільну економіку. Nestlé 
визначила Україну як гарну можливість та потенцій-
ний ринок, оскільки в Україні є 42 мільйони спожива-
чів та ці мільйони споживачів мають власні бажання, 
очікування та вимоги, що мають бути задоволені. Ми 
виявили, що ми можемо зробити для них, які їхні пе-
реваги в їжі і що ми можемо зробити для них як ком-
панія-виробник харчових продуктів.

  Компанія Nestlé задоволена результатами своєї 
діяльності в Україні? 

A. Борнеманн: Так, звісно. Nestlé працює в Україні вже 
22 роки, і ми розвинули наш бізнес з нуля до приблиз-
но 7 мільярдів гривень обороту. Протягом цього часу 
ми зростали з кожним роком за рахунок внутрішнього 
розвитку та шляхом придбання потужностей вироб-
ництва: шоколадної фабрики «Світоч», фабрики «Тор-
чин», яка виробляє холодні соуси, майонез та кетчуп, 
останнім придбанням є фабрика Мівіна. 

 Змагаючись з конкурентами, Nestlé є першою 
компанією-виробником продуктів харчування в Укра-
їні. Чи є цінності компанії Nestlé Україна такими ж, як 
цінності компанії Nestlé у всьому світі? 

А. Борнеманн:  Безумовно, всі компанії Nestlé по 
всьому світу мають однакові цінності. Все, що ми ро-
бимо у всьому світі, повинно відповідати нашим цін-
ностям та цілям — підвищити якість життя та сприяти 
здоров’ю в майбутньому. 

Однією з програм є програма початкової школи, 
яка навчає українських дітей розуміти основи зба-
лансованого харчування та фізичної активності та 
допомагає дітям розвивати здорові харчові звички, 
щоб переконатись, що ожиріння, як один з головних 

About extending Company`s activity to Ukraine. After 
communism failed being not able to enhance and further 
develop the quality of life of people and with a decision of 
Ukraine to go to a free economy and to allow economic 
factors to evolve in Ukraine. Nestlé identified Ukraine 
as a great opportunity and a potential market, because 
in Ukraine there are 42 million consumers and those 
millions of consumers have wishes, expectations and 
demands. We discovered what we could do for them, 
what are their eating preferences and what can we do for 
them as a food company. 

  Is Nestlé company satisfied with the results of the 
development of business in Ukraine?

A. Bornemann: Yes, absolutely. Nestlé has been 
already working in Ukraine for 22 years, and we have 
developed our business from zero to about 7 billion 
hryvnia turnover. During this time, we have grown every 
year via internal growth and via several acquisition 
of Svitoch chocolate factory, Torchyn factory, which 
produces cold sauces, mayo, ketchup and the last 
acquisition was the Mivina factory.

  Fighting with other competitors you are number one 
food company in Ukraine. 

Are the values of Nestlé Ukraine the same as the values 
of Nestlé company all over the world?

A. Bornemann: Definitely, all Nestlé companies 
worldwide have the same values. Everything we do 
all over the world has to be in line with our values and 
purpose – to enhance a quality of life and contribute to a 
healthier future. 

One of the programs is elementary school program that 
teaches Ukrainian kids to understand basics of balanced 
diet and physical activity and helps children build healthy 
eating habits to make sure that obesity, as one of the 
main challenges in developed countries, will not address 
Ukrainian society. 

We are working to enhance the quality 
life and contribute to the healthier future 
of Ukrainian consumers through our 
products and social initiatives as we are an 
active member of Ukrainian society. 

Ми працюємо заради покращення яко-
сті життя та сприяння здоровому 
майбутньому українських споживачів 
через нашу продукцію та соціальні ініці-
ативи, оскільки ми є активним членом 

українського суспільства.
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викликів у розвинених країнах, не торкнеться україн-
ського суспільства. 

  Чи означає це, що компанія Nestlé проводить спе-
ціальні дослідження?

A. Борнеманн: Звичайно, в Україні у нас є департа-
мент з маркетингових досліджень, і ми постійно про-
водимо дослідження, щоб визначити зміни потреб та 
очікувань споживачів, що допомагає нам пропонувати 
кращі продукти для українського споживача. Оскільки 
ми працюємо в конкурентному середовищі, ми боре-
мося за споживача в точці продажу, тому що саме там 
більшість з них вирішує, який продукт купити.  

  Ви очолили компанію Nestlé Україна в 2015 році. 
Як компанія змінилася з Вашим приходом? Чи зміни-
ли Ви бізнес модель та модель керівництва? 

А. Борнеманн:  Ні. Я прийшов через рік після Майда-
ну, і мій попередник зіткнувся з іншими проблемами, 
ніж ті, з якими я зіткнувся, коли прийшов. Я не змінив 
систему управління. Ми й далі працюємо за принци-
пами управління Nestlé. Що я роблю — я впроваджую 
і керую, і я керую організацією згідно зі своїми осо-
бистими переконаннями. Моє переконання полягає в 
тому, що найбільшим активом компанії є люди. Кожен 
може купити промислове устаткування, ІТ-забезпе-
чення, але як ви працюєте з машинами, як вони ви-
користовуються, це залежить від людей. Тому я пере-
конаний, що найбільші зусилля треба скеровувати в 
управління персоналом, його розвиток, надання спів-
робітникам можливостей. Я хочу бути впевненим, що 
наші працівники отримують задоволення від роботи 
та почувають себе комфортно, вони мотивовані і ко-
жен день насолоджуються своєю роботою на фабри-
ці або у головному офісі Nestlé.  

  Це означає, що в Nestlé панує дружня сімейна 
атмосфера? 

A. Борнеманн: Так, я хочу створити атмосферу, де ми 
відчуваємо себе як сім’я. І в родині  теж бувають не 
завжди приємні дні. Також бувають і розбіжності у по-
глядах. Бувають проблеми і розчарування, але люди 
люблять працювати з нами через сімейну атмосфе-
ру. Загалом, це моє розуміння основ успіху та вели-
кого майбутнього. Всі інші елементи також потрібні. 
Потрібно слідкувати за конкурентами, забезпечити 

  Does it mean that Nestlé company makes special 
researches and investigations?

A. Bornemann: Sure, in Ukraine we have Market 
Research Department and we constantly do research to 
identify changes of consumer needs and expectations, 
which helps us to propose better products for our 
consumer. As we are working in competitive environment, 
we fight for consumer at the point of sale as that is where 
most of them decide which product to buy. 

  You became the head of Nestlé in Ukraine in the 2015. 
How did the company change with your arrival? Did you 
change the business model and management model?

A. Bornemann: No. I came one year after Euromaidan 
Revolution and my predecessor faced different challenges 
than those that I faced when I came. I did not change the 
management system and we still work on the principles 
of the Nestlé management. What I do — I implement and 
manage and I lead the organization on certain personal 
beliefs I have. My belief is — the biggest asset the 
company are people. Everybody can buy machines, IT 
equipment, but the way you work with machines, the 
way they are used it depends on people. So my strong 
belief and my strongest focus is on managing people, 
developing people, giving opportunities to them, making 
sure that our employees enjoy coming to work and feel 
comfortable, motivated and enjoy every day coming 
either to Nestlé factory or the head office. 

  Does it means that there is friendly comfortable 
atmosphere in Nestlé? 

A. Bornemann: Yes, I want to create an atmosphere where 
we feel like one family. There are not always pleasant 
days in the family too. There are also discrepancies in 
the views. There are problems and disappointments, 
but people love to work with us because of the family 
atmosphere. In general, this is my understanding of 
the foundations of success and great future. All other 
elements are also needed. You need to keep track 
of competitors, provide workers with hardware and 
software, but the most important indicator of good work 
is when you see that in the end you have become more 
successful than others. 

The core of Nestlé values is rooted in respect to 
ourselves, to others, to diversity and to the environment. 
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працівників технікою, програмним забезпеченням, але 
найголовнішим показником гарної роботи є те, коли ви 
бачите, що в кінці кінців ви стали успішнішим, ніж інші.  

Основні цінності Nestlé полягають у повазі до себе, до 
оточуючих, до різноманіття та до навколишнього сере-
довища. Кожні два роки всі 360 000 працівників ком-
панії Nestlé, а також 5500 співробітників Nestlé Україна 
мають можливість брати участь в опитуванні та на-
давати зворотній зв’язок керівництву. Вони анонімно 
розповідають те, що не працює в Nestlé, що прекрас-
но працює, і надають свої рекомендації щодо вдо-
сконалення роботи в компанії. Ми приймаємо ці ре-
зультати з усією уважністю, аналізуємо їх, розуміємо, 
що ми маємо вдосконалити та плануємо програми та 
заходи, щоб змінити те, де ми можемо стати краще.

  Отже, це опитування працівників компанії є до-
сить корисним? 

A. Борнеманн:   Це один із прикладів нашої осно-
вної цінності — поваги: запитати наших працівників 
про те, що добре, що погано, про що ви очікуєте, 
про те, що має бути іншим, про те, що ми повинні 
робити краще, щоб вони мали більше мотивації пра-
цювати краще в Nestlé. Те саме ми робимо з нашими 
споживачами. Ми просто йдемо та запитуємо: «Чи 
подобається вам цей смак?», «Ви хочете купити цей 
продукт?», «Що нам потрібно змінити?», «Як ми мо-
жемо це покращити?». Те саме стосується і наших 
співробітників. І люди шанують, що їх поважають, 
що їх сприймають серйозно і що рада директорів їх 
слухає та чує. Ми намагаємося виконати те, що ми 
можемо змінити. Це створює атмосферу поваги та 
довіри. Але це не повинно відволікати нас від нашого 
головного завдання — розвивати прибутковий біз-
нес, а з зацікавленими та мотивованими працівника-
ми ви зможете досягти своїх цілей набагато легше. 

   Назвіть будь-ласка топ 5 викликів, з якими Ви  
зіткнулися, працюючи в Україні? 

А. Борнеманн: П’ять — це дуже багато, спробую дати 
вам три.

Every two years all 360 000 employees of Nestlé, as well 
as 5500 employees of Nestle in Ukraine have the chance 
to participate in a questionnaire and give feedback to the 
organization. They tell anonymously what is not working 
in Nestlé, what works perfectly and recommendations for 
improvement. We take these results seriously, analyze 
them, understand the areas what we have to improve 
and plan programs and activities to change the areas 
where we could get better. 

  So, this research among all employees is very useful 
for the company?

A. Bornemann: It is one of the examples of our core 
value of respect: to ask our people what is good, what 
is bad, what do you expect, what should be different, 
what should we do better for employees to have more 
motivation to work better in Nestlé. The same we do 
with other consumers. We go and ask the consumers –  
“Do you like this taste?”, “Do you want this product?”, 
“What do we need to change?”, “How can we improve 
it?”. The same applies to our people. And people honor 
that they are respected, that they are taken seriously 
and that the management board is listening to them. We 
try to fulfill that we are capable of change. This creates 
the atmosphere of respect and trust. But that should 
not drive us from our major task – to grow profitable 
business, but with engaged and motivated people you 
can achieve your goals much easier. 

 Could you name top 5 difficulties your company 
faced with while working in Ukraine?

A. Bornemann: Five is a lot I`ll try to give you three.  

Я б сказав, що на даний момент най-
більшою проблемою є купівельна спро-
можність споживачів. Від початку ре-
волюції, Україна сильно постраждала 

I would say, at the moment the biggest 
challenge is consumer purchasing power. 
Initiated through the revolution, a strong 
economic crisis hit Ukraine and the 
people with significant price increase for 
products, sometimes doubling, utility 
price increase; consumers had to pay more 
for gas, electricity, for water, for services 
and for food. But salaries did not increase 
the same way.
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Зменшилася купівельна спроможність населення, що 
призвело до зменшення споживання взагалі. Продажі 
категорій, в яких ми працюємо, зменшилися на 25- 
30 %. Розмір ринку, в якому працює Nestlé, зараз 
є меншим, ніж раніше, тому нам довелося зменши-
ти обсяги виробництва. Якщо у вас є фабрики, вони 
повинні виробляти продукцію, і якщо ви виробляєте 
менше, ви стикаєтеся з великими проблемами. За 
останні три роки середній дохід у доларах США або 
в Євро значно зменшився, і споживач відреагував. 
Сьогодні найбільшим завданням є допомогти спожи-
вчому ринку та споживанню знову зростати. 

Другим викликом для нас є боротьба за кваліфікова-
них і талановитих працівників. Як я вже казав вам, нам 
потрібні найкращі люди в нашій компанії. Якщо у нас 
є найкращі вмотивовані працівники — у нас є більше 
можливостей для зростання та досягнення наших очі-
кувань. Боротьба за таланти зростає щодня. На сьо-
годнішній день ми стикаємося з проблемами на наших 
фабриках. Наприклад, на нашій кондитерській фабри-
ці у Львові ми бачимо труднощі з найманням достат-
ньої кількості кваліфікованих працівників, тому що з 
гарною новиною про безвізовий режим до ЄС багато 
людей поїхали працювати в Польщу, яка спростила 
процедуру отримання дозволу на роботу. Також ми 
стикаємося з конкуренцією з новими заводами, які в 
основному виробляють продукцію для європейського 
ринку, і, звичайно, отримують доходи в Євро, оскільки 
ми в той самий час , виробляємо для України і отриму-
ємо доходи у гривні. Таким чином, ці компанії можуть 
легко виплачувати більші заробітні плати, ніж ми, тому 
що якщо ми підвищимо зарплату, ми повинні будемо 
збільшити ціну на нашу продукцію, що ускладнить 
споживачам покупку наших продуктів харчування.

Наступним пунктом є чесна конкуренція. Ми точно 
знаємо, що існують компанії, які не дотримуються 
закону. Ми знаємо, що вони сплачують частину за-
робітних плат в конвертах та іншу частину як офі-
ційну зарплату. Таким чином, уряд не отримує не-
обхідної кількості податків. У таких компаній менші 

People have less purchasing power, which led to reduced 
consumption, and the food categories we are working in 
declined by 25-30 %. The size in the market we operate 
is smaller than it was and we dropped volume. If you 
have factories you have to produce, and you produce 
less you face a lot of challenges. In the last three years, 
the average income in USD or in EUR has reduced 
significantly and consumer reacted. Today the biggest 
challenge is to help consumer market and consumption 
to increase again. This is number one. 

The second challenge is fight for people and talents. As I 
told you, we need best people in our company. If we have 
the best motivated people - we have more opportunities 
to grow, and deliver our expectations. The fight for talents 
will increase every day. Today we face challenges at our 
factories. For example, at our chocolate factory in Lviv we 
see difficulties to hire enough qualified workers because 
with the good news of the visa free EU a lot of people 
start working in Poland where they get simplified work 
permit. Also, we face competition with new factories that 
primarily produce for Europe and are getting the revenues 
in Euro, where we are producing for Ukraine and get 
revenues in hryvnia. So those companies can easily pay 
more salaries than we can pay because if we increase 
salaries, we have to increase price for our products which 
make more difficult for consumers to buy it. 

The next point is fair competition. We definitely know that 
there are local companies that do not follow the law. We 
know that they pay 80 % in cash in envelopes and 20% 
official. Thus the government does not receive enough 
taxes. Social payment, they have lower costs than we 
have. We also know that this way of doing business is not 
for everyone, there are even small companies that follow 
the rules and respect the law. 

The fourth challenge Nestlé faces is creating a good image 
of Ukraine outside Ukraine. When the people see news 
about Ukraine first of all they hear about war, corruption, and 
I say that Ukraine is significantly better than this. And we also 
have to convince and explain to our office the real situation 
here. It will it make easier to attract foreign investors and 
convince Nestlé headquarters to invest in Nestlé Ukraine. 

Now we are in competition with Nestlé Poland, Nestlé 
Romania, Nestlé Hungary, with Nestlé Germany, 
because the headquarters will not invest in every office, 
it will invest in the best opportunities, so the image and 
perception plays the major role. 

від економічної кризи, підвищилися ціни 
на комунальні послуги, транспорт, 
продукти харчування. Але заробітна 
плата не збільшувалася пропорційно до 

збільшення цін. 
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витрати, ніж у нас. Ми також знаємо, що не всі так 
ведуть бізнес, є навіть невеликі компанії, які дотри-
муються правил і поважають закон.

Четвертим викликом Nestlé є створення гарного іміджу 
України за її межами. Коли люди бачать новини про 
Україну, вони, насамперед, чують про війну, корупцію, 
та я завжди наголошую, що Україна значно краща, ніж 
про неї говорять. І ми також маємо переконувати і по-
яснювати нашому головному офісу справжню ситуа-
цію тут. Це полегшить залучення іноземних інвесторів 
та переконати штаб-квартиру Nestlé вкладати кошти 
саме в український підрозділ.

Зараз ми конкуруємо з Nestlé Польща, Nestlé Румунія, 
Nestlé Угорщина, з Nestlé Німеччина, оскільки голов-
ний офіс не може інвестувати в усі підрозділи одно-
часно, він інвестує в найкращі можливості, тому імідж 
та сприйняття країни відіграють головну роль.

 Чи можете Ви сказати, що ці виклики, що були 
названі, є головними перешкодами для потоку інвес-
тицій в Україну? 

А. Борнеманн: Чотири пункти, які я назвав, є викликом 
для сфери, в якій ми працюємо. Оглядаючи макроеко-
номічні дані, ми можемо сказати, що маємо позитив-
ну тенденцію. Україна з 42 мільйонами споживачів є 
великим ринком, і інвестори дивляться на економічні 
факти, податки, закони та фінансову стабільність. Ми 
бачимо, що протягом останніх двох-трьох років відбу-
лося більше змін, ніж протягом попередніх 22 років. У 
Європі немає жодної країни, подібної до України, яка 
так сильно змінилася та ініціювала стільки змін. Вона 
стала кращою. І про це потрібно говорити всьому світу.  

  Україна рухається у правильному напрямку?

A. Борнеманн: Звичайно. Завжди можна працювати 
краще, але політика і бізнес – це різні речі. Три роки 
тому українці прийняли серйозне рішення, і це рішен-
ня було спрямоване на Захід. Українці хотіли розді-
лити такі європейські цінності, як стабільність, мож-
ливості, свобода, економічне зростання, та багато 
заплатили за це. Але Україна на правильному шляху, 
але багато чого ще необхідно зробити. Швидкість по-
винна бути збережена або прискорена. 

  Чого українці не могли собі дозволити десять ро-
ків тому?  

 Could you tell that these challenges you named 
are the first obstacles for the flow of the investments to 
Ukraine?

A. Bornemann: The four points I named are the 
challenges for the sector we operate in, I cannot 
judge for others. But I can admit that Ukraine is 
going through the deep valley, it is growing. Looking 
at the macroeconomic data, we can say that it is 
extremely positive. Ukraine with 42 million consumers 
is a big market and investors look at the economic 
facts, taxation, laws, and financial stability. We see 
that during the last two-three years more changes 
happened than during previous 22 years. There is no 
country in Europe which has changed so much and 
which has initiated changes the same as Ukraine.  It 
became better. And this has to be communicated and 
announced all over the world. 

  Does Ukraine move in the right direction?

A. Bornemann: Of course. You always could do better 
but politics is different from business. Three years 
ago Ukrainian people took a serious decision and 
this decision was to go to West direction. Ukrainians 
wanted to embrace and share European values like 
stability, opportunities, freedom, economic growth 
and Ukrainian people paid a lot for this. But Ukraine is 
on the right track but a lot is still to do. The speed has 
to be kept or accelerated.  

  What Ukrainians could not afford themselves ten 
years ago?  

A. Bornemann: I can’t` tell you how the situation was 
ten years ago in Ukraine, but the one thing I know 
from the economic perspective that there are more 
opportunities of growth, increase of living standard 
and consumption over the last twenty years, compared 
to Soviet Union. Ukraine started it way twenty five 
years ago, and if compare with other countries, for 
example Poland, it did not improved as much as it 
could. Changes cannot happen in one moment, they 
require small everyday steps. 

   What traits of character of Ukrainian people you like 
most of all?

A. Bornemann: What personally I like and what 
Euromaidan Revolution showed
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А. Борнеманн: Я не можу сказати вам, якою ситуа-
ція була в Україні десять років тому, але з економіч-
ної точки зору, за останні двадцять років з’явилося 
більше можливостей для зростання, підвищення рів-
ня життя та споживання порівняно з часами Радян-
ського Союзу. Україна розпочала свій шлях двад-
цять п’ять років тому, і якщо порівнювати її з іншими 
країнами, наприклад, з Польщею, то вона ще не до-
сягнула того рівня, якого б мала. Зміни не можуть 
відбутися в один момент, вони вимагають невеликих 
повсякденних кроків.

  Які риси характеру українців Вам найбільше по-
добаються?

A. Борнеманн: Те, що мені особисто подобається в 
людях, і те, що показав Майдан, це те, що

  На території України знаходиться багато фабрик 
та виробничих потужностей. Яку роль Nestlé в Україні 
відіграє у загальному виробництві Nestlé у світі? 

A. Борнеманн:  Україна відіграє дуже важливу роль 
у Європі, тому що ми виробляємо продукт дуже ви-
сокої якості, оскільки у нас кваліфіковані праців-
ники, ефективне виробництво та конкурентоспро-
можна продукція. 30 % продукції  фабрики «Мівіна», 
яку ми виробляємо в Харкові, експортується в інші 
компанії Nestlé у Європі. Ми нещодавно побудували 
нову виробничу лінію на нашому заводі Tорчин, яка 
виробляє товари тільки на європейський ринок. У 
Львові ми маємо найбільший сервісний центр з 1200 
співробітниками, що обслуговують інші ринки Nestlé, 
виконуючи функції бек-офісу.

  Чого б Вам хотілося побажати Україні?

A. Борнеманн:  Я хочу, щоб усі бажання та мрії укра-
їнців, які вони загадали під час революції на Майдані, 
де багато людей загинуло за свободу, за краще май-
бутнє, — здійснилися. 

   On the territory of Ukraine there are a lot of factories 
and facilities. What role does Ukrainian representation 
play in the total production of the Nestlé company?

A. Bornemann: Ukraine plays a very important role in 
Europe because we produce very good quality product 
because we have very good qualified people, we are 
producing very efficient, and our production is very cost 
competitive. 30 % of our Mivina noodles we produce 
in Kharkiv are exported to other Nestlé companies in 
Europe. We have just built our new production line in our 
Torchyn factory which is only producing for European 
markets. We have started to produce tablets for the 
Hungarian market at our Svitoch factory. In Lviv, we have 
the biggest service center with 1200 employees servicing 
other Nestlé markets with back office activities. 

  What would you like to wish Ukraine?

A. Bornemann: I wish all the desires and dreams of the 
Ukrainian people that they put in the Maidan revolution, 
where many people died for freedom, for better future, 
that all these wishes would come true.

 

українці хочуть самі вирішувати свою 
долю, боротися за свої переконання, пра-
цювати і мати чітке бачення того, де 
вони хочуть бути, що вони хочуть досяг-

ти, і що їм потрібно для цього зробити. 

is that Ukrainians want to decide their 
destiny against obstacles, fight for their 
beliefs, be engaged and have a clear vision 
where they want to be, what they want to 
achieve, what they want to have and work 
hard for this.
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IT can become that flagship that 
will lead Ukraine to a new level  
of development

Managing Director of Luxoft Ukraine Oleksandra 
Alkhimovych speaks about modern business models, 
the challenges of IT development in Ukraine, ways to 
support and retain employees and why talents continue 
leaving the country.

IT може стати тим флагманом, 
який виведе Україну на новий 
рівень розвитку

Керуючий директор компанії Luxoft Ukraine Олек-
сандра Альхімович про сучасні моделі ведення біз-
несу, складнощі розвитку IT в Україні, про способи 
підтримки і утримання співробітників і про те, чому 
таланти продовжують виїжджати з країни.

“Сompliance with obligations and trusting relationships 
with customers are our main values,” — Oleksandra 
Alkhimovych, Managing Director of the leading provider 
of software development and innovative IT solutions 
underlines. High quality of services, customer-oriented, 
integrated and innovative solutions, a strong team of 
professionals, constantly replenished with new talents —  
all this is a guarantee of the company’s continued 
success in every country where its development centers 
are located. Despite the fact that the headquarters is 
located in Switzerland, Luxoft does not associate itself 
with any particular country — “the quality of services 
does not depend on location, we are a global company.” 
Of course, doing business in different countries is 
different. Ukraine is at a critical stage of development, 
there are many imperfections and difficulties, but the 
director of Ukrainian Luxoft and its large team call 
them “challenges”, which should be accepted and 
competently managed.

«Виконання зобов’язань і довірчі відносини з клі-
єнтами — ось наші головні цінності», — зазначає 
керівник провідного постачальника послуг в галузі 
розробки програмного забезпечення та інновацій-
них IТ-рішень Олександра Альхімович. Висока якість 
послуг, клієнтоорієнтованість, комплексні та іннова-
ційні рішення, сильна команда професіоналів, яка 
постійно поповнюється новими талантами — все це 
запорука незмінного успіху компанії у кожній краї-
ні, де знаходяться її центри розробки. Незважаючи 
на те, що штаб-квартира розташована у Швейцарії, 
Luxoft не асоціює себе з якоюсь конкретною краї-
ною — «якість послуг не залежить від локації, ми 
глобальна компанія». Безумовно, ведення бізнесу в 
різних країнах відрізняється. Україна знаходиться на 
переломному етапі розвитку, є багато недосконало-
стей і труднощів, але директор українського Luxoft 
та її велика команда називають їх «викликами», які 
слід прийняти і професійно ними управляти.
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  Oleksandra, tell us about Luxoft, its values, mission, 
principled differences from other IT companies.

O. Alkhimovych: Luxoft has existed for 17 years already. 
Having changed several stages of development, today it 
is a global company, which is represented in 19 countries 
of the world and has 39 centers of development. The 
strategy for the development of locations is conditioned 
by the growing needs of customers, which stimulates 
the company to develop in the American (USA, Mexico) 
and the Asia-Pacific regions (Vietnam, Malaysia). The 
combination of different cultures, approaches and 
traditions set the task for the managers to form a unified 
corporate culture, values and principles, declaring a key 
mission — to exceed the expectations of customers, 
combining technology opportunities, professional 
talents, innovations and the highest standards of quality.

“One company — one goal” is the basic principle that 
employees of the company share in the implementation 
of projects and the achievement of goals regardless of 
their geography.

  At what stage have you decided to start business 
in Ukraine?

O. Alkhimovych: Luxoft has been successfully 
implementing its operational activities for 12 years 
in Ukraine. Our country was chosen for cooperation, 
because, firstly, this is a large labor market, and secondly, 
there are many specialists with a deep basic education in 
mathematics, physics, engineering, and thirdly, Ukraine 
is close to Europe, and not only geographically, but also 
culturally.

  How has the Luxoft business model changed in 
Ukraine?

O. Alkhimovych: I will mention a few trends of key 
changes: business diversification in new verticals and 
markets such as medicine and pharmaceutics, expansion 
into the wireless technologies sector, deepening of Luxoft 
expertise in the telecommunications segment, growing 
presence in the markets of the USA and Asia, expanding 
expertise in the spheres of “Big data”. As well as the 
expansion of current business lines in such industries as 
finance, automotive, power engineering, telecom.

  Олександро, розкажіть про Luxoft, її цінності, мі-
сію, принципову відмінність від інших IT-компаній.

О. Альхімович: Luxoft існує вже 17 років. Змінивши 
кілька витків розвитку, сьогодні це глобальна компа-
нія, яка представлена у 19 країнах світу і має 39 цен-
трів розробки. Стратегія розвитку локацій зумовлена 
зростаючими потребами клієнтів, що стимулює компа-
нію розвиватися в Американському (США, Мексика) і 
Азіатсько-Тихоокеанському регіонах (В’єтнам, Малай-
зія). Поєднання різних культур, підходів та традицій 
поставили перед менеджементом завдання формува-
ти єдину корпоративну культуру, цінності та принципи, 
декларуючи ключову місію - випереджати очікування 
клієнтів, об’єднуючи можливості технологій, профе-
сійні таланти, інновації та високі стандарти якості.

One company — one goal — це основний принцип, 
який поділяють співробітники компанії при реалізації 
проектів і досягнення цілей незалежно від їх географії.

 На якому етапі розвитку було прийнято рішення 
заходити в Україну?

О. Альхімович: В Україні Luxoft успішно реалізує опе-
раційну діяльність вже протягом 12 років. Наша краї-
на була обрана для співпраці, тому що, по-перше, це 
великий ринок праці, по-друге, тут багато фахівців з 
глибокою базовою освітою у математиці, фізиці, інже-
нерії, по-третє, Україна близька до Європи, причому, 
не тільки географічно, а й культурно.

  Як трансформувалася бізнес-модель Luxoft в 
Україні?

О. Альхімович: Я назву кілька трендів ключових  
змін — диверсифікація бізнесу в нових вертикалях і 
ринках, таких як медицина і фармацевтика, експансія 
у сектор бездротових технологій, поглиблення екс-
пертизи Luxoft у сегменті телекомунікацій, зростання 
присутності на ринках США і Азії, нарощування екс-
пертизи у галузі «великих даних». А також розширення 
поточних лінійок бізнесу в таких індустріях, як фінан-
си, автомотів, енергетика, телеком.

Недавні придбання дозволили розширити клієнт-
ську базу Luxoft, знизити поточну концентрацію 
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Recent acquisitions allowed to expand a Luxoft’s client 
base, to reduce current concentration of the company to 
certain clients, and to create a comprehensive catalog of 
services.

  Do you attract consultants on a permanent basis 
or sporadically?  What was the business logic of this 
solution?

O. Alkhimovych: In 2015, Luxoft acquired the UK-based 
Excelian System Integration Company, as well as advisory 
services, specializing in trade and risk management 
software for the financial sector and commodity markets. 
The company’s expertise includes the introduction of 
financial software platforms created by industry leaders 
such as Murex, OpenLink and Calypso.

Excelian’s opportunities in technology consulting 
and Luxoft’s experience in software development, 
as well as deep technical and subject knowledge of 
the specialists of both companies, have created a 
comprehensive information technology center that 
provides various services in the financial, stock and 
commodity markets, including system integration, 
technical consulting, software development and 
technical support.

However, it is important to understand the difference — 
we do not absorb the company, but integrate with them 
to achieve specific tactical and strategic goals.

  Oleksandra, mention the top 5 business challenges 
in Ukraine, please.

O. Alkhimovych: The first three will concern education.

1. Our educational system generates specialists whose 
level does not meet the requirements of business. 
Universities are preparing for something that is not 
needed here and now.

2. Large outflow of talents. Talented senior students move 
to study in other countries (Poland, Czech Republic) 
and often do not want to come back to Ukraine.

3. Our standards of training in educational institutions 
do not meet international standards. I am a lector 

компанії на певних клієнтів і сформувати комплек-
сний каталог сервісів.

 Ви придбали консалтингову компанію Excelian.  
У чому полягала бізнес логіка даного рішення? 

О. Альхімович: Так, дійсно, у 2015 році Luxoft при-
дбав компанію Excelian, що базується у Великобри-
танії, яка займається системною інтеграцією, а також 
надає консультаційні послуги, спеціалізуючись на ПО 
в галузі торгівлі та управлінні ризиками для фінансо-
вого сектора і товарних ринків. Експертиза компанії 
включає впровадження фінансових програмних плат-
форм, створених такими лідерами індустрії, як Murex, 
OpenLink і Calypso.

Можливості компанії Excelian у сфері технологічного 
консалтингу та досвід Luxoft у розробці ПО, а також 
глибокі технічні та предметні знання фахівців обох 
компаній дозволили створити комплексний центр ін-
формаційних технологій, який надає різні послуги у 
галузі фінансових, фондових і товарних ринків, вклю-
чаючи системну інтеграцію, технічний консалтинг, роз-
робку ПО і технічну підтримку.

Однак важливо розуміти різницю — ми не поглинаємо 
компанії, а інтегруємося з ними для досягнення кон-
кретних тактичних і стратегічних цілей.

  Олександро, назвіть топ-5 складнощів ведення 
бізнесу в Україні.

О. Альхімович: Перші три стосуватимуться освіти. 

1. Наша освітня система генерує фахівців, чий рі-
вень не відповідає вимогам бізнесу. ВНЗ готують 
до чогось не до того, що потрібно саме тут і зараз.

2. Великий відтік умів — талановиті учні старших 
курсів переїжджають вчитися до інших країн 
(Польща, Чехія) і часто не хочуть повертатися 
сюди, в Україну.

3. Наші стандарти підготовки в навчальних закла-
дах не відповідають міжнародним стандартам. Я 
сама викладаю (і не тільки в Україні), тому різни-
цю мені чітко видно.
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myself (and not only in Ukraine), so the difference is 
clearly visible to me.

4. Weak regulatory and legal framework for the 
protection of intellectual property rights, complexity 
with the import of prototypes of equipment, 
employment of foreign citizens, lack of strategy for 
the development of the IT industry at the state level.

5. Lack of a strategy for development of the IT industry 
at the state level.

We do not sit idly by our side and try to fix the existing 
problems: we are in dialogue with the authorities, we try 
to help, as consultants, experts and drivers of changes.

  What do you think is the key advantage that can 
open the investment flow to Ukraine?

O. Alkhimovych: First of all, this is the stability of the 
banking system, because any investment should be kept 
somewhere. Then I would mention the settlement of the 
currency market, a well-defined tax policy and judicial 
system.

  Can you describe today’s dialogue between the 
state and the IT market, please?

O. Alkhimovych: The state is engaged in a series of 
complex actions aimed at stabilizing an economic and 
political situation in the country. For example, signing 
trade agreements with the EU and Canada, procurement, 
energy, education reforms. An important event in the 
history of our country was the abolition of the visa regime 
with the countries of the European Union.

Business has become more heard, and dialogue with the 
government has become constructive. Yes, you need to 

Business and the state should work on a 
transparent development strategy.

4. Слабка нормативно-правова база у захисті прав 
інтелектуальної власності, складнощі з ввезенням 
прототипів обладнання, працевлаштуванням іно-
земних громадян.

5. Відсутність стратегії розвитку ІТ-індустрії на рівні 
держави.

Ми зі свого боку не сидимо склавши руки, і намага-
ємося виправити існуючі проблеми: ведемо діалог із 
владою, намагаємося допомогти, як консультанти, 
експерти та драйвери змін.

   Як Ви вважаєте, яка ключова перевага може  
відкрити потік інвестицій в Україну?

О. Альхімович: У першу чергу, це стабільність банків-
ської системи, адже будь-які інвестиції повинні десь 
перебувати. Потім я б назвала врегулювання валют-
ного ринку, чітко налагоджену податкову політику і 
судову систему.

 Охарактеризуйте сьогоднішній діалог держави і 
IТ-ринку.

О. Альхімович: Держава робить низку комплек-
сних дій щодо стабілізації економічної і політичної 
ситуації в країні. Наприклад, підписання торгових 
угод з ЄС і Канадою, реформи у сфері закупівель, 
енергетиці, освіті. Важливою подією в історії нашої 
країни стала відміна візового режиму з країнами 
Європейського Союзу.

Бізнес почали чути, а діалог з владою набув конструк-
тивності. Так, потрібно бути проактивними, об’єднува-
тися з партнерами, конкурентами, галузевими асоціа-
ціями та говорити в один голос. Важливо підтримувати 

Бізнес і держава повинні працювати над 
прозорою стратегією розвитку. 

Business needs silence and clear rules 
of the game; they can be complex, but 
necessarily transparent. While this is not 
the case, difficulties appear, which is a 
significant deterrent to Ukraine’s more 
active economic development.

Бізнес любить тишу і зрозумілі прави-
ла гри, вони можуть бути складними, 
але обов’язково прозорими. Поки цьо-
го немає, створюються труднощі, які 
є істотним стримуючим фактором 
для більш активного економічного 

розвитку України.
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be proactive, to unite with partners, competitors, branch 
associations and speak in one voice. It is important to 
maintain a dialogue with different institutions, and not 
only in Ukraine, but also beyond its borders.

  How different is the approach to work in Switzerland 
and in Ukraine?

O. Alkhimovych: The key office of the top managers 
of the company is in Switzerland. As already noted, we 
do not distinguish any country as the main one. It is 
important for us that the client understands, that we work 
in a company that declares a single mission, values and 
quality level regardless of location. In addition, we greatly 
value the team and do everything for people to develop 
and build a career in our company.

  Every company in the market has staff turnover. 
What about your situation?

O. Alkhimovych: I agree with you that every company 
has staff turnover. And every industry has its own 
benchmarks. However, there is nothing to do with 
neglecting employees.

Our HR strategy focuses on a number of areas: talent 
management, training and development.

Training is fundamentally important for us, because we 
strive to build a knowledge economy, working in the 
period of constant changes and the era of robots, artificial 
intelligence and autonomous driving. 65% of children who 
are currently going to school will have professions that 
do not yet exist. What and how to teach them? We ask 
ourselves the same question as a company, what can we 
teach our employees to make them good professionals 
in 3-5 years? Therefore, the company’s training programs 
are aimed at developing technical knowledge, personal 
characteristics and immersion in the industry.

  How do you rate IT schools that open in Kyiv?

O. Alkhimovych: I think this is a positive trend. To 
date, private schools and business initiatives have 
learned to train good testers, analysts, designers and 
project managers, using international and contemporary 
educational practices in their approaches.

діалог з різними інститутами, причому, не тільки в 
Україні, а й за її межами.

  Наскільки відрізняється підхід до роботи у Швей-
царії та Україні?

О. Альхімович: У швейцарському офісі сконцен-
трований ключовий склад топ-менеджерів компа-
нії. Це та локація, яка генерує і задає темп розвит-
ку, але підходи до роботи скрізь однакові. Як вже 
зазначалося, ми не виділяємо якусь країну як го-
ловну. Нам важливо, щоб клієнт розумів — ми пра-
цюємо в компанії, яка декларує єдину місію, цін-
ності та рівень якості незалежно від локації. Крім 
того, ми дуже цінуємо нашу команду і робимо все 
для того, щоб люди розвивалися і будували кар’єру 
в нашій компанії.

  На ринку відсутні компанії, де немає мінливості 
кадрів. У вас вона мінімальна?

О. Альхімович: Згодна з вами, що немає компаній, 
в яких немає плинності. Для кожної індустрії існують 
свої бенчмарки. Однак тут немає нічого спільного зі 
зневагою співробітниками.

Наша HR-стратегія сфокусована за низкою напря-
мів — управління талантами, навчання і розвиток.

Навчання для нас є принципово важливим, адже ми 
прагнемо побудувати економіку знань, працюючи в 
період постійних змін та епоху роботів, штучного ін-
телекту та автоматичного кермування. 65 % дітей, які 
зараз йдуть до школи, будуть працювати в професіях, 
яких ще не існує. Чому і як їх вчити? Аналогічне пи-
тання ми задаємо собі, як компанія, чому вчити наших 
співробітників, щоб вони були затребувані через 3- 
5 років? Тому навчальні програми компанії спрямова-
ні на розвиток технічних знань, особистісних характе-
ристик і занурення в індустрію.

  Як Ви оцінюєте IТ-школи, що відкриваються у 
Києві?

О. Альхімович: Думаю, це позитивний тренд. На 
сьогоднішній день приватні школи і комерційні ініці-
ативи навчилися готувати непоганих тестувальників, 
аналітиків, дизайнерів і проектних менеджерів, ви-
користовуючи у своїх підходах міжнародні та сучасні 
освітні практики.
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Profession of a plumber is in 
demand and very well paid  
in Switzerland

Managing Director of Geberit Trading LLC Oleksiy 
Rakov speaks about the development of the plumbing 
market, innovation and the ability to anticipate the needs 
of customers, profession of a plumber in Ukraine and in 
Switzerland and that stereotypes can be broken. In a 
special interview for LDaily.

У Швейцарії професія 
сантехніка є дуже добре 
оплачуваною і затребуваною 

Генеральний директор ТОВ Geberit Trading Олексій 
Раков про розвиток ринку сантехніки, нововведення 
та вміння прогнозувати потреби клієнтів, професію 
сантехніка в Україні та Швейцарії та про те, що сте-
реотипи можна позбутися. У спеціальному інтерв’ю 
для LDaily.

Geberit is a company with a long history of success. 
Today it is the largest plumbing company in Europe. 
In order to maintain leadership, Geberit invests in 
innovation from 50 to 80 million francs every year. The 
Company started its business in Ukrainian market quite 
late, in 2004, and its first challenge was a competition. 
The second was the shortage of plumbing personnel. 
Ukrainian team coped with these challenges. In 2017, 
Geberit became a leader in installation systems in 
Ukraine, and in terms of personnel, the company’s 
management initiated a unique educational project, the 
main purpose of which was to renovate the plumbing 
profession. The project, launched together with the 
Swiss Cooperation Office in Ukraine, already shows 
the first positive results, hundreds of young people 
receive a qualitative and promising profile education, 
being trained according to Swiss standards. Oleksiy 
Rakov, Head of Geberit in Ukraine, speaks about how 
Swiss values come to life in Ukrainian environment. 
Our interlocutor jokes: “It is necessary to reinvent the 
bike all the time.” 

Geberit — компанія з багаторічною історією успіху. 
Сьогодні вона є найбільшою сантехнічною компанією 
в Європі. Щоб утримати лідерство, Geberit інвестує в 
інновації від 50 до 80 млн франків щороку. На укра-
їнський ринок компанія вийшла досить пізно, у 2004 
році, і її першим викликом була конкуренція. Другим —  
гостра нестача сантехнічних кадрів. З цими виклика-
ми українська команда впоралася. У 2017 Geberit в 
Україні став лідером в інсталяційних системах, а щодо 
кадрів, то керівництво компанії ініціювало унікальний 
освітній проект, головна мета якого — реанімувати 
професію сантехніка. Проект, розпочатий разом з 
Швейцарським бюро співробітництва в Україні (Swiss 
Cooperation Office), вже демонструє перші позитивні 
результати: сотні молодих хлопців отримують якісну і 
перспективну профільну освіту, навчаючись згідно  зі 
швейцарськими стандартами. Про те, як приймають-
ся швейцарські цінності в українському середовищі 
LDaily розповів керівник Geberit в Україні Олексій Ра-
ков. «Винаходити велосипед треба весь час», — жар-
тує наш співрозмовник.
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 Олексій, розкажіть про компанію Geberit та її ос-
новні цінності.

О. Раков: Geberit — найбільша сантехнічна компанія 
Європи з обігом у 2,8 млрд франків. Наші головні цін-
ності — це чесність, скромність, ентузіазм, здатність 
до саморозвитку. Geberit першим передбачив, що 
сантехніка сховається у стіни, кераміка стане підвіс-
ною, а душові кабіни будуть без піддонів та перешкод. 
53 роки тому інженери компанії першими винайшли 
спосіб, як вбудовувати змивний бачок у стіну. І ця ін-
новація з маленького швейцарського села Йона під-
корила і завоювала весь ринок. Бути першими в інно-
ваціях — це ризик, але він виправданий, бо споживач 
готовий платити за ноу-хау.

  Хто ваші клієнти? Опишіть їхній портрет.

О. Раков: Людей, які купують нашу продукцію, відпо-
відно до теорії американського соціолога Еверетта 
Роджерса про дифузії інновацій, можна розділити на 
п’ять умовних груп:

• прихильники традицій;

• консерватори;

• прихильники нового;

• поціновувачі новинок;

• новатори.

Перших приблизно 35 %, це люди, які визначилися з 
тим, що їм потрібно, і переконати їх досить непросто. 
Наступні (16 %) не настільки категоричні і готові при-
ймати нове, якщо воно вже себе виправдало. Третя 
група (36 %) за переконливих аргументів погоджу-
ється на новинку. До цієї групи належать поціновува-
чі новинок 13,5 % і 2,5 % новаторів. Новатори — це 
невеликий відсоток населення, який кидає виклик 
усім іншим і змушує нас дивитися на світ, і сприй-
мати його по-іншому, ніж ми звикли. Новатори ак-
тивно просувають нові продукти або ідеї, а також їх 
цікавлять фундаментальні зміни, і бути першим — це 
головне у їхньому житті.

 Oleksiy, tell us about Geberit and its core values, 
please.

O. Rakov: Geberit is the largest plumbing company in 
Europe with a turnover of 2.8 billion francs. Our main 
values are integrity, modesty, enthusiasm, ability to 
self-development. Geberit first predicted that the 
plumbing will hide in the walls, the ceramics will be wall-
mounted, and the shower cabins will be without pallets 
and barriers. Engineers of the company first came up 
with a built-in flushing cistern  in the wall 53 years 
ago. And this innovation from the small Swiss village 
of Jona conquered the whole market. Being the first in 
innovations is a risk, but it is justified, the consumer 
wants  to pay for know-how.

  Who are your customers? Describe their portrait.

O. Rakov: Ukranian people who acquire our products, 
according to the theory of American sociologist Everett 
Rogers about the diffusion of innovations, can be divided 
into five conditional groups:

• admirers of traditions;

• conservatives;

• supporters of the new; 

• devotees of new products;

• innovators.

The first of about 35 % are people who know what they 
need, and it is rather difficult to convince them. The 
second ones (16 %) are not so categorical and are ready 
to accept something new if it has already justified itself. 
The third group (36 %), with convincing arguments, will 
agree on a novelty. 13.5 % devotees of new products 
and 2.5 % of innovators adhere to this group. Innovators 
are a small percentage of the population that challenges 
everyone else and makes us look at the world and take 
it differently than we are used to. Innovators actively 
promote new products or ideas; they are interested in 
fundamental changes and being the first is the main thing 
in their lives.
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  Тобто, по суті, консерваторів і новаторів — 50 
на 50?

О. Раков: Абсолютно правильно! Кожен наш другий 
покупець — це той, хто очікує від бренду новинок і 
готовий за це платити більше. І так само правильно, 
що інші 50 % не готові платити більше і їх складно у 
цьому переконати. Теорія Роджерса тому і називаєть-
ся дифузією інновацій, оскільки з  часом продукти з 
новинок стають традиційним рішенням, яке купують і 
консерватори. Коли 53 роки тому новатори купили і 
встановили перші приховані бачки Geberit, то їх було 
одиниці. І за ними поступово пішов увесь ринок. Ре-
зультат виявився переконливим: 60 мільйонів інсталя-
цій за 53 роки.

  Коли і чому Geberit прийняв рішення зайти в 
Україну?

О. Раков: У 2004 році компанія стала активно роз-
ширювати свою географію. З виходом на міжнародні 
ринки було створено спеціальний підрозділ Geberit 
International Sales AG. У рамках створення нової 
структури було відкрито українське представництво. 
Потенціал ринку України був оцінений як позитив- 
ний — 45-мільйонне населення, велика територія, 
вигідне розташування в центрі Європи.

  Як бізнес-модель компанії змінювалася в україн-
ських реаліях?

О. Раков: Україна була не традиційною моделлю для 
Geberit, втім як і Білорусь, і Росія. В Європі нашим 
головним покупцем є монтажник (сантехнік). Йому 
вигідно працювати з Geberit, адже це зручно, надій-
но, продуктивно, а ще наші рішення дозволяють од-
ному сантехніку з мінімальним набором інструментів 
здійснювати монтаж. В Європі практично всі купу-
ють сантехніку через профільних фахівців. В Україні 
ця модель не працює, тут люди приходять до мага-
зину, купують, що їм сподобалося, і тільки після цьо-
го викликають сантехніка. Тому для Geberit як для 
європейської компанії спосіб продажу у роздріб був 

  That means, conservatives and innovators are 
50 to 50?

O. Rakov: Absolutely true! Every second buyer is the 
one who expects new products from the brand and is 
ready to pay more for them. And it is also true that the 
other 50 % are not ready to pay more and it is difficult 
to convince them. Rogers’ theory is therefore called 
the diffusion of innovation, because new products 
become traditional over time and conservatives buy 
them. When the innovators bought, and installed the 
first concealed  flushing cisterns of Geberit 53 years 
ago, there were few of them. And the whole market 
went after them. The result is convincing: 60 million 
installations during 53 years.

  When and why did Geberit decide to start business 
in Ukraine?

O. Rakov: The company began to actively expand its 
geography in 2004. A special unit Geberit International 
Sales AG is responsible for the international markets 
outside of Geberit’s core markets. Ukrainian representation 
office was opened as part of these international markets. 
The potential of the Ukrainian market was estimated as 
positive — a population of 45 million, a large territory, a 
favorable location in the center of Europe.

  How did the business model of the company change 
in Ukrainian realities?

O. Rakov: Ukraine is not a traditional model for Geberit, and 
this is true for Belarus and Russia too. Our main customer 
is the installer (plumber) in Europe. It is beneficial for him to 
work with us, because it is convenient, reliable, productive, 
and our solutions allow a plumber to do an installation with a 
minimum set of tools. Everyone acquires plumbing through 
specialized experts  in Europe. This model does not work in 
Ukraine, people come to the store here, buy what they like, 
and only after that they call a plumber. Therefore, the way 
of selling through retail was not the usual one for Geberit. 
But the company took into account these features and built 
sales aimed at the end user.

Geberit in Ukraine was built with a clean 
slate.

Geberit в Україні вибудовувався з чисто-
го аркуша. 
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спершу абсолютно новим. Але компанія врахувала 
ці особливості і побудувала продажі, орієнтовані на 
кінцевого споживача.

У 2015-му ми придбали сантехнічну компанію «Сані-
тек» (торгові марки «Коломбо», «Коло», «Керамаг»),  
інтегрували співробітників, наша команда значно 
збільшилася. Тепер у компанії Geberit в Україні два 
заводи. І якщо раніше продукція Geberit була пред-
ставлена виключно у преміальному сегменті, то 
сьогодні вона зайняла широку нішу середнього та 
економ класів. У найпростішому української унітазі 
«Коло» тепер є змивні системи Geberit, які підвищу-
ють його надійність.

  Назвіть ключові проблеми, з якими Ви стикаєтеся, 
працюючи на українському ринку.

О. Раков:

• Низький платоспроможний попит.

• Відсутність інвестицій.

• Проблема з кадрами (немає професіоналів).

• Короткострокове планування. (Коли плануєш на 
5, 10 років, то і ставлення до матеріалів інше, у 
пріоритеті довговічність, ефективність, технічна 
інноваційність).

  Розкажіть про ваш освітній проекті. Як народила-
ся ця ідея і як була реалізована?

О. Раков: Проблема нестачі кадрів у робітничих про-
фесіях — системна. Застарілі матеріальна база і під-
ходи в освітніх установах, відсутність інформування 
про кар’єрні перспективи і можливості заробітку, 
стереотипи про престижність професій, послідовне 
витіснення робітничих професій зі сфери сервісу, від-
сутність наочних успішних прикладів у медіа. Все це —  
лише ключові больові точки. Буквально канонічний 
приклад — робота сантехніка.

We acquired the ceramics company Sanitec in 2015 
with leading ceramics trademarks like Colombo, KOLO, 
Keramag and others, integrated employees, our team has 
increased significantly. Now Geberit has two plants in 
Ukraine. Geberit products were presented exclusively in 
the premium segment before, but today it has occupied 
a wide niche of middle and economical classes. The 
simplest Ukrainian toilet bowl Kolo now has Geberit 
flushing systems, which increase its reliability.

  Mention the key difficulties you face while working 
on the Ukrainian market, please.

O. Rakov:

• Low solvent demand.

• Lack of investment.

• Problem with stuff (no professionals).

• Short-term planning. (when planning for 5, 10 years, 
the attitude to the materials is different, durability is 
in the priority, as well as efficiency, technical and  
design innovation).

  Tell us about your educational project? Where did 
this idea come from and how was it implemented?

O. Rakov: The problem of shortage of personnel in 
working professions is systemic. Obsolete material 
base and approaches in educational institutions, 
lack of information on career prospects and earning 
opportunities, stereotypes about the prestige of 
professions, the consistent displacement of workers’ 
professions from the service sector, lack of visible 
successful examples in the media. All these are only 
key pain points. Literally a canonical example is the 
work of a plumber.

Thousands of lawyers and economists 
graduate from universities every year in 
Ukraine, but, for example, no plumbers 
graduated from educational institutions 
in the whole Kyiv region in 2013.

В Україні щороку ВУЗи закінчують ти-
сячі юристів і економістів, але, примі-
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Більше десяти років на українському ринку ми пору-
шували питання про якість фахівців, поки не зрозу-
міли, що заклики не працюють — треба діяти самим. 
Витрачати час і ресурси на перепідготовку вчораш-
ніх випускників — подвійна робота, тому у мене з’я-
вилася ідея освітнього проекту, реалізувати який ста-
ло можливо завдяки співпраці зі Швейцарським бюро 
співробітництва в Україні (Swiss Cooperation Office). 
Спільний українсько-швейцарський освітній проект 
називається «Державно-приватне партнерство для 
покращення санітарно-технічної освіти в Україні». Він 
розрахований на 4 роки і триватиме до 2018.

У проекті задіяні шість українських ПТУ (Одеса, Бро-
вари, Сарни, Дніпро, Чернігів, Полтава). Ми закупи-
ли швейцарські підручники із сантехніки, створили 
групу наших фахівців, залучили експертів з ринку, 
зробили ремонти в класах, купили і встановили об-
ладнання. Нам допомогло  Міністерство освіти Укра-
їни, без нього ми би не змогли запустити проект. На 
сьогодні з шести ПТУ на сантехніків вчаться близько 
600 людей, і це вкрай мало для України, але рані-
ше і того не було. Ми пішли шляхом трансформації 
галузі, розраховуючи на довготривалу перспективу, 
так, як це роблять швейцарці. До речі, Уряду України 
сподобався результат, який ми показали. І сьогодні 
держава виділила гроші ще на дев’ятнадцять ПТУ, 
які планують обладнати згідно з нашою моделлю.

Наші випускники вже почали працювати. Ми всіляко 
намагаємося їх підтримувати, наприклад,  минулого 
року провели конкурс сантехніків. Його виграв сту-
дент з Одеси.

 Олексій, за останні роки є позитивні зміни в 
Україні?

О. Раков: Так, є. Зараз ми не бачимо проблеми з ком-
пенсацією ПДВ. Ми завозимо продукцію офіційно,  
«в білу», з нас не вимагають хабарів. Ми працюємо за 
європейськими стандартами. Ми досить велика ком-
панія, яка за рахунок свого розміру і юридичної під-
тримки, може вести бізнес без перешкод. Так що не 
все так погано в країні.

We used to raise the question of the quality of specialists 
in the Ukrainian market for more than ten years, until we 
realized that the calls are not working and we should act 
by ourselves. Spending time and resources for retraining 
yesterday’s graduates is a double work, so I got the idea 
of an educational project that was possible to start with 
the help of the Swiss Cooperation Office in Ukraine. 
The joint Ukrainian-Swiss educational project is called 
“State-private partnership for improvement of sanitary-
technical education in Ukraine”. It is scheduled for 4 
years and will last until 2018.

The project involves six Ukrainian vocational schools 
(Odessa, Brovary, Sarny, Dnipro, Chernihiv, Poltava). 
We bought Swiss sanitary engineering books, created 
a group of our specialists, attracted experts from the 
market, made repairs in classes, bought and installed 
equipment. We were assisted by the Ministry of 
Education, without which we would not be able to 
launch the project. To date, about 600 people study in 
six vocational schools for plumbers, which is extremely 
few for Ukraine, but we did not even have this before. We 
have gone along the path of transforming the industry, 
that is, in a long perspective, just as the Swiss do. 
The Ukrainian government liked the result we showed. 
And today the state has allocated money for another 
nineteen vocational schools, and there is a plan to equip 
them according to our model.

Our graduates have already started their work. We 
make every effort to support them, for example, we held 
a competition for plumbers last year. A student from 
Odessa won it.

  Oleksiy, have there been positive changes in 
Ukraine in recent years?

O. Rakov: Yes, there have. Now we do not see problems 
in VAT compensation. We import the products officially, 
legally, and do not pay bribes. We work like in Europe. 
So not everything is so bad in the country. We are a 
fairly large company, which, due to its size and legal 
support, can do business without hindrance. Still, the 
biggest problem is the lack of investment and the low 
solvent demand of the population.

ром, на всю Київську область у 2013 року 
не випускалося жодного сантехніка. 
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Unknown
Switzerland

Switzerland is an amazing country, and not only in the 
sense of the unsurpassed beauty of the landscape, but 
also in the incredible economic performance having 
ultralow natural resources.
Switzerland is a country with almost complete lack 
of mineral deposits. Most of the territory consists of 
mountain ranges of the Alps. There is everything you 
can imagine in Switzerland imports: energy supplies, 
plastics, clothes and footwear, metals, cars and 
electronics, agricultural products and even paper. What 
is the secret of success of this small country? Let’s 
figure out together.

Невідома 
Швейцарія 

Швейцарія – чудова країна, і не стільки у сенсі непе-
ревершеної краси ландшафту, скільки у неймовірній 
економічній успішності при наднизьких природних 
ресурсах.
Швейцарія – країна з майже повною відсутністю ко-
рисних копалин. Більшу частину території складають 
гірські хребти Альп. У статтях імпорту Швейцарії 
майже усе, що ви можете собі замислити: енерго-
носії, пластмаси, одяг та взуття, метали, машини та 
електроніка, сільськогосподарська продукція та на-
віть папір. У чому ж таємниця успіху цієї маленької 
країни? Давайте розбиратись.

ECONOMY OF THE FUTURE

Switzerland’s  economy is one of the most stable  
economies in the world. According to the World 
EconomicForum Annual Report, which is called 
Global Competitivenes sReport (GCR)1, Switzerland 
is consistently ranked first. In the report, as of 2017-
2018, the country has a competitiveness index of 5.86 
points, and this makes it ahead of the United States 
of America. Besides, Switzerland is ranked first in The 
GlobalInnovation Index (GII)2, which is also reviewed 
annually.

Despite the fact that the biggest part of Switzerland’s 
economic practices corresponds to the European 
Union’s economic policy, there are still many 

ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО 

Економіка Швейцарії є однією з найстабільніших 
економік світу. Відповідно до щорічного звіту World 
Economic Forum під назвою Global Competitiveness 
Report (GCR)1, Швейцарія незмінно займає перше 
місце. У Звіті, станом на 2017-2018 рр, країна має 
індекс конкурентоспроможності, що дорівнює 5,86 
пунктам, випереджаючи навіть Сполучені Штати 
Америки. Крім того, Швейцарія посідає перше місце 
у світовому The Global Innovation Index (GII)2, що та-
кож щорічно переглядається.

Не дивлячись на те, що більша частина економічних 
практик Швейцарії кореспондує з економічною по-
літикою Європейського союзу, залишається багато 
протекціоністських, торговельних практик, особливо  

1 — Звіт про глобальну конкурентоспроможність. 
2 — Світовий індекс інновацій.

1 — Global Competitiveness Report. 
2 — World index of innovations.
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у сільськогосподарському секторі, де переважає 
малий бізнес.

Швейцарська економіка розділена на три сектори:
• Landwirtschaft (сільське господарство)
• Industrie (промисловість)
• Dienstleistungen (послуги)

Менше ніж 10 % населення Швейцарії зайняте у сіль-
ському господарстві, тим не менше, саме цей сектор 
вважається первинним та отримує найбільшу під-
тримку з боку держави.

У промисловості, торгівлі та ремеслах зайнято 40 % 
населення. Цей сектор вважається вторинним. Сюди 
входять — виробництво автомобілів, металургія, го-
динникова промисловість, текстильна промисловість. 
Усі ці сектори експортують свою продукцію за кордон, 
«страждаючи» від дорожнечі швейцарського франка. 
Додатковим гальмівним фактором виступає той факт, 
що Швейцарія не входить до Європейського союзу.

Більше 50 % населення зайняте у секторі послуг. Цей 
сектор включає банківські послуги, страхування та 
туризм. Чи не найважливішим сектором  для Швей-
царії є банківська справа, що заслуговує на присвя-
чення їй окремого розділу.

ШОКОЛАДНІ ГОДИННИКАРІ 

Існує ряд загальноприйнятих оманливих тез, які стосу-
ються Швейцарії, та кліше, якими ми звикли користу-

protectionist, trade practices, especially in the 
agricultural sector where small business prevails.

The Swiss economy is divided into three sectors:
• Landwirtschaft (agriculture)
• Industrie (industry)
• Dienstleistungen (services)

Less than 10 % of the population of Switzerland is 
engaged in agriculture, nevertheless, this sector is 
considered as primary and enjoys the greatest support 
from the state.

40 % of the population works in industry, trade and 
crafts. This sector is considered secondary. It includes 
construction of machinery, metallurgy, watch industry, 
textile industry. All these sectors export their products 
abroad, “suffering” from the high cost of the Swiss franc. 
The additional issue is the fact that Switzerland is not 
part of the European Union.

More than 50 % of the population is employed in the 
service sector. This sector includes banking, insurance 
and tourism. Banking is one of the most important 
sectors for Switzerland, it would be worth to devote it a 
separate chapter.

CHOCOLATE WATCHMAKERS

There are a number of common misconceptions and 
cliché about Switzerland which are used by many people. 
For example, Switzerland is considered to be the world’s 
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ватись. Наприклад, Швейцарія вважається найбіль-
шим світовим експортером годинників, та, насправді, 
у цьому сенсі її суттєво випереджає Гонконг, а лідером 
у світі за цим показником є, звичайно, Японія.

З іншого боку, коли мова заходить про надійність го-
динникових механізмів — тут, дійсно, рівних Швейца-
рії у світі немає.

Іншою тезою, що вражає наш розум, є твердження про 
те, що Швейцарія — найбільший експортер шоколаду. 
З 19-го сторіччя та до Першої світової війни швейцар-
ська шоколадна промисловість була майже повністю 
орієнтована на експорт. Після Другої світової Швей-
царія почала аутсорсинг виробництва через комер-
ційні обмеження. Сьогодні «швейцарський» шоколад 
найбільше споживається самими швейцарцями. Вони 
ласують більш ніж 54 % шоколаду, що виробляється 
у країні. А найбільшим експортером шоколаду у світі є 
Німеччина. Але є кліше, яке повністю відповідає дійс-
ності, і це — надійність та якість швейцарських банків.

НАЙНАДІЙНІШЕ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У СВІТІ – 
ШВЕЙЦАРСЬКИЙ БАНК 

Завдяки віковій традиції позиціонування, у популяр-
ній культурі Швейцарія сприймається як світовий фі-
нансовий центр. Так склалося, що аура примхливої 
винятковості сприяла зростанню престижу швейцар-

largest exporter of watches, but in fact, in this sense, 
Hong Kong is significantly ahead of it, and Japan is, of 
course, the world’s leader here.

On the other hand, when it comes to the reliability of 
clockwork, Switzerland is, indeed, the best in the world.

Another thought that impresses our mind is the thesis 
that Switzerland is the largest exporter of chocolate. 
Swiss chocolate industry was almost entirely export 
oriented from the 19th century untill the First World War. 
After the World War II, Switzerland started outsourcing 
production through commercial restrictions. Today 
“Swiss” chocolate is mostly consumed by the Swiss 
themselves. They enjoy more than 54 % of the chocolate 
produced in their country. Germany is the largest 
exporter of chocolate in the world. But there is a cliché 
that is absolutely true, namely the reliability and quality 
of Swiss banks.

The most reliable phrase in the world is “the Swiss bank”

Thanks to the age-old tradition of positioning, 
Switzerland is seen as a world financial center in 
a popular culture. It so happened that the aura of 
capricious exclusivity contributed to the growth of the 
prestige of the Swiss bank account. Employees of the 
offices of major Swiss banks not only speak English, 
but also have an English version of professional bank 
brochures in their arsenal.

This is just one of many details that make up the 
prestige of the Swiss banking sector — the prestige 
that transforms into professionalism that works in the 
customer’s favor.

Opening accounts is a quick and easy procedure for the 
citizens of Switzerland and the European Union. As for 
foreigners and returnees, difficulties can arise due to the 
high level of captiousness in the course of the applicant’s 
security check. Therefore, the process essentially 
depends on the place of residence, the citizenship of the 
applicant and the source of funds. In any case, the bank 
will notify you of any additional documents that you may 
need when your application is registered. Nevertheless a 
positive decision garantees the client all the benefits of 
the ideal service and reliability of banking institutions in 
this amazing country.

Even crisis periods for world economies did not have a 
significant detrimental effect on the stability and overall 
profitability of Swiss banks. With increasing capitalization 
requirements, lowering loan growth and global economic 
shocks, Swiss branches of the UBS and CreditSuisse, 
Kantonalbanken and Raiffeisenbanken report capital 
yields of 5.7 % in 2016.3

Unknown SwitzerlandНевідома Швейцарія 
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ського банківського рахунку. Працівники офісів ос-
новних швейцарських банків, безумовно, не лише об-
слуговують англійською, а й мають у своєму арсеналі  
англійську версію професійних банківських брошур.

Це лише одна з багатьох деталей, які складають 
престиж швейцарського банківського сектору — 
престиж, який трансформується у професіоналізм, 
що буде працювати на користь клієнта.

Для громадян Швейцарії та Європейського союзу 
відкриття рахунків є досить швидкою та легкою про-
цедурою. А от для іноземців та репатріантів можуть 
виникати труднощі, пов’язані з підвищеною прискі-
пливістю при проходженні процедури перевірки без-
пеки заявника. Тому, процес суттєво залежить від 
місця проживання, громадянства апліката та дже-
рел походження коштів. У будь-якому випадку банк 
повідомить вас про усі додаткові документи, які вам 
знадобляться, коли ваша заявка буде зареєстрована. 
Тим не менше, при позитивному рішенні, клієнт отри-
мує усі переваги ідеального сервісу та надійності бан-
ківських установ цієї дивовижної країни. 

На стабільність та загальну прибутковість швейцар-
ських банків не мали суттєвого негативного впливу 
навіть кризові періоди для світових економік. При 
збільшенні вимог до капіталізації, зниженні тем-
пів зростання кредитів та глобальних економічних 
шоках швейцарські підрозділи UBS і Credit Suisse, 
Kantonalbanken та Raiffeisenbanken повідомляють про 
прибутковість капіталу на рівні 5,7 % у 2016 році.3 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАКЕТ ШВЕЙЦАРЦЯ 

У Швейцарії є певні види страхування, обов’язкові 
для усіх, хто живе в країні. Обов’язковими видами 
є медичне страхування, від нещасних випадків, ав-
тотранспортних засобів, відповідальності домовлас-
ників будівель.

Ті, хто працює, зобов’язані мати ще й пенсійне стра-
хування та страхування від нещасних випадків на ви-
робництві, що можуть призвести до інвалідності. Пла-
тежі здійснюються автоматично та безпосередньо з 
заробітної плати працівника.

Маючи трирівневу структуру, для більшості швейцар-
ців 2-й рівень — професійне пенсійне забезпечення, 
складає найбільш значну частину їх заощаджень у 
системі. Щорічно майбутній пенсіонер отримує сер-
тифікат (страхове пенсійне посвідчення), який надає 
всю необхідну інформацію щодо переваг участі у цьо-
му рівні. Пенсійний провайдер також вказує пенсійні 
накопичення та перелік прав бенефіціара.

SWISS SOCIAL PACKAGE

There are certain types of insurance in Switzerland that 
are compulsory for everyone who lives in the country. 
Compulsory types are insurances related to health, 
accidents, motor vehicles and liability of homeowners.

Those who work must also have pension insurance 
and work-related accident insurance. Payments are 
made automatically and directly from the wages of the 
employee.

With a three-level structure, for most Swedes, the second-
level is a professional pension provision, represents the 
most significant part of their savings in the system. A 
future pensioner receives a certificate (insurance pension 
certificate) every year, which provides all the necessary 
information on the benefits of participation at this level. 
The pension provider also specifies pension savings and 
a list of beneficiary rights.

3 — Відповідно до звіту Swiss Banking 2017. Room for improvement. 3 — According to the report SwissBanking 2017. Room for improvement.
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Роджер  
Федерер

Шестиразовий найкращий 
спортсмен Швейцарії, що 19 
разів виграв турнір великого 
шолому. Професійний те-
нісист, протягом тривалого 
часу - №1 у світових теніс-
них рейтингах. Його назива-
ють кращим тенісистом в іс-
торії. У груді 2012 року його 
визнали кращим спортсме-
ном усіх часів за результа-
тами опитування, проведе-
ного виданням Gazzetta dello 
Sport.

Roger 
Federer

Is six times the best 

athlete in Switzerland who 
has won the Grand Slam 
Tournament 19 times. 
Professional tennis player, 
he was № 1 in world tennis 
ratings for a long time. He is 
called the best tennis player 
in history. In December 2012, 
he was recognized as the 
best athlete of all time by the 
results of a poll conducted by 
Gazzetta dello Sport. 

Мартіна  
Хінгіс 

 

Видатна швейцарська тені-
систка, багаторазова пере-
можниця найвідоміших тур-
нірів та змагань. Протягом 
певного періоду часу була 
першою ракеткою світу. Має 
місце у Міжнародному залі 
тенісної слави.

Martina  
Hingis

Is another prominent Swiss 
tennis player, multiple winner of 
the most famous tournaments 
and competitions. She was 
the first racket of the world for 
a certain period of time. She 
has a place in the International 
Tennis Hall of Fame. 

Ле Корбюзье 
(Шарль-Єдуар 

Жаннере-Грі) 

Видатний архітектор швей-
царського походження.
Автор багатьох відомих тво-
рів монументального мис-
тецтва, на прикладі робіт 
якого вивчилось багато по-
колінь архітекторів та диза-
йнерів світу.

Le Corbusier 
(Charles-Édouard 
Jeanneret)

Is a prominent architect of 
Swiss parentage. He is the 
author of many famous works 
of monumental art, many 
generations of architects and 
designers of the whole world 
studied using the examples of 
his works. 

Ханс Рудольф 
Гігер

 
Швейцарський художник,    
представник фантастичного 
реалізму, найбільш відомий 
своєю роботою для фільму 
«Чужий». Унікальність карти-
нам Гігера придає аерограф – 
пристрій, що розпилює фарбу. 
Гігер був перший художником, 
який довів, що живопис можна 
створювати за допомогою ме-
ханізму.

Hans Rudolf 
Giger

 

Is a Swiss artist, a 
representative of fantastic 
realism, best known for his 
design work for the movie 
“Alien”. The uniqueness of the 
images of Giger is created 
by an airbrush (a device that 
sprays the paint). Giger was 
the first artist to prove that 
painting can be created using 
a mechanism.

Петер Рене  
Бауман

Відомий нам DJ BoBo – тала-
новитий швейцарський ком-
позитор та співак, володар 
найпрестижніших музичних 
нагород, таких як World 
Music Awards, вважається 
найуспішнішим швейцар-
ським артистом. 

Peter Rene 
Baumann

Well-known to us DJ BoB is a 
talented Swiss composer and 
singer, the owner of the most 
prestigious music awards such 
as the World Music Awards, 
is considered to be the most 
successful Swiss artist.

Outstanding Swiss

Видатні швейцарці  

В мистецтві
In art

 
Швейцарія – країна, яка подарувала світу не лише шо-
колад, годинники та наднадійні банки, а ще й особи-
стостей, які у той чи інший шлях змінили хід історії або 
залишили у ній свої імена. 

Switzerland is a wonderful country, because it gave the world 
chocolate, watches, supermarkets and  personalities that 
have changed the course of history or left a great trace in it.

У спорті
In sports

Outstanding SwissВидатні швейцарці
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Albert  
Einstein

The scientist was born in 
Germany and died in America. 
Nevertheless, he is considered 
a Swiss because of the fact 
that he lived and worked in 
Switzerland between these 
periods, was a citizen of this 
country. Besides, his most 
brilliant scientific discoveries 
were made in the “Swiss” 
period. Einstein was a Swiss in 
the year of receiving the Nobel 
Prize in Physics.

Жан Анрі  
Дюнан 

Швейцарський підприємець 
та громадський діяч, що фак-
тично ініціював створення 
організації, яка сьогодні має 
назву Міжнародний комітет 
Червоного хреста. Міжна-
родний день Червоного хре-
ста відмічається саме у день 
народження Анрі Дюнана. У 
1901 році отримав Нобелів-
ську премію у галузі миру. 

Jean Henri  
Dunant

Is a Swiss entrepreneur and 
public figure who actually 
initiated creation of the 
organization, which is now 
called the International 
Committee of the Red Cross. 
The International Red Cross 
Day is celebrated on Henri 
Dyunan’s birthday. He received 
the Nobel Peace Prize in 1901. 

Альберт  
Ейнштейн 

Науковець народився у Ні-
меччині, а помер в Америці. 
Тим не менше, вважається 
швейцарцем з огляду на те, 
що між цими періодами жив 
та працював у Швейцарії, 
мав її громадянство. Крім 
того, найблискучі його від-
криття були здійснені саме у 
«швейцарський» період. У рік 
отримання Нобелівської пре-
мії по фізиці Ейнштейн був 
швейцарцем. 

У науці
In science

Карл Густав  
Юнг

Швейцарський психіатр, за-
сновник аналітичної психоло-
гії. Своїм основним завдан-
ням Юнг вважав  тлумачення 
архетипових образів, що ви-
никають у пацієнтів. Мета 
психотерапії згідно з учен-
ням Юнга – індивідуалізація 
особистості. Його концепція 
психологічних типів отрима-
ла неймовірну популярність.   

Carl Gustav  
Jung

Is a Swiss psychiatrist, founder 
of analytical psychology. Jung 
was sure that interpreting of 
archetypal images appearing 
in patients’ minds was his 
main task. The purpose of 
psychotherapy is, according 
to the Jung’s teachings, 
individualization of the 
personality. The concept of 
Jung’s psychological types 
gained incredible fame. 

Жак  
Пікар

Відомий швейцарський ін-
женер, океанолог та вина-
хідник, який разом зі своїм 
батьком створив батискаф 
під назвою Трієст. Ця гли-
боководна субмарина здій-
снила найглибше занурення 
до Маріанського жолоба 23 
січня 1960 року. 

Jacques  
Piccard

Is a well-known Swiss 
engineer, oceanographer and 
inventor who, together with his 
father, created a bathyscaphe 
called Trieste. This submarine 
made the deepest immersion 
in the Mariana Trench on 
January 23, 1960. 

Огюст  
Пікар 

Швейцарський фізик та       
винахідник, який, окрім усьо-
го іншого, здійснив перший 
у світі політ у стратосферу, 
сконструювавши стратостат.

Auguste Antoine 
Piccard

      A Swiss physicist and 
inventor who, among other 
things, made the world’s first 
flight to the stratosphere when 
he constructed.

Леонард  
Ейлер

Швейцарський фізик та 
математик, який вважа-
ється найвидатнішим ма-
тематиком 18 століття. У 
його послужному списку 
найвидатніші та, мабуть, 
найчисленніші відкриття у 
математиці. Був фахівцем 
у математичному аналі-
зі, теорії чисел. Саме він є 
«батьком» великої частини 
сучасних математичних по-
значень та термінології.
 

Leonhard  
Euler

Is a Swiss physicist and 
mathematician who is 
considered to be the most 
outstanding mathematician 
of the 18th century. The most 
prominent and, perhaps, the 
most numerous discoveries 
in mathematics are in his 
credentials. He was a specialist 
in mathematical analysis, 
the theory of numbers. He is 
the “father” of a large part of 
modern mathematical notation 
and terminology.

Outstanding SwissВидатні швейцарці

Бертран  
Пікар

Швейцарець, який своєю лю-
бов’ю до неба зробив можли-
вими неймовірні речі. Разом 
зі своїм другом та партнером 
Пікар здійснив першу у світі 
навколосвітню подорож на 
повітряній кулі, отримавши 
за це визнання та нагороди. У 
2007 році разом з іншим сво-
їм колегою Бертран створив 
літак, що працював на соняч-
них батареях, та здійснив на 
ньому перший трансконти-
нентальний переліт. 

Bertrand  
Piccard 

Is a Swiss who, with his  
love for the sky, made 
unbelievable things possible. 
Together with his friend and 
partner, Piccard made the 
world’s first balloon trip round 
the world which brought 
him recognition and awards. 
Together with his other 
colleague, Bertrand created 
an airplane that worked on 
solar panels, and made the 
first transcontinental flight on 
it in 2007.
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SGS is business based  
on reputation

Oleksandr Voznyuk, General Director of SGS Ukraine, 
speaks about the world’s leading inspection company, 
about independence and strict observance of business 
ethics, about growing specialists within the company 
and about why predictability will save Ukrainian 
business. In a special interview for LDaily.

SGS - це бізнес,  
заснований на репутації

Генеральний директор SGS Ukraine Олександр Воз-
нюк про провідну інспекційну компанію світу, про 
незалежність і суворе дотримання бізнес-етики, про 
розвиток фахівців всередині компанії і про те, чому 
український бізнес врятує передбачуваність. У спеці-
альному інтерв’ю для LDaily.

SGS is a leader in the field of inspection services, 
expertise, testing and certification. The company 
operates a network of more than 2,000 offices and 
laboratories in 140 countries and staff exceeding 90,000 
people. More than 1,000 people work for the Company in 
Ukraine. What is the secret of success? General Director 
Oleksandr Voznyuk, with whom we had a pleasure to talk, 
is convinced that the secret of many years of success 
is in professionalism and faithful adherence to the key 
values of the company. It is enough to be fainthearted 
once and this will launch an irreversible mechanism 
of decay. Being the best and supporting the status of 
independent experts is incredibly difficult. That’s why 
SGS employs only enthusiastic professionals. This is 
something new for Ukraine, such companies are very 
few here, but they are the future.

 Oleksandr, tell us about the roots of SGS, how did its 
history begin and what did the company come to now?

O. Voznyuk: The company is not young, according to 
our data, it was founded in 1878 in Rouen. Its creator 
was an observant young man who loved to stay in the 
port for a long time, watching the mooring ships. He saw 
how different types of cargo were shipped and made a 
conclusion that exporters lose a lot of money without 

SGS — лідер в сфері інспекційних послуг, експерти-
зи, випробувань і сертифікації. Компанія оперує ме-
режею з понад 2000 офісів і лабораторій в 140 краї-
нах світу і персоналом, чисельність якого перевищує 
90000 чоловік. В Україні на компанію працюють біль-
ше 1 000 чоловік. У чому секрет успіху? Генеральний 
директор Олександр Вознюк, з яким ми мали задо-
волення поспілкуватися, переконаний, що запорука 
багаторічного успіху в професіоналізмі і вірному до-
триманні ключових цінностей компанії. Варто один 
раз злякатися — і це запустить незворотній механізм 
розпаду. Бути кращими і підтримувати статус неза-
лежних експертів неймовірно складно. Саме тому в 
SGS працюють тільки захоплені професіонали. Поки 
що для України це в новинку, таких компаній небага-
то, але за ними стоїть майбутнє.

   Олександре, розкажіть про коріння SGS, як по-
чалася її історія і до чого компанія прийшла зараз?

О. Вознюк: Компанія не нова, за нашими даними, вона 
була заснована в 1878 році в Руані. Її творцем став 
якийсь молодий чоловік, який любив подовгу сидіти в 
порту та спостерігати за суднами, що швартувалися 
до причалу. Він бачив, як завантажують і відвантажу-
ють різні вантажі і зробив висновок, що експортери 
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втрачають великі гроші без свого представника в пор-
ту призначення. У юнака з’явилася ідея стати незаці-
кавленим посередником між продавцем і покупцем, 
так з’явилася компанія-попередниця SGS. У 1919 
році вона була перенесена до Женеви і зареєстро-
вана під сучасною назвою. Сьогодні це величезна 
мережа офісів, розташованих по всьому світу.

Концепція нашого бізнесу — професійний, нейтраль-
ний погляд на ті аспекти експортно-імпортних тран-
закцій вантажів, які часто стають предметом спору між 
покупцем і продавцем. Скажімо, продавець задеклару-
вав одну якість і обсяг товару, а покупець стверджує, 
що отримав інше, і починається тривала тяганина щодо 
з’ясування, хто правий, а хто винен. Ми допомагаємо 
складати чисті і прозорі угоди, навіть якщо сторони 
знаходяться у різних куточках земної кулі. 

  Наскільки затребувані послуги компанії? 

О. Вознюк: SGS — один зі світових лідерів у сфері 
інспекційних послуг і абсолютний лідер в Україні. 
Сьогодні її функціонал став набагато ширше, ніж 
був на початку. Ми здійснюємо інспекцію, випро-
бування, сертифікацію та експертизу продукції, 
технічний нагляд за об’єктами будівництва, працю-
ємо на різних ринках (сільськогосподарська, гірни-
чо-металургійна, нафтогазова продукція, харчова 
промисловість, фармацевтика, електроніка тощо), 
сертифікуємо системи менеджменту і послуги, кон-
сультуємо і навчаємо.

  Розкажіть про основні цінності SGS.

О. Вознюк: Я б виділив три фундаментальні цінності: 
професіоналізм, незалежність і бізнес-етика. Віднос-
но незалежності поясню — ми не урядова організація, 
до якої потрібно обов’язково прийти для отримання 
чергового «папірця». Наш бізнес заснований на репу-
тації. Або покупці ставлять умову, що готові придба-
ти товар тільки з сертифікатом SGS, знаючи, що це 
істотно знижує його ризики. Або продавець, знаючи, 
що наявність сертифіката SGS, підвищує привабли-
вість угоди для покупця, звертається до нас.

their representative at the port of destination. The 
young man had an idea to become an uninterested 
intermediary between the seller and the buyer, so the 
company-predecessor of SGS appeared. It moved to 
Geneva and registered the modern name in 1919. It 
is a huge network of offices today located throughout 
the world.

The concept of our business is a professional, neutral 
look at those aspects of export-import transactions of 
cargoes, which often become the subject of a dispute 
between the buyer and the seller. For example, the 
seller declared one quality and volume of the goods, 
and the buyer claims to have received another, and a 
long litigation begins to find out who is right and who 
is to blame. We help to make clean and transparent 
transactions, even if the parties are in different parts 
of the globe.

   Are the company’s services in demand?

O. Voznyuk: SGS is one of the world leaders in the 
field of inspection services and the absolute leader in 
Ukraine. Its functionality has become much wider today 
than it was in the beginning. We carry out inspection, 
testing, certification and examination of products, 
technical supervision of construction sites, we work in 
different markets (agricultural, mining and metallurgy, 
oil and gas products, food industry, pharmaceuticals, 
electronics, etc.), we certify management systems and 
services, we advise and train.

   Mention the basic values of SGS, please.

O. Voznyuk: I would mention three fundamental values: 
professionalism, independence and business ethics. As 
for independence, I will explain: we are not a governmental 
organization, where people must come to receive another 
“piece of paper”. Our business is based on reputation. 
Either buyers put a condition that they are ready to 
purchase goods only with the SGS certificate, knowing 
that this significantly reduces the risks. Or the seller refers 
to us, knowing that the SGS certificate increases the 
attractiveness of the transaction for the buyer. 

We do not sell anything and do not produce 
anything, we are neutral and unbiased 
experts, who determine the quantity and 
quality of a cargo.

Ми нічим не торгуємо і нічого не ви-
робляємо, ми експерти, нейтральні, 
незаангажовані, які визначають кіль-

кість і якість даного вантажу.
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Бізнес-етика тісно переплітається з поняттям неза-
лежності. Я, як керівник, ніколи не піду на поступки 
однієї зі сторін угоди, який попросить трохи «відреда-
гувати» висновки експертів нашої компанії. Пояснен-
ня просте: сьогодні ви продаєте і готові будь-якими 
способами одержати сертифікат SGS, що стоїть на 
шляху до сплати за ваш товар, але завтра ви буде-
те покупцем, і я хочу, щоб ви були на 100 % впевне-
ні в тому, що за нашим сертифікатом — абсолютно 
правдиві і професійні отримані дані, без «глазурі». На 
жаль, українська культура бізнесу ще не завжди на 
тому рівні, щоб всі могли адекватно сприймати від-
сутність можливості «домовитися». Але це фунда-
ментальна цінність компанії, поступитися їй  — значить 
змінити столітню філософію SGS і зрадити її добре ім’я.

  На якому етапі у головній компанії було прийнято 
рішення зайти в Україну?

О. Вознюк: Україну як нову локацію стали розгля-
дати ще в 1990-му році, коли вона входила до скла-
ду СРСР, але остаточні документи були підписані 
у 1992-му. Тобто по суті SGS почала працювати в 
Україні з перших років її незалежності.

  Олександре, як давно Ви керуєте компанією та 
чи внесли Ви за цей час зміни у бізнес-модель SGS?

О. Вознюк: Посаду генерального директора я займаю 
з середини 2013 року. А що стосується кардинальних 
змін, то в них поки що не виникла необхідність, адже 
наша компанія є лідером у своїй галузі, з самого почат-
ку бізнес будувався серйозно і на основі років випро-
бованих європейських підходів. Ключові цінності SGS 
мені дуже близькі, по суті це мої особисті цінності. Я 
даю своїм менеджерам підрозділів досить багато сво-
боди щодо прийняття рішень, керуючись ключовими 
принципами компанії, залишаючи за собою контроль 
і вибір пріоритетних напрямків розвитку. 

  Чи чистили Ви команду з моменту приходу у 
компанію чи, навпаки, розширили?

О. Вознюк: Відносно людського потенціалу, підроз-
діл, який я очолюю, дуже сильний. Мої співробітники 
освічені, розумні, оперативні. Це досить усталений 
колектив. Водночас ми досить часто практикуємо 
обмін кадрами. Співробітників, які переросли себе 
на займаній посаді, ми відправляємо до інших країн, 
а іноді і в головний офіс.  

Business ethics is closely intertwined with the concept 
of independence. As a manager, I will never make a 
concession to one of the parties to the transaction, 
which will ask to “red-pencil” conclusions of experts of 
our company. The explanation is simple: today you sell 
and you are ready to receive the SGS certificate by any 
means, which is on the way to paying for your goods, 
but tomorrow you will be a buyer and I want you to be 
100 % sure that our certificate contains absolutely 
truthful and professionally obtained data, without “glaze”. 
Unfortunately, the Ukrainian business culture is not always 
at the level where everyone can understand the situation 
when they can’t “arrange things”. But this is a fundamental 
value of the company, to give up on it means to change the 
centenary philosophy of SGS and betray its good name.

   At what stage did the main company decide to 
start business in Ukraine?

O. Voznyuk: Ukraine as a new location began to be 
considered back in 1990, when it was part of the USSR, 
but the final documents were signed in 1992. In fact, 
SGS began to work in Ukraine from the first years of its 
independence.

  Oleksandr, how long have you managed the 
company and have you changed the SGS business 
model during this time?

O. Voznyuk: I have held the post of General Director 
since 2013. And as for the cardinal changes, there was 
no need for them, because our company is the leader in 
its field and initially the business was built seriously and 
based on years of proven European approaches. The 
key values of SGS are very close to me, in fact these are 
my personal values. I give my division managers a lot of 
freedom in decision-making, guided by the Company’s 
key principles, leaving for myself such functions as 
control and choice of priority development directions.

  Did you “clean” the team from the moment you 
joined the company or did you expand it on the contrary?

O. Voznyuk: In terms of human potential, the unit that 
I head is very strong. My employees are educated, 
smart, and efficient. This is a fairly well-established 
team. At the same time, we often practice the exchange 
of personnel. As for employees who have outgrown 
themselves in their posts, we send them to other 
countries, and sometimes to the head office.
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  У Вас в компанії велика плинність кадрів?

О. Вознюк: У верхніх ешелонах плинність мінімаль-
на, у нижніх — досить відчутна. Це пов’язано з тим, 
що робота дуже важка і відповідальна, а стандарти 
високі. Однак тих, хто проходить цю школу, ми дуже 
цінуємо і просуваємо на керівні посади. Адже біло-
му комірцю, який прийшов керувати ззовні, набага-
то простіше «навішати локшини», ніж тому, хто знає 
кожну деталь робочого процесу. 

  Модель SGS Ukraine побудована за аналогією з 
головним офісом?

О. Вознюк: Швейцарський офіс виконує керуючу 
функцію, він не надає послуги, так що бізнес-модель 
створюється у кожній країні індивідуально, з початку 
і до кінця. А ось таке явище, як культура SGS, ре-
ально існує. Так, ми вважаємо за краще вирощувати 
фахівців у середині компанії. Багато керівників отри-
мали соціальний ліфт у наших стінах. Зі мною ана-
логічна історія — я прийшов у компанію відразу ж 
після університету на абсолютно рядову посаду. Це 
сталося в 1991 році, через 22 роки я став генераль-
ним директором.

  Назвіть головні труднощі, з якими стикається 
іноземний бізнес в Україні.

О. Вознюк: Іноді я відчуваю, що ми така біла ворона, 
яка сповідує етичні норми і принципи, хоча навколо 
перевищують традиції працювати зовсім по-іншому. 
Ми працюємо так само, як працюють наші філії по 
всьому світу, і не збираємося підлаштовуватися під 
спотворені реалії. Ну, а для інших бізнесменів пора-
да — починайте зміни всередині своєї компанії, і тоді 
це рано чи пізно це стане масовим явищем.

  SGS бере участь у соціальних проектах, можли-
во, є організатором якогось з них?

О. Вознюк: У нас є угоди про співпрацю з деякими 
навчальними закладами, до нас звертаються дека-
ни, проводять екскурсії у нашій лабораторії — по-
вірте, там є на що подивитися. Це найкраща лабо-
раторія в галузі. Також SGS проводить професійні 
тренінги. Сьогодні вони дуже затребувані, адже по-
пит на освіту в країні високий, чого не скажеш про 
пропозицію, яка якщо не кількісно, то якісно йому 
поступається.

  Is there a big staff turnover in the company?

O. Voznyuk: The staff turnover is minimal in the 
upper echelons, but it is quite noticeable in the lower 
echelons. This is due to the fact that the work is very 
difficult and responsible, and the standards are high. 
However, those who get through this school are very 
appreciated and they advance to leadership positions. 
After all, the white collar that came to lead from the 
outside, can much easier be deluded than someone 
who knows every detail of the workflow.

  Is SGS Ukraine model built by analogy with the 
head office?

O. Vozniuk: The Swiss office performs a management 
function, it does not provide services, so the business 
model is created in each country individually, 
from beginning to end. But the culture of SGS, as 
phenomenon, really exists. So, we prefer to grow 
specialists within the company. Many managers 
received a social elevator in our walls. There is a 
similar story with me. I came to the company right 
after the university and got an ordinary position. This 
happened in 1991 and I became Managing Director 
after 22 years.

  Mention the main difficulties faced by foreign 
business in Ukraine, please.

O. Voznyuk: Sometimes I feel that we are such a white 
crow that professes ethical norms and principles, 
although traditions around prevail to work in a completely 
different way. We work in the same way as our branches 
around the world, and we are not going to adjust to the 
distorted realities. Here is a piece of advice for other 
businessmen: start changes within your company, and 
then it will sooner or later become a mass phenomenon.

  SGS takes part in social projects, is it an organizer 
of one of them?

O. Voznyuk: We have agreements on cooperation with 
some educational institutions, deans visit us, conduct 
excursions around our laboratory, and believe me, it is 
worth seeing, this is the best laboratory in the industry. 
SGS also conducts professional trainings. Today they 
are very much in demand, because the demand for 
education in the country is high, what I can’t say about 
the supply, which is qualitatively inferior to it.
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  Ви працюєте у різних ринкових галузях, які з них 
найуспішніші, а які найменш?

О. Вознюк: Найбільш перспективною на сьогодніш-
ній день є харчова галузь — вітчизняні виробники 
шукають виходи на міжнародні ринки, там все не-
просто, але впевнений — у них вийде, в тому числі 
і за участі SGS. А найбільш проблемним є індустрі-
альний напрямок. Для того щоб наші послуги у сфе-
рі будівництва промислових та інфраструктурних 
об’єктів були затребувані, потрібен прихід на ринок 
приватних інвесторів. Коли в будівництві задіяні 
власні гроші, бізнесменові важливі не просто бю-
рократичні довідки, а реальна гарантія якості.

  Що, на Вашу думку, гальмує прихід інвестицій 
в Україну, і що потрібно зробити, щоб змінити ситу-
ацію?

О. Вознюк: Короткий горизонт планування і непе-
редбачуваність — ось два чинники, які стримують 
великих інвесторів. Практично ніхто з іноземців не 
вкладає гроші в довгострокові проекти. Що потріб-
но зробити для кардинальних змін? Важко відпові-
сти... Якби у мене був готовий рецепт, я б, напевно, 
відразу попросився в політику (посміхається). Швид-
ше за все, нашу країну чекає тривалий період із змі-
нами, які будуть часто повторюватися. Має змінити-
ся кілька циклів політиків, щоб відбулася позитивна 
селекція і природний відбір ідей.

  Ви часто їздите у відрядження, як за кордоном 
відгукуються про Україну, чи складається позитив-
ний імідж про нашу країну?

О. Вознюк: Поки що кардинальних змін у ставлен-
ні до нас не відбулося. При загально-позитивному 
доброзичливому настрої тільки великі зміни в біз-
нес кліматі можуть вплинути на рішення серйозних 
інвесторів заходити в довгострокові проекти у нас. 
Тому нам в цій ситуації залишається тільки діяти, не 
чекати, коли закінчиться війна і стабілізується ситуа-
ція, адже ніхто не хоче бути з невдахами, всі тягнуть-
ся до переможців.

   You work in different market sectors, which ones 
are the most successful, and which ones are not?

O. Vozniuk: The most promising for today is food 
industry — domestic producers are looking for access 
to international markets, everything is not easy there, 
but I’m convinced that everything will be successful, 
including with participation of SGS. And the most 
problematic is the industrial direction. In order to 
make our services in the construction of industrial and 
infrastructure facilities in demand, private investors shall 
enter the market. For their own money, they need a real 
guarantee of quality rather than bureaucratic references.

  What, in your opinion, hinders investments in 
Ukraine, and what needs to be done to change the 
situation?

O. Vozniuk: A short planning horizon and unpredictability 
are two factors that deter major investors. Virtually no 
foreigners invest in long-term projects. What needs to 
be done for cardinal changes? I do not have an answer... 
If I had a recipe, I would probably become a politician. 
Most likely, our country will have to pass through a 
multi-iteration process. Several cycles of politicians 
should be changed before the process of positive and 
natural selection of ideas shall deliver.

  You often go abroad on business trips, how people 
feel about Ukraine there, does our country have a 
positive image?

O. Vozniuk: So far, I can’t see any radical changes in 
attitude towards us. With a generally positive attitude, 
only big changes in the business climate can affect 
the decision of serious investors to enter into long-
term projects with us. So, in this situation, we just have 
to act, not wait until the war is over and the situation 
stabilizes, because nobody wants to be with losers, 
everyone wants to be with the winner.

As soon as you create a predictable 
environment, people start investing 
money. And you do not need to develop a 
“Marshall Plan”.

Як тільки створюєш передбачуване 
середовище, люди починають вкла-
дати гроші. І не потрібно для цього  

розробляти «План Маршалла».
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We stood at the roots of 
economic missionary activity

The director of Sika Ukraine Oleksandr Panchenko 
speaks about an amazing invention, which helped to 
found the company 100 years ago, the fundamental 
values of Sika, European business models and their 
integration into the Ukrainian environment, as well as 
why it is easier to conduct business in Switzerland than 
in Ukraine. In an exclusive interview special for LDaily.

Ми стояли на витоках 
економічного місіонерства

Директор компанії Sika Україна Олександр 
Панченко про дивовижний винахід, який 100 років 
тому започаткував компанію, про основоположні 
цінності Sika, про європейські бізнес-моделі та їхню 
інтеграцію в українське середовище, а також про те, 
чому вести справи у Швейцарії простіше, ніж в Україні. 
В ексклюзивному інтерв’ю спеціально для LDaily.

Head of the Ukrainian Sika, which has been successfully 
developing in our country for two decades, underlines: 
“We do not sell a service, we offer a comprehensive 
solution to existing problems”. The history of Sika began 
in Switzerland, and now the offices of the company 
are located all over the world, thanks to a diligent 
approach to business, high professionalism and loyalty 
to corporate values. As Oleksandr Panchenko says, 
they do not have more or less priority orders, because 
it is impossible to point out what is more important: 
a reliably built road bridge or a well-assembled bus. 
Before taking up work, experts conduct a thorough 
study, during which they choose the group of materials 
exactly suitable for a specific order. Sika is not a sale, 
it is first of all a high-quality service. And only with this 
approach, the company can grow and develop in a 
civilized world.

«Ми не продаємо послугу, ми пропонуємо комплексне 
рішення існуючих проблем», – зауважує керівник укра-
їнської Sika, яка успішно розвивається в нашій країні 
вже два десятиріччя. Вікова історія Sika почалася у 
Швейцарії, а зараз представництва компанії розта-
шовані в усьому світі і це завдяки копіткому підходу 
до справи, високому професіоналізму та вірності кор-
поративним цінностям. Як каже Олександр Панченко, 
у них немає більш чи менш пріоритетних замовлень, 
адже неможливо вирізнити, що важливіше – надійно 
збудований шляхопровід чи якісно зібраний автобус. 
Перед тим як братися за роботу, фахівці проводять ре-
тельне дослідження, в ході якого підбирають саме ту 
групу матеріалів, що підходить для конкретного замов-
лення. Sika – це не продаж, це перш за все високоя-
кісний сервіс. І тільки з таким підходом компанія може 
рости і розвиватися в цивілізованому світі.
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  Олександре, розкажіть про коріння компанії Sika. 
Яка ідея цього бізнесу? 

О. Панченко: Ідея створення компанії Sika була за-
початкована в 1910 році, коли відомий швейцарський 
хімік Каспар Вінклер, зіштовхнувшись із проблемою 
гідроізоляції тунелей, що почали масово будуватись 
у Швейцарії, винайшов домішку для бетонів Sika 1. Із 
застосуванням цієї домішки стало можливим виро-
бляти спеціальні водощільні бетони, які унеможлив-
лювали просочування води крізь бетон. І саме цього 
року була заснована компанія Sika та започаткований 
грандіозний шлях успіху та розвитку. На сьогоднішній 
день, офіційні представництва нашої компанії розта-
шовані в 99 країнах світу і до кінця року, підписавши 
угоду із однією з азійських країн, ми досягнемо юві-
лейної цифри 100.  

7 основних напрямків роботи: 

• виробництво домішок до бетону;
• гідроізоляція;
• промислові підлоги;
• дахи (матеріали для гідроізоляції дахів);
• герметизація і ущільнення;
• ремонт бетону і залізобетону;
• промисловість — реалізація комплексних рішень 

в автомобільному та автобусному будуванні, ва-
гонобудуванні, будівництві тощо.

Sika налічує понад 150 виробництв на всіх континен-
тах, на яких працює близько 17000 людей. Технічні ін-
новаційні центри компанії розташовані в США, Швей-
царії, Німеччині, Туреччині, Японії та інших країнах.

Особливу увагу ми приділяємо гармонії з навколи-
шнім середовищем, відповідності найсуворішим ви-
могам екології, суттєвому зменшенню викидів. Саме 
цьому найбільші підприємства нашої компанії розта-
шовані в Альпах Швейцарії та Австрії поряд із відоми-
ми гірськолижними курортами. 

  На якому етапі розвитку компанії було прийняте 
рішення зайти в Україну?

О. Панченко: Sika переважно створює свої дочірні 
компанії методом брунькування. Ще до початку Дру-
гої світової війни були засновані дочірні компанії у Ні-
меччині та Австрії, Франції та Італії. Пізніше і в інших 

  Olexandr, tell us about the roots of Sika. What is the 
idea of this business?

O. Panchenko: The idea of creating the Sika company 
was established in 1910 when the famous Swiss chemist 
Kaspar Vinkler, faced with the problem of waterproofing 
tunnels, which started appearing in Switzerland, invented 
the admixture for concrete Sika 1. The usage of this 
admixture launched the production of special concrete 
preventing water leakage. This was a year when Sika 
Company was founded and the grand way to success and 
development started. Today, the official representative 
offices of our company are located in 99 countries of the 
world and, having signed an agreement with one of the 
Asian countries, we will reach the anniversary number of 
100 by the end of the year.

7 main areas of work: 

• production of concrete admixtures;
• waterproofing;
• industrial flooring;
• roofing;
• sealing and bonding;
• refurbishment;
• industry — the implementation of complex solutions 

in automobile and bus building, car building, 
construction, etc.

Sika has more than 150 manufacturing facilities on 
all continents, employing about 17,000 people. The 
company’s technical innovation centers are located in 
the USA, Switzerland, Germany, Turkey, Japan and other 
countries.

Particular attention is paid to environmental sustainability, 
compliance with the most stringent requirements of the 
environment protection, and significant reduction of 
emissions. That is exactly why the largest production sites 
of our company are located in the Alps of Switzerland 
and Austria, net to the famous ski resorts.

  At what stage of the company’s development was 
the decision made to launch business in Ukraine?

O. Panchenko: Sika mainly creates its subsidiaries 
by the method of budding. Subsidiaries were founded 
in Germany and Austria, France and Italy before the 
Second World War. Later they were founded in other 
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країнах Європи. Після руйнування «східного муру» 
та відкриття польської філії Sika, в червні 1997-го, 
ми з колегами брали участь в автомобільній вистав-
ці SIA в Києві, що проходила тоді на території ВДНГ.  
А вже наприкінці року я підписав контракт на пред-
ставництво інтересів Sika Поланд в Україні, 2001 року 
я очолив представництво Sika Poland в Україні, а вже 
22 липня 2004 року була зареєстрована компанія Sika 
Україна. Отож, в Україні Sika працює в різних фор-
мах із 1997 року, тобто понад 20 років. На сьогодні 
ми маємо головний офіс у Києві, та представництва у 
Львові та Дніпрі.

До речі, в 2012 році на території України, у Києві було 
відкрито наш перший завод з виготовлення домішок 
до бетону. Продукцію для інших галузей ми поки що 
імпортуємо з Європи.

  Як з Вашим приходом в компанію Sika трансфор-
мувалася управлінська та бізнес-моделі?

О. Панченко: Я працюю в компанії від самих джерел. 
І від самого початку ми вибудували для себе таку біз-
нес-модель, яка допомагає нам існувати, бути конку-
рентноздатними та адаптуватись до умов оточуючого 
середовища. Передусім, найголовнішим для нас є клі-
єнт, його вимоги, побажання, завдання. 

Не менш важливою складовою успіху є працівники 
нашої компанії. Команда професіоналів гартувалась 
не один день, ми разом проходили через терни до зі-
рок. Злети та падіння, усі випробовування, що були 
наслані на нас, ми проходили завдяки монолітності, 
дружбі, повазі один до одного. 

За таких умов, головною метою керівника є побудова 
найбільш сприятливої управлінської моделі. Відпо-
відно до історичних, ментальних, бізнесових факто-
рів для нашого ринку найбільш відповідала польська 
модель. Звичайно ж, вона отримала деякі зміни, на-
приклад, після численних потрясінь, які випадали на 
долю України, починаючи з 2000 року. Тепер наша 
бізнес-модель цілком адаптована до існуючих умов, 
стійка до коливань та непередбачуваностей ринку, 

European countries. After the fall of the “eastern wall” 
and the opening of the Polish branch of Sika, in June 
1997, my colleagues and I took part in the Automobile 
Exhibition SIA in Kyiv, which was held on the territory 
of the Exhibition of Economic Achievements. And 
already at the end of the year, I signed a contract for 
representing Sika Poland in Ukraine, I became head 
of Sika Poland representative office in Ukraine in 
2001, and Sika Ukraine Ltd. was registered on July 
22, 2004. So, Sika has worked in various legal status 
since 1997 in Ukraine, that is, for more than 20 years. 
Today we have a head office in Kyiv, and regional 
offices in Lviv and Dnipro.

By the way, our first plant in Ukraine producing concrete 
admixture for was opened in Kyiv in 2012. Currently other 
products are being imported from Europe.

  How did Ukrainian management and business model 
change when you headed Sika?

O. Panchenko: I have been working for the company 
from its roots. And from the very beginning we have built 
a business model that helps us to run the business, to be 
competitive and to adapt to the changing market. Above 
all, our clients, their requirements, wishes and tasks are 
really important for us.

The success of our company is vital too. The team of 
professionals is very strong, we made our way through 
the thorns to the stars together. The ups and downs, all 
the trials that were sent to us, were passed with solidity, 
friendship, respect for each other.

Under such conditions, the main aim of the 
general manager is to build the most favorable 
management model. According to the historical, 
mental, business factors for our market, the 
Polish model was the most suitable. Of course, 
it has received some changes, for example, after 
the numerous bad events that have happened in 
Ukraine since 2000. Now our business model is 
completely adapted to the existing conditions, 
resistant to fluctuations and unpredictability of the 

Роби для клієнта так само, як для себе –  
наше головне правило та запорука 

успіху.

Do it for the client just as you would do it 
for yourself is our main rule and the key 
to success.
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передбачає постійне вдосконалення та навчання пер-
соналу та інше. 

    Протягом свого існування компанія стала біль-
шою за штатом чи, навпаки, зазнала численних втрат?

О. Панченко: Компанія росте за вимогами ринку. 
Зараз наша команда відносно невелика і налічує 35 
чоловік. Для порівняння у наших сусідів польської 
Sika штат налічує 200 осіб. Ми б, напевно, могли бути 
набагато більшими, якби не ті події, які відбулися в 
Україні, економічні дефолти та інші несприятливі для 
бізнесу події.

   З якими топ-5 труднощами компанія стикається 
в Україні?

О. Панченко: У першу чергу я би назвав забюрокра-
тизованість системи, безмірну кількість дозвільних 
процедур, досить тривалий перехідний період адапта-
ції українських норм до європейських. Також немож-
ливо ігнорувати факт низької кваліфікації працівників. 
У нас є безліч університетів, інститутів та інших за-
кладів вищої освіти. Але ж ринок та умови вимагають 
професійних робітників середньої ланки та й просто 
висококваліфікованих будівельників. А нумо зайдіть 
на будь-який будівельний майданчик та запитайте про 
посвідчення фахової освіти? Я впевнений, що такі по-
свідчення є тільки в кранівників та газоелектрозварю-
вальників. І все. Крапка.

    В чому головна відмінність роботи у Швейцарії 
та Україні?

О. Панченко: У Швейцарії працювати простіше, тому 
що у них усе створювалось і не руйнувалось протягом 
тисячі років. На Заході величезна увага приділяєть-
ся освіті та отриманню профільних знань, які можна 
практично застосовувати в конкретній галузі, а не 
вписувати в резюме. І ще важливо, що у них бізнес-
мени займаються бізнесом, а політики - політикою. В 
Україні, навпаки, політика зрослася з бізнесом, і наро-
дився олігархат. 

market, involves constant improvement and training 
of the personnel, and so on.

   During its existence, has the company got more 
workers or, on the contrary, has suffered numerous 
losses?

O. Panchenko: The company is growing as market 
demands. Now our team is relatively small and has 35 
people. For comparison, our neighbors in Poland have a 
team of 200 people. We could probably be much bigger 
if not the events that took place in Ukraine, economic 
defaults and other unfavorable business events.

    LDaily: What top 5 difficulties is the company facing 
in Ukraine?

O. Panchenko: First of all, I would call bureaucracy of the 
system, an unlimited number of permissive procedures, a 
rather long transitional period of adaptation of Ukrainian 
norms to European ones. It is also impossible to ignore 
the fact of low skilled workers. We have many universities, 
institutes and other institutions of higher education. 
But the market needs middle-level professionals and 
just highly skilled builders. But just try to come to any 
construction site and ask for a certificate of professional 
education! I am sure that only cranemen and gas-electric 
welders have such certificates. And that’s all. Period.

   What is the main difference between work in 
Switzerland and in Ukraine?

O. Panchenko: It’s easier for us to work in Switzerland, 
because they have been creating for thousands of years 
and nothing was destroyed. In the West, great attention 
is paid to education and the acquisition of specialized 
knowledge that can be practically applied to a particular 
industry, rather than to just be included in the CV. And 
it is even more important that they have businessmen 
doing business, and politicians doing politics. In Ukraine, 
on the contrary, politics grew together with business, 
and the oligarch system was born.

На мій погляд, Україна на вірному шляху. 
А бізнес впорається, навіть, якщо йому 

не допомагати. Хоча б не заважати...
 

In my opinion, Ukraine is on the right 
path. And business will manage, even if it 
does not get help. At least if it doesn’t get 
more obstacles to overcome...
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   Як Ви вважаєте, що могло б стати ключовою 
перевагою для України серед країн Східної Європи 
для потоку інвестицій? Що Україна повинна зробити, 
щоб цю перевагу отримати?

О. Панченко: Ключовою перевагою для України по-
винен бути розворот усієї бюрократичної машини 
обличчям до бізнесу, реформування економіки не 
на папері, а в дійсності. Наявними прикладом цього 
може бути швейцарська економіка. Самоврядуван-
ня у кантонах та напівкантонах, гнучка податкова 
політика, приведена до ладу банківська система та 
система кредитування бізнесу – усе це складові міц-
ного економічного фундаменту Швейцарії. 

А тепер повернемося в Україну. Уявімо собі, що одна 
з іноземних компаній хоче інвестувати, наприклад, 
10 мільйонів євро. Треба придбати землю. Не може-
мо, бо такого немає в законодавстві. Треба створю-
вати українську структуру. Підвести комунікації  це 
взагалі практично неможливо! Немає державного 
сприяння. Візьміть генеральні плани розвитку та за-
будови навколишніх та близьких до Києва районів. 
Що ми побачимо? В основному земля призначена 
для житлової та котеджної забудови. А це означає 
відсутність надходжень до місцевих бюджетів, тому 
що житло – це пасив. А податки принести може тіль-
ки актив. Створити нові та додаткові робочі місця 
може тільки активний бізнес. І тоді усе довкола роз-
вивається та множиться. 

Хотілося також наголосити на активній участі у роз-
будові економічних та бізнесових стосунків Посоль-
ством Швейцарії в Україні. Протягом 25-ти років від 
початку встановлення дипломатичних відносин між 
Швейцарією та Україною Посольство Швейцарії є 
передовим форпостом у просуванні, налагодженні 
та підтримці усіх здорових та передових починань 
у бізнесі, науці та культурі. За допомогою Посоль-
ства були ініційовані та проведені чисельні благодійні 
та культурні заходи, організований у Києві Перший 
Будівельний бізнес форум за участі провідних швей-
царських будівельних компаній.

 

   What do you think, what could be a key advantage 
for Ukraine among Eastern European countries for the 
investment in-flow? What should Ukraine do to get this 
advantage?

O. Panchenko: The key advantage for Ukraine should 
be the turning of the whole bureaucratic apparatus to 
the business, reforming the economy not on paper, 
but in the real life. An example of this may be the 
Swiss economy. Self-government in cantons and 
semi-cantons, flexible tax policy, the banking system 
and the business crediting system are put in order — 
all of these are parts of Switzerland’s strong economic 
foundation.

And now let’s go back to Ukraine. Imagine that one of 
the foreign companies wants to invest, for example, 10 
million Euros. It is necessary to buy land. We cannot 
do it, as legislation does not allow. It is necessary to 
create a Ukrainian entity. To get proper infrastructure is 
almost impossible! There is no state  assistance. Let’s 
take general plans for the development and building 
near Kyiv. What can we see? Mostly land is intended to 
the residential development. And this means that there 
are no incomings to the local budgets, because housing 
is not generating any income. And only businesses can 
generate taxes. Only active business can create new 
and additional workplaces. And then everything around 
develops and multiplies.

I’d like to emphasize the active involvement of the 
Embassy of Switzerland in the development of economic 
and business relations in Ukraine. During the 25 years 
since the establishment of diplomatic relations between 
Switzerland and Ukraine, the Swiss Embassy has been 
an outpost in developing, setting up and maintaining 
healthy and advanced beginning in business, science 
and culture. With the help of the Embassy, many 
voluntary and cultural events were initiated; the First 
Construction Business Forum involving leading Swiss 
construction companies was organized in Kyiv.
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Our main value is safety

The director of the “Schindler” company Mykhailo 
Zaychenko speaks about one of the oldest companies 
in the production of elevators, how to survive the crisis 
with minimal losses, about the methods of fight against 
corruption and about what the brand Schindler obliges 
to in the interview specifically for LDaily.

Наша головна цінність — 
це безпека

Директор компанії ТОВ «Шиндлер» Михайло 
Зайченко про одну з найстаріших компаній з 
виробництва ліфтів, про те, як пережити кризу з 
мінімальними втратами, про методи боротьби з 
корупцією і про те, до чого зобов’язує бренд Schin-
dler в інтерв’ю спеціально для LDaily.

Mykhailo Zaychenko has been a head of the Schindler 
division in Ukraine for 5 years now. He took a leading 
position in a difficult period for Ukraine and during this 
time he went with his team through ups and downs, he 
needed to make responsible decisions, adapt himself 
to a dynamically changing market, and develop new 
business strategies. Only the professionalism of the 
employees, the crystalline business ethics and the first-
class quality of products remained unchanged. After all, 
the main thing for “Schindler”, a company with one and a 
half century history, is to keep the brand.  

  Mykhailo, tell us about the roots of the Schindler 
company.

M. Zaychenko: The Schindler Company was founded by 
Robert Schindler (not to be confused with Oscar from 
Schindler’s List) in 1874. When safe technical solutions 
for elevators were found, our company became one of 
the first to launch them into mass production. This has 
become a real urban revolution, we have completely 
changed the image of cities, because before the 
appearance of elevators, nobody could construct 
buildings higher than 4-5 floors. Today, Schindler Group 
is among the four global leaders in the elevator and 
escalator market. Our annual revenue is CHF 10 billion, 
the company employs 60,000 people and has 1,000 
branches, located in 100 countries.

Михайло Зайченко керує підрозділом Шиндлер в 
Україні вже 5 років. Він обійняв керівну посаду в не-
простий період для України і за цей час пройшов зі 
своєю командою через злети і падіння, йому потріб-
но було приймати відповідальні рішення, підлашто-
вуватися під динамічно мінливий ринок, розробляти 
нові бізнес-стратегії. Незмінними залишалися тільки 
професіоналізм команди, кришталева бізнес-етика 
і першокласна якість продукції. Адже головне для 
«Шиндлер», компанії з історією у півтора століття, —
це тримати марку.

   Михайле, розкажіть про походження компанії 
«Шиндлер».

М. Зайченко: Компанія «Шиндлер» була заснована 
Робертом Шиндлером (не плутати з Оскаром зі «Спис-
ку Шиндлера») у 1874 році. Коли були знайдені безпеч-
ні технічні рішення для ліфтів, наша компанія стала од-
нією з перших, хто запустив їх у масове виробництво. 
Це стало справжньою урбаністичною революцією. Ми 
повністю змінили зовнішній вигляд міст, адже до появи 
ліфтів ніхто не міг будувати будівлі вище 4-5 поверхів. 
Сьогодні  Schindler Group – входить до четвірки гло-
бальних лідерів ринку ліфтів і ескалаторів. Наш річний 
прибуток становить 10 млрд швейцарських франків, 
в компанії працює 60000 людей, вона має 1 000 філій, 
які розташовані у 100 країнах світу.
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  At what stage of development Swiss “Schindler” 
decided to start business in Ukraine?

M. Zaychenko: A subsidiary company appeared in 
Ukraine in 2004. At that time, business in our country 
flourished, the construction was a real boom. Schindler’s 
business model implies close proximity to the client, 
so the company could not bypass the market of one of 
Europe’s largest countries.

  You have been a director for over 5 years, has your 
business model and management model changed during 
this time?

M. Zaychenko: I have been in “Schindler” since 2013. 
An uneasy, changeable period in the life of the country. 
Our company, of course, needed to react to global 
events in the Ukrainian economy. Perhaps the most 
significant change is due to the expansion of landmarks. 
The fact is that “Schindler” has always been betting on 
the commercial segment, but the market for commercial 
real estate and infrastructure was frozen during the crisis. 
To keep the company afloat, we decided to pay attention 
to the residential market. Housing in Ukraine continued 
to be built, these were small orders for us, which brought 
a quick income and helped the company to maintain 
stability even in the most unreliable times.

In addition, we have intensified the direction of 
technical maintenance of the equipment. It is also a 
permanent income, because every equipment needs a 
planned scheduled maintenance and repair. It should 
be noted that many owners of elevators and escalators 
in our country are not seriously approaching the issue 
of their maintenance, limited to the formal fulfillment 
of the requirements of the legislation. We are pleased 
to note that recently more and more customers are 
concerned about the safety of their equipment 
and are careful about choosing a provider of such 
services. In addition, the popularity of the services 
of technical audit has grown, which allows using the 
Swiss methods to determine the actual state of the 
equipment.

  Is it correct to say that “Schindler Ukraine” has 
passed the crisis calmly?

M. Zaychenko: Strong actions and correct tactics 
allowed us to save our team practically without losses 
during the crisis. We have been expanding during the 

  На якому етапі розвитку швейцарський «Шинд-
лер» вирішив увійти на український ринок?

М. Зайченко: Дочірнє підприємство з’явилося в 
Україні у 2004 році. У той період часу бізнес в нашій 
країні процвітав, у будівництві був справжній бум. Біз-
нес-модель «Шиндлер» передбачає близькість до клі-
єнта, тому компанія не могла обійти стороною ринок 
однієї з найбільших країн Європи.

  Ви обіймаєте посаду директора вже протягом 5 
років. Чи змінилася за цей час бізнес- та управлінська 
модель підприємства?

М. Зайченко: Я в «Шиндлер» з 2013 року. Це не-
простий, з частими змінами період. Наша компанія, 
безумовно, змушена була реагувати на глобальні по-
дії в економіці України. Мабуть, найістотніша зміна 
пов’язана з розширенням орієнтирів. Справа в тому, 
що «Шиндлер» завжди робив ставку на комерційний 
сегмент, але з настанням кризи ринок комерційної не-
рухомості та об’єктів інфраструктури зупинився. Щоб 
утримувати компанію на плаву, ми вирішили звернути 
увагу на ринок житлової нерухомості. Житло в Україні 
продовжувало будуватися. Для нас це були невеликі 
замовлення, які приносили швидкий дохід і допома-
гали компанії підтримувати стабільність навіть у най-
більш ненадійні часи.

Крім того, ми активізували напрямок технічного об-
слуговування обладнання. Це також постійний прибу-
ток, бо будь-яке обладнання потребує обов’язково-
го планового  огляду і ремонту. Слід відзначити, що 
в нашій країні багато власників ліфтів та ескалаторів 
недостатньо серйозно підходять до питання їх тех-
нічного обслуговування, обмежуючись формальним 
виконанням вимог законодавства. Останнім часом ми 
з радістю відзначаємо, що все більше клієнтів піклу-
ються про безпеку роботи свого обладнання і ретель-
но підходять до вибору постачальника таких послуг. 
Крім того, зростає популярність послуги технічного 
аудиту, що дозволяє на основі швейцарських методик 
визначити реальний стан обладнання.

   Чи можна сказати, що «Шиндлер Україна» пере-
жив кризу спокійно?

М. Зайченко: Рішучі дії і правильна тактика дозволи-
ли нам практично без втрат зберегти нашу команду 
під час кризи. Протягом останнього року ми розши-
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past year, opening new lines of activity and strengthening 
existing ones. So, a department for the sale of services 
has been established, many new service technicians and 
installers have been hired.

  Are the values of the Swiss and Ukrainian “Schindler” 
crossed?

M. Zaychenko: Of course, this is a key requirement. 
In fact, Schindler Group is truly an international 
company. So, there are people from different countries 
on the board of directors. Regardless of the size of the 
company and its location, if it is part of the “Schindler” 
group, the demands for it will be the same as for 
others. The Group provides its regional units with a 
wide range of operational discretion, demanding in 
return for strict adherence to the company’s core 
values, including safety, quality, respect for customers 
and employees, integrity and trust.

  What are the five challenges you face when doing 
business in Ukraine?

M. Zaychenko: First of all, I would call the high level 
of shadowing and corruption. It is very difficult to work 
without giving kickbacks in construction business, but 
we always refuse projects where we are hinted at the 
need for so-called “rewards.”

The existing system of justice does not yet allow 
companies to quickly resolve disputes, including 
economic disputes.

In addition, the imperfection of the current regulatory 
framework in many issues, such as labor relations or tax 
administration, leads to inefficient use of resources by 
companies.

  What would entrepreneurs do intuitu personae to 
make business easier?

M. Zaychenko: Corruption has two components — 
demand and supply, therefore, a decrease in supply will 
radically change the situation with corruption, including 
the private sector.

The second factor is improving the culture of doing 
business, increasing transparency and discipline in the 
performance of obligations, which is often not enough in 
Ukrainian companies.

рилися, відкривши нові напрямки діяльності та поси-
ливши вже існуючі. Зокрема, створено відділ з прода-
жу сервісних послуг, прийнято на роботу безліч нових 
сервісних техніків і монтажників.

  Чи відрізняються цінності швейцарського та 
українського «Шиндлер»?

М. Зайченко: Звичайно, спільні цінності — це ключова 
вимога. Насправді Schindler Group — по-справжньому 
міжнародна компанія. Так, у Раді директорів - люди з 
різних країн. Незалежно від розміру компанії та місця її 
розташування, якщо вона входить до групи «Шиндлер», 
до неї будуть ставитися так само і вимагати, так само 
як й з інших. Група надає своїм регіональним підрозді-
лам широку свободу дій щодо операційних питань, ви-
магаючи натомість неухильного дотримання основних 
цінностей компанії, серед яких безпека, якість, повага 
до замовників і співробітників, цілісність та довіра.

 Назвіть п’ять труднощів, з якими ви стикаєтесь 
найчастіше, ведучи бізнес в Україні?

М. Зайченко: У першу чергу я б назвав високий рі-
вень тінізації та корупції. У будівництві дуже складно 
працювати, не даючи відкатів, але ми завжди відмов-
ляємося від проектів, де нам натякають на необхід-
ність так званої «винагороди».

Існуюча система правосуддя поки не дає можливості 
компаніям швидко та ефективно вирішувати спори, в 
тому числі й господарські.

Крім того, недосконалість чинної нормативної бази 
у багатьох питаннях, таких як трудові відносини або 
адміністрування податків, призводить до неефектив-
ного використання ресурсів компаніями.

 Що б за своєю власною ініціативою могли зробити 
бізнесмени, щоб полегшити умови ведення бізнесу?  

М. Зайченко: Корупція складається з двох складо- 
вих — попит і пропозиція, отже, зменшення пропози-
ції принципово змінить ситуацію з корупцією, зокре-
ма, у приватному секторі.

Другий фактор — це поліпшення культури ве-
дення бізнесу, підвищення прозорості та дисци-
пліни при виконанні взятих на себе зобов’язань, 
чого часто не вистачає українським компаніям. 
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And, of course, we should always develop, strive for 
the best, be guided by the experience of economically 
successful countries. For example, many of our architects 
continue to use soviet solutions when designing 
buildings that have become obsolete and are no longer 
used anywhere else in Europe. And the reason here is not 
the lack of information, but the unwillingness to develop 
and understand.

  In your opinion, what could become a key advantage 
for the flow of investments to Ukraine?

M. Zaychenko: Fulfillment of obligations by the 
counterparties. Undoubtedly, not a single project goes 
smoothly, and this phenomenon is typical for Europe as 
well, but it is especially difficult to work in Ukraine. We 
often have to sue both contractors and tax authorities, and 
every time the trial turns into a very, very long red tape.

The second important point for a foreign investor is 
the protection of property. Solid foreign investors 
are deterred by the risks of losing their assets due 
to raider seizures or illegal actions by state bodies. 
People want to know how they will invest their money, 
what profit they will receive and how they will get out 
of the conflict situation.

  Does the Ukrainian “Schindler” learn from its Swiss 
“colleague”?

M. Zaychenko: Training and exchange of experience 
occur all the time. In the name of security, we always 
work on improving the equipment. The policy of the 
company is that it does not matter where the elevator is 
installed, in Ukraine, China or Switzerland, it must meet 
the global requirements for safety and quality of the 
Schindler Group, which significantly exceed local norms.

Ну і, звичайно, треба постійно розвиватися, праг-
нути кращого, орієнтуватися на досвід економічно 
успішних країн. Наприклад, багато наших архітекто-
рів під час проектування будівель продовжують ви-
користовувати радянські застарілі рішення, які дав-
но не використовуються ніде в Європі. І причина тут 
не в  дефіциті інформації, а в небажанні розвиватися 
і розбиратися.

  Як Ви вважаєте, що могло б стати ключовим пере-
вагою у тому, щоб до України пішов потік інвестицій?

М. Зайченко: Виконання контрагентами своїх зо-
бов’язань. Безумовно, жоден проект не розвивається 
гладко, і це характерно в тому числі й для Європи, 
проте в Україні працювати особливо складно. Нам до-
водиться часто судитися і з контрагентами, і з подат-
ковою, і кожен раз судовий розгляд перетворюється 
на дуже і дуже довгу і складну тяганину. 

Другий важливий момент для іноземного інвестора — 
захист власності. Солідних іноземних інвесторів від-
лякують ризики втрати своїх активів через рейдерські 
захоплення або через неправомірні дії державних ор-
ганів. Люди хочуть розуміти, як і куди вкладати свої 
кошти, за що вони отримають прибуток і яким чином 
вийдуть з конфліктної ситуації.

 Чи навчається український «Шиндлер» у свого 
швейцарського побратима?

М. Зайченко: Навчання та обмін досвідом відбува-
ються постійно. Заради безпеки ми завжди працює-
мо над удосконаленням обладнання. Корпоративна 
політика компанії така — неважливо, де встановле-
ний ліфт, в Україні, у Китаї або Швейцарії, він має від-
повідати основним вимогам безпеки та якості Групи 
«Шиндлер», що значно перевершує місцеві норми.

Прозорість у бізнесі — це шлях до успі-
ху. Почніть із себе.

Transparency in business is the way to 
success. Start with yourself.
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The transition to a qualitatively 
new level always happens 
through a crisis. This is true to 
both a person and a company

Перехід на якісно новий рівень 
завжди відбувається через кризу. 
Це стосується і людини, і компанії

S&P Investment Risk Management Agency is the 
only consulting agency in Ukraine specializing in the 
protection of risky investments. What it involves is 
auditing and minimizing risks, resolving corporate 
conflicts in big business and also support of the 
company after its withdrawal from the crisis.

The interview with Nataliia Osadcha is as open-minded 
as it reveals more in-depth questions than doing 
business. It is a complete reappraisal of ourselves, 
our knowledge and skills, the company’s place in the 
market, taking into account all its competences and 
applicable instruments. And also, the answer to the 
question - how a young, beautiful and fragile woman 
can cope with men’s work, while remaining a woman.

The conversation with Nataliia once again confirmed 
the rare exception to the rule that it claims that there are 
people in Ukraine with high values, a clear understanding 
of their place in life, and also with their 100 % working 
approach to business. 

S&P Investment Risk Management Agency - єдине 
консалтингове агентство в Україні, що спеціалізується 
на захисті ризикових інвестицій. Йдеться про аудит 
і мінімізацію ризиків, врегулювання корпоративних 
конфліктів у великому бізнесі, а також,  про супровід 
компанії після виведення її із кризи.

Інтерв’ю з Наталією Осадчою – максимально відвер-
те, у ньому розкриті більш глибокі питання, ніж веден-
ня бізнесу. Це - повна переоцінка себе, своїх знань і 
умінь, місця компанії на ринку з урахуванням усіх її 
компетенцій і застосовуваних інструментів. А також, 
відповідь на питання - як молода, красива і тендітна 
жінка може справлятися з чоловічою роботою, зали-
шаючись при цьому жінкою.

Розмова з Наталією ще раз підтвердила той рідкісний 
виняток із правила, який стверджує, що в Україні є 
люди з високими цінностями, абсолютно чітким розу-
мінням свого місця у житті, а також зі своїм, на 100 % 
працюючим, підходом до бізнесу. 
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  Розкажіть, будь ласка, про ідею створення ком-
панії S&P та її трансформацію.

Н. Осадча: Більше 10 років тому ми з моїм парт-
нером Сюткіним Миколою заснували Siutkin and 
Partners Law firm, яка спеціалізувалася на захисті ін-
вестицій. На той момент ми вже мали більше 10 ро-
ків досвіду роботи у великих іноземних компаніях. У 
корпоративі ми досягли багато чого - великих окла-
дів, бонусів, привілеїв. Ми доросли до керівників 
юридичних департаментів і заступників генеральних 
директорів, відповідали за реалізацію і збереження 
інвестицій великих іноземних компаній. Працюючи 
у корпоративі, ми набули колосального досвіду, але 
нам стало тісно і захотілося спробувати свої сили 
вже в якості зовнішніх радників. Основною ідеєю 
створення компанії було стати правильним аутсорс 
партнером для великого іноземного та українського 
бізнесу, робити те, що ми робили для своїх CEO. Чес-
на порада незалежного консультанта ззовні може 
кардинально змінити бачення будь-якої проблеми 
просто тому, що коли перебуваєш усередині, просто 
неможливо побачити повну картину, а отже, вибрати 
правильний вектор руху. А консультант, який може 
прорахувати і озвучити сценарії розвитку складних 
бізнес-проектів, прокласти правильний вектор руху 
і провести туди бізнес - це цінно. І ще це цінно тим, 
що ми виробили свою, не схожу ні на яку іншу, мето-
дику, і цьому не можна навчитися ні в університетах, 
ні в бізнес-школах, тільки величезна кількість років 
практики і пройдених конфліктів дають такий шанс. 

10 років ми існували на ринку як Siutkin and Partners, 
але всі ці десять років ми розуміли, що робимо наба-
гато більше, ніж юриспруденція в її чистому вигляді. 
Це вже зовсім інша послуга, яка звичайно спочатку 
була створена на базі юридичної. Дуже часто такі 
трансформації можна спостерігати у різних сферах 
з професіоналами, які починали експериментувати і 
«схрещували» свої базові навички і знання із зовсім 
іншими інструментами. Прикладів безліч, починаю-
чи від художників, які досягли своїх меж у класичній 
сфері і перейшли у категорію «сучасне мистецтво». 
При цьому, вони застосовують свій колосальний ба-
зовий досвід, але поєднують його з іншими, не типо-
вими інструментами.

Так і в нашій роботі, юридичні інструменти є, звичайно, 
основою, без яких неможливо створити надбудову.  

  Please tell us about the idea of creating a company 
S&P and its transformation.

N. Osadcha: My partner Mykola Siutkin and I established 
Siutkin and Partners Law firm more than 10 years ago, 
which specialized in protecting investment. We already 
had more than 10 years of experience in large foreign 
companies at that time. We have achieved a lot — large 
salaries, bonuses, privileges in the corporate world. 
We grew to the heads of legal departments and deputy 
directors, were responsible for the implementation and 
preservation of investments of large foreign companies. 
Working in the corporation, we acquired a colossal 
experience, but we started to feel too “tight” and wanted 
to try our power as external advisers. The main idea of 
creating the company was to become the right outsourcer 
and partner for a large foreign and Ukrainian business, to 
do what we did for our CEOs. An honest advice of an 
independent consultant from the outside can radically 
change the vision of any problem simply because 
when you are inside, you can’t see the full picture, 
and therefore choose the right vector of movement. A 
consultant, who can calculate and describe scenarios 
for the development of complex business projects, lay 
the right vector of movement and conduct business 
there, is valuable. And this is also valuable because we 
have developed our own methodology, which is unlike 
any other, and this can’t be learned either in universities 
or in business schools, only a huge number of years of 
practice and past conflicts give such a chance.

We had existed on the market as Siutkin and Partners for 
10 years, but we had realized all these ten years that we 
are doing much more than jurisprudence in its pure form. 
This is a completely different service, which of course 
was originally created on the basis of jurisprudence. Very 
often such transformations can be observed in different 
spheres with professionals who started experimenting 
and “intercrossing” their basic skills and knowledge with 
different tools. There are many examples, ranging from 
artists who reached their limits in the classical sphere 
and moved to the category of “contemporary art”. So, 
they apply their colossal base experience, but combine it 
with other, not typical tools. 

So in our work, legal instruments are, of course, the 
foundation, without which it is impossible to build a 
superstructure. But they have made up only 35-40 % 
of the total mass of instruments that we have used in 
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Але, вже тривалий період часу, вони становлять лише 
35-40 % від загальної маси інструментів, які ми вико-
ристовуємо у своїй практиці. Останній рік ми часто 
задавали собі питання, хто ж ми є зараз? Що ми ро-
бимо? Як ми це робимо? І зрозуміли для себе, що ми 
вже давно не юридична компанія у чистому її вигляді. 
Тому ми провели ребрендинг, частково змінили назву, 
визначили для себе ринок, основні компетенції та ін-
струменти, які використовуємо. Після цього всереди-
ні стало набагато легше. Це схоже на те, коли ти себе 
довго шукав, зрозумів, хто ти є насправді, тобі дали 
ім’я, яке відповідає внутрішньому наповненню. 

  Розкажіть, будь ласка, про S&P Agency та його 
відмінності. 

Н. Осадча: Найперше і, мабуть, найважливіше, це 
те, що ми працюємо як зовнішній радник і консуль-
тант CEO і/або власника бізнесу. Чому саме на цьо-
му рівні? Тому що тільки на цьому рівні можна пра-
цювати зі складними бізнес питаннями і конфліктами. 
У будь-якій бізнес структурі є багаторівнева система 
підпорядкування, і в кожному сегменті є свої правила, 
інформація подається керівнику вже на початку об-
роблена, не в чистому вигляді. Тому, звичайно, СЕО 
складно отримати об’єктивну інформацію з різних 
об’єктивних і суб’єктивних причин. На тій стадії, на 
якій звертаються до нас, вже ніхто не розуміє, в чому 
причина конфлікту і як його вирішуввти. Ми даємо 
СЕО зовсім інше, альтернативне бачення проблеми. 
Іноді, і навіть досить часто, наші висновки є неком-
фортними, оскільки показують бізнесу їхні помилки. 
Повірте, дуже складно визнати, що виною всьому ста-
ла саме ваша помилка. У більшості випадків ми мо-
жемо з великою ймовірністю визначити, хто стоїть за 
конфліктом, а з цього вже вимальовується і стратегія 
захисту. Ми цінні тим, що ми абсолютно об’єктивні, 
наші прогнози збуваються з точністю 99 % і тому ми 
ефективні для бізнесу. Адже, якщо знати заздалегідь, 
як будуть розвиватися події, негативні наслідки можна 
попередити, тоді і кризи не буде, лише злегка зчепить. 

І ще дуже важливий момент: 

our practice for a long period of time. We often asked 
ourselves last year: “Who are we now? What are we 
doing? How are we doing this?” And we realized for 
ourselves that we had not been a legal company in 
its pure form for a long time. Therefore, we made a 
rebranding, changed the name partially, defined the 
market for ourselves, the core competencies and tools 
that we use. It became much easier inside after that. It 
looks like when you had searched for yourself for a long 
time, understood who you really are and you were given 
a name that corresponds to the inner content.

 Tell us, please, about S&P Agency and its distinctive 
features. 

N. Osadcha: The very first and, perhaps the most 
important thing is that we work as an external advisor 
and consultant to CEOs and/or business owners. Why 
at this level, because only at this level we can work with 
complex business issues and conflicts. Any business 
structure has a multi-level system of subordination and 
each segment has its rules, information is submitted to 
the manager in already initially processed, not in pure 
form. Therefore, it is of course difficult for the CEO to 
obtain objective information for a variety of objective 
and subjective reasons. At the stage at which they 
contact us, no one understands any more what is the 
cause of the conflict and how to solve it. We give a 
completely different, alternative vision of the problem 
to the CEO. Sometimes and even often enough, our 
conclusions are uncomfortable, since they show 
mistakes to the business. This, believe me, is very 
difficult to admit that something is your fault. We can 
determine with a high probability who is behind the 
conflict and the strategy of protection is built on this. 
We are valuable, because we are absolutely objective, 
our forecasts come true with an accuracy of 99 % and 
therefore we are effective for business. After all, if you 
know in advance how events will develop, negative 
consequences can be prevented, and then there will 
be no crisis, there will be only a slight touch.

And a very important point:

we use only those instruments that are 
given to us by the current legislation. And 
believe us we have enough of them.

ми діємо тільки тими інструмента-
ми, які нам дає чинне законодавство. І, 
повірте, їх у нас більш ніж достатньо.
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   Щоб перейти на новий рівень, обов’язково про-
ходити через кризу?

Н. Осадча: Дуже часто - так. Перехід на якісно новий 
рівень завжди відбувається через кризу. Це стосуєть-
ся і людини, і компанії. Якщо людина не пройшла че-
рез кризу, вона не змінилася, а якщо вона не змінила-
ся, вона залишиться на тому ж самому місці, де і була.

Те, що ми спостерігаємо дуже часто: якщо компанія 
має амбітні цілі, вона обов’язково пройде через кризу. 
Криза, як правило, з’являється лише з однією метою, 
зробити бізнес та її власників кращими і сильнішими. 
Зрозуміло, що, проходячи через кризу, компанія по-
винна буде змінитися, змінити бізнес-процеси, мис-
лення, принципи роботи. Причому, іноді, бізнесу до-
водиться змінюватися у досить стислі терміни. Деякі 
зміни компанія має проводити вже під час конфлікту, 
але найзначніші зміни проводяться, звичайно ж, вже 
після завершення конфлікту, з урахуванням «роботи 
над помилками».

   Чи правда, що завдання S&P Agency, зробити 
бізнес сильнішим?

Н. Осадча: Я б так не сказала. Нас можна порівняти 
з інструктором з рафтінгу. Ми допомагаємо бізнесу 
дістатися до запланованої точки і пройти бурхливий 
маршрут цілим і здоровим. Ми - провідники, які до-
помагають бізнесу почуватися більш вільно у непро-
стих ситуаціях. І, швидше за все, як наслідок нашої 
співпраці, бізнес дійсно починає себе відчувати силь-
нішим, а його позиції на ринку - зміцнюватися, він 
отримує імідж дійсно сильної компанії. І знаєте яку 
закономірність ми відзначили, 

   Чи може хтось в Україні конкурувати з S&P 
Agency?

Н. Осадча: Мені складно про це говорити, тому що 
S&P Agency створила свою унікальну модель та фор-
мулу, яка трансформувалася та відточувалася про-
тягом дуже тривалого періоду часу. Крім того, кейси 
наших клієнтів є настільки складними, а рівень кон-
фліктів настільки високим, що складно казати про 

   Is it necessary to go through a crisis in order to 
move to a new level?

N. Osadcha: Yes, very often. The transition to a 
qualitatively new level always happens through a 
crisis. This is true to both a person and a company. If 
a person has not gone through a crisis, this person has 
not changed, and if he/she has not changed, he/she will 
remain at the same place where he/she was.

What we can see very often: if a company has ambitious 
goals, it will necessarily go through a crisis. The crisis, 
as a rule, appears with one aim only — to make the 
business and its owners better and stronger. It is clear 
that, passing through the crisis, the company will have to 
change itself, change the business processes, thinking, 
principles of work. Sometimes, business has to be 
changed in a rather short time. Some changes must be 
made by the company already during the conflict, but 
the most significant changes are made, of course, after 
the conflict is over, taking into account “corrections of 
mistakes”.

  Is it true that the task of S&P Agency is to make 
business stronger?

N. Osadcha: I would not say that. We can be compared 
to a drafting instructor. We help business to get to the 
planned point and get through a stormy route as whole 
and healthy. We are guides that help the business to 
feel more free in difficult situations. And most likely, 
as a result of our cooperation, business begins to feel 
really stronger, its market position strengthens, it gets 
the image of a really strong company. And you know, we 
noted a regularity that

  
 

  Can someone in Ukraine compete with the S&P 
Agency?

N. Osadcha: I find it difficult to talk about it, because 
the S&P Agency has created its own unique model 
and formula that has been transformed and refined 
over a very long time. In addition, the cases of our 
clients are so complex and the level of conflict is so 
high that it’s difficult to say about the large number 

business starts to invest only when the 
situation becomes controlled and it 
feels free.

бізнес починає інвестувати тільки 
тоді, коли ситуація стає контрольо-

ваною і він відчуває себе вільним.



Nataliia OsadchaНаталія Осадчая

81

велику кількість бажаючих брати участь у таких спе-
цифічних справах .

  Як оцінюють СЕО зміни, спричинені вашим спів-
робітництвом? 

Н. Осадча: Дуже позитивно. Всім зрозуміло, що біз-
нес дуже гарно вміє рахувати та мислить цифрами, а 
тому наша ефективність також вимірюється у цифрах. 
І коли є розуміння скільки ми зберегли для компанії 
та/або компанія отримала завдяки нашій співпраці, 
то вже формується наша економічна ефективність та 
цінність нашої спіпраці для бізнесу. Але разом з тим,  
окрім економічності, наші клієнти отримують ще дуже 
багато цінного, вже у вигляді нематеріальних активів.

   Дивлячись на Вас дуже складно повірити, що ви 
займаєтеся складними бізнес конфліктами. Чи вва-
жаєте Ви свою роботу чоловічою і як Ви з цим справ-
ляєтеся?

Н. Осадча: Зовнішність часто оманлива (посміха-
ється). Чи вважаю я свою роботу чоловічою – част-
ково так. Я дійсно навчилася якимось незрозумілим 
для себе чином поєднувати непоєднувані речі. І тут 
потрібно особливо подякувати нашому CEO і моєму 
партнеру Миколі Сюткіну, який не тільки у спорті от-
римав титул Ironman, але і чесно доводить цей статус 
у бізнесі. Він дійсно є у нас тим стержнем, який є не-
обхідним  для успішного проходження конфлікту. Але 
коли мені потрібно виконати свою частину роботи і 
відстояти клієнта, у мене якимось чином включаєть-
ся внутрішньої ресурс, і тоді я перестаю бути «милою 
дамою», а стаю «жорстким воїном». Просто спочатку 
були складнощі із «вимиканням» цього статусу, осо-
бливо вдома, але я з цим справилася. Якщо ви запи-
таєте мене, чи люблю я свою роботу, то відповім, не 
замислюючись, - дуже. Це одна з основних місій у 
моєму житті і це безмежний творчий потік. 

  Я знаю, що ви маєте науковий ступінь PhD, прак-
тично 10 років тому, додатково до основної освіти, 
отримали також ступінь MBA в Американському Уні-
верситеті, чи не замислювалися про  викладацьку 
кар’єру?

Н. Осадча: Чесно кажучи, викладацька кар’єра, в її 
чистому вигляді мене не дуже приваблює. Свою осно-
вну цінність я бачу в практичній площині, де є реальні 
люди, справи, бізнеси, які потребують нашої допомоги.  

of people willing to take classes in such specific 
cases.

  How do CEO assess changes caused by your 
cooperation? 

N. Osadcha: Very positive. Everyone understands that 
the business is very good at counting and thinking in 
figures, and therefore our effectiveness is also measured 
in figures. And when there is an understanding of how 
much we have saved for the company and / or the 
company through our cooperation, our economic 
efficiency and value of our business cooperation are 
already emerging. But at the same time, besides the 
cost, our customers get a lot of valuable, not in the form 
of intangible assets.

  When I looking at you it’s really hard to believe that 
you are involved in complex business conflicts. Do you 
consider your work as a “work for men” and how do you 
deal with it?

N. Osadcha: Appearance is often deceptive (smiles). 
Do I think that my work is “work for men” — partly yes. 
I really learned how to combine incompatible things in 
some incomprehensible way. I should thank our CEO 
and my partner Mykola Siutkin, who not only won the 
Ironman title in sport, but also honestly proves this status 
in business. He has really become our core, which is 
necessary to resolve the conflict successfully. But when 
I need to do my part of the work and defend the client, I 
somehow get an internal resource, and then I stop being 
a “sweet lady” and I become a “tough warrior”. It’s just 
that at first there were difficulties with “switching this 
status off”, especially at home, but I coped with it. If you 
ask me if I like my work, I will answer without hesitation, 
that I love it very much. This is one of the main missions 
of my life and this is boundless creativity and flow.

  I know that you have a PhD degree, and in addition 
to basic education, you also received an MBA degree in 
the American University almost 10 years ago, have you 
ever thoughtabout a teaching career?

N. Osadcha: To be honest with you, the teaching career, 
in its pure form, is not very attractive to me. I see my 
main value in a practical area where there are real people, 
cases, businesses, that need our help. At the same 
time, our company conducts CEO, CFO trainings quite 
often. For example, we recently, in cooperation with the 
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Разом з тим, наша компанія доволі часто проводить 
навчання CEO,CFO. Так, наприклад, нещодавно ми, в 
рамках співпраці з Посольством Швейцарії, провели 
навчання керівників швейцарських компаній на Swiss 
Business Meeting. Відгуки були дуже позитивні. Були 
присутні близько 40 керівників, ми презентували 
навчання на тему Конфліктів. Ми хотіли показа-
ти бізнесу наше бачення конфлікту показати, які 
помилки робить CEO та як правильно виходити з 
нього. Це були чисто практичні поради. Ми хотіли 
розширити бачення бізнесу, оскільки, відповідно 
до нашого досвіду, визначення конфлікту є наба-
гато ширшим, ніж бізнес собі уявляє . Відповідно 
до нашої систематизації, конфлікт - це будь-яка 
ситуація, яке може мати негативні наслідки для 
бізнесу в майбутньому (і не тільки майнові, а ще й 
репутаційні, бізнесові, особисті, тощо). І, повірте, 
це достатньо великий сектор проблем.  Наприклад, 
кримінальна справа, порушена відносно компанії 
по «надуманих» підставах, по нашій класифікації 
вже підпадає під визначення конфлікту. Не повер-
нута вчасно сума ПДВ, зупинення судна в порту та 
завдання компанії збитків в сотні тисяч євро ана-
логічно будуть кваліфікуватися нами як конфлікт. 
Одне можна сказати з впевненістю, такі навчання є 
корисними для бізнесу, бо вони мають велику прак-
тичну цінність, особливо для іноземного інвестора, 
для якого «правила гри» в Україні не є зрозумілими. 

   І останнє, але головне питання. Які цінності Ви 
можете визначити для себе, як основні?

Н. Осадча: Перше для мене - чесність. Для мене 
особисто, це основне кредо, як в особистому житті, 
так і в бізнесі.

Друге, це довіра і повага. Ми працюємо тільки за умо-
ви повної довіри з клієнтом. Без довіри, віри і поваги 
неможливо врятувати ні бізнес, ні компанію.

І, звичайно ж, свобода, свобода вибору, свобода волі. 
Саме тому до нас приходять наші клієнти, і ми допо-
магаємо їм знайти свободу.

Swiss Embassy, trained Swiss company managers at 
Swiss Business Meeting. Reviews were very positive. 
There were about 40 chiefs, we presented training on 
Conflicts. We wanted to show our vision of a conflict to 
the business, to show what mistakes a CEO makes and 
how to get out of it. These were practical tips. We wanted 
to expand our business vision, because according to our 
experience, conflict definition is much wider than the 
business knows. In accordance with our systematization, 
a conflict is any situation that may have negative 
consequences for business in the future (and not only 
property, but also reputation, business, personal, etc.). 
And believe me, this is a fairly large sector of problems. 
For example, a criminal case against a company on 
“fictitious” grounds is, according to our classification, 
already under the definition of conflict, not returned in 
time VAT, as well as the stoppage of a vessel in the port 
and the company’s losses in hundreds of thousands of 
Euros, — all these problems are qualified as a conflict. 
One thing that can be said with certainty is that such 
trainings are useful for business, because they have a 
great practical value, especially for a foreign investor, for 
whom the “rules of the game” in Ukraine are not clear.

  The last but not the least question: What are your 
basic values?

N. Osadcha: The first thing for me is honesty. This is the 
main credo for me, both in personal life and in business.

The second is trust and respect. We work only on full 
trust with the client. It is impossible to save neither 
business nor company without trust, faith and respect.

And, of course, freedom, freedom of choice, freedom of 
will. That’s why our clients come to us, and we help them 
to find freedom.
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