
Бухгалтерська фірма «Moss and McAdams» 

 

Брюс Палмер працює в «Moss and McAdams» (М&М) 6 років і тільки 

що був призначений на посаду керуючого-бухгалтера. Його перше завдання – 

провести аудит Johnsonville Trucks. Він дуже задоволений, що в його команду 

включили 5 бухгалтерів, особливо Зіка Олдса, який раніше служив в армії, 

потім повернувся в Університет і отримав два дипломи – з бухобліку і з 

обчислювальної техніки. Він чудово розбирається у всіх новітніх розробках в 

області інформаційних фінансових систем і має репутацію фахівця, здатного 

по-новому підійти до вирішення проблем. 

 

М&М є регіональною бухгалтерською фірмою з надійною репутацією, зі 

штатом із 160 працівників, які працювали в шести офісах в штаті Міннесота і 

Вісконсін. Головний офіс, де працював Палмер, розміщується в Грін Бей, 

штат Вісконсін. 

Основними послугами М&М спочатку були загальний аудит і 

підготовка податкових документів. В останні два роки партнери вирішили 

більш активно переходити до консалтингового бізнесу. Планується, що в 

наступні п'ять років консалтинг мав дати 40% приросту прибутку М&М. 

М & М функціонує в рамках матричної структури. Коли з’являється 

новий клієнт, для ведення його рахунків призначається менеджер. Менеджер 

може вести рахунки кількох клієнтів, залежно від розміру і масштабу роботи. 

Особливо це стосувалося проектів з підготовки податкових документів, коли 

досить часто менеджер працював з 8 – 12 різними клієнтами. Аналогічним 

чином старші бухгалтери спрямовувалися в команди, що займаються 

множинними фінансовими операціями.  

 

Рубі Сендз була менеджером, відповідальним за розподіл персоналу між 

різними операціями в офісі в Грін Бей. Вона намагалася призначати персонал 

для роботи на різних проектах, але під керівництвом одного менеджера. 

Зробити це можна було не завжди, і іноді бухгалтерам доводилося працювати 

над проектами, очолюваними різними менеджерами. 

Як і більшість бухгалтерських фірм, М & М мала ярусну систему 

просування по службі. Нових співробітників брали на роботу на посаду 

молодших бухгалтерів. Через два роки оцінювали їх роботу, і або вони 

змушені були залишити фірму, або отримували підвищення і ставали 

старшими бухгалтерами. Через 5-6 років після їх приходу у фірму 

розглядалося питання про їх просування на посаду менеджера з фінансових 

операцій. І, нарешті, після 10-12 років їх роботи у фірмі розглядали 



можливість їх підвищення до рангу партнера. Конкуренція на цьому етапі 

була дуже високою. В останні п'ять років всього 10 менеджерів з фінансових 

операцій стали партнерами. Але вже якщо працівник отримував цей статус, 

то він був гарантований на все життя: це було престижно, він отримував 

солідну надбавку до зарплати і користувався всіма привілеями. М & М мала 

репутацію фірми, орієнтованої на досягнення результату: рішення про 

просування по службі ґрунтувалися на тому, наскільки виконання роботи 

вкладається в терміни, наскільки вдається зберігати клієнтуру і який він 

приносить дохід. Рішення про просування ґрунтувалося на порівнянні роботи 

менеджера з фінансових операцій з роботою його колег. 

 

Коли Палмер пропрацював над аудитом Johnsville протягом тижня, йому 

подзвонила Сендз і запросила зайти до неї в офіс. Там його представили 

Кену Кросбі, який нещодавно почав працювати в М & М. До цього він 9 

років працював в одній бухгалтерській фірмі з числа «Великої П'ятірки». 

Кросбі запросили для управління спеціальними консалтинговими проектами. 

Сендз повідомила, що Кросбі домігся права на розробку великого 

консалтингового проекту для Springfield Metals. Це був великий успіх: М&М 

конкурувала з двома бухгалтерськими фірмами «Великої П'ятірки» за право 

на розробку цього проекту. Сендз далі сказала, що вони працюють над 

складом команди для Кросбі. Кросбі наполягав на тому, щоб Зіл Олдс був 

включений в його команду. Сендз пояснювала, що це неможливо, так як 

Олдс вже включений в команду, що займається аудитом Johnsville. Кросбі не 

поступався, наполягаючи на тому, що досвід і знання Олдса надзвичайно 

важливі для проекту Springfield. Сендз вирішила піти на компроміс і зробити 

так, щоб Олдс по половині дня працював над кожним з проектів. 

У цей момент Кросбі повернувся до Палмера і сказав: «Ми вчинимо 

просто. Давай домовимося, що Олдс працює у мене першу половину дня, а у 

тебе другу. Упевнений, що якщо виникнуть проблеми, то ми їх розв'яжемо. 

Зрештою, ми ж працюємо в одній фірмі». 

 

Шість тижнів потому 

Всякий раз, згадуючи слова Кросбі: «Врешті-решт, ми ж працюємо в 

одній фірмі», Палмер був готовий кричати. Перші ознаки проблем з'явилися 

на першому ж тижні, коли Кросбі подзвонив і попросив дозволити Олдсу 

попрацювати над його проектом протягом всього четверга. Вони працювали з 

клієнтом, і присутність Олдса було необхідною. Палмер неохоче дав згоду, і 

Кросбі сказав, що він його боржник. Але коли наступного тижня Палмер 

попросив Кросбі віддати борг, той йому відмовив, сказавши, що в будь-який 



інший раз, але не на цьому тижні. Наступного тижня Палмер повторив 

спробу, але йому знову відповіли відмовою. 

Спочатку Олдс з'являвся в офісі Палмера для аудиторської роботи рівно 

в 13.00. Скоро він почав систематично спізнюватися на 30 – 60 хвилин. 

Цьому завжди знаходилися вагомі причини. То він був на нараді в 

Спрінгфілд і не міг піти, то на виконання термінового завдання пішло більше 

часу, ніж було заплановано. Одного разу Олдс запізнився на годину через те, 

що в ресторані, куди Кросбі запросив на обід всю команду, їх повільно 

обслуговували. Спочатку Олдс компенсував свої запізнення, затримуючись 

на роботі після закінчення робочого дня, але це створювало для нього 

домашні проблеми. 

Можливо, Палмера хвилювало найбільше те, що в другій половині дня, 

коли Олдс працював у Палмера, його постійно діставали» телефонні дзвінки 

та електронна пошта від Кросбі і членів його команди. Палмер міг 

заприсягтися, що кілька разів Олдс працював в офісі у Палмера над проектом 

Кросбі. 

Палмер спеціально зустрівся з Кросбі, щоб обговорити ситуацію, що 

склалася, висловити свої претензії і вирішити проблему. Кросбі зробив 

вигляд, що дуже здивований і навіть ображений. Він пообіцяв змінити 

ситуацію, але все залишилося як і раніше. 

У Палмера почалася параноя з приводу Кросбі. Він знав, що по вихідних 

Кросбі і Олдс грають у гольф, і уявляв, як Олдс лає проект Johnsville і 

говорить про те, наскільки нудний аудит. Найсумніше було те, що частково 

це було правдою. Проект Johnsville загруз в роботі, і команда починала 

відставати від графіка. Цьому сприяла і поведінка Олдса. Його робота була 

набагато гіршою за його звичайний рівень. Коли Палмер сказав про це 

Олдсу, той став виправдовуватися і захищатися. Правда, пізніше він визнав 

свою провину і пояснив, що йому дуже важко постійно перемикатися з 

консалтингу на аудит і знову на консалтинг. Він пообіцяв виправитися і на 

якийсь короткий проміжок часу дотримав свою обіцянку. 

Останньою краплею став епізод, коли Олдс попросив дозволити йому 

піти з роботи в п'ятницю раніше, так як він хотів зводити сім'ю на 

бейсбольний матч. Виявилося, що Springfield Metals дали Кросбі квитки на 

гру, і той вирішив побалувати цими квитками свою команду. Палмер 

жахливо переживав, але був змушений відмовити Олдсу. Він відчував себе 

винним, коли слухав, як Олдс по телефону пояснює синові, чому вони не 

можуть піти на матч. 

Палмер нарешті вирішив звернутися до Сендз з проханням втрутитися і 

вирішити проблему. Але коли він, набравшись сміливості, зателефонував їй, 



виявилося, що вона буде на місці тільки наступного тижня. Поклавши 

слухавку, він подумав, що, може бути, все налагодиться саме собою. 

 

Два тижні потому 

Сендз несподівано з'явилася в офісі у Палмера і сказала, що їм потрібно 

поговорити про Олдса. Палмер зрадів, вирішивши, що тепер-то він їй про все 

розповість. Але й слова сказати не встиг, як Сендз розповіла, що напередодні 

у неї був Олдс, який зізнався, що йому дуже важко поєднувати роботу над 

проектами Палмера і Кросбі. Йому важко в другій половині дня зосередитися 

на аудиті, тому що він не допоможе перемкнутися з проблем, пов'язаних з 

консалтингом, які вони вирішували вранці. Він спробував працювати довше, 

намагаючись вкластися в час обох проектів, але це створює проблеми вдома. 

Суть в тому, що він знаходиться в постійній напрузі і не може впоратися з 

ситуацією. Він просив перевести його в команду Кросбі. Він не звинувачує 

Палмера ні в чому, навпаки, він про Палмера дуже високої думки. Просто 

консалтингова робота подобається йому більше, вона більш цікава. На 

закінчення Сендз сказала: «Ми говорили довго, і в результаті я з ним 

погодилася. Мені дуже неприємно так чинити, Брюс, але Олдс дуже цінний 

працівник, і я вважаю таке рішення кращим для фірми ». 

 

1. Як би ви відповіли на її рішення, якби були на місці Палмера? 

2. Чи міг Палмер що-небудь зробити, щоб не втратити Олдса? 

3. Які переваги і недоліки організації матричного типу виявляє дана 

ситуація? 

4. Що б міг зробити менеджмент М & М, щоб більш ефективно 

вирішувати проблеми, подібні до описаної вище? 

 


