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Навіть не маючи достатніх доказів, я щиро вірю в те, що однією з
основних причин відтермінувань в написанні звітів є, як це не
дивно, бажання отримати написаний звіт. Я розумію, що сказане
мною звучить в стилі “Капітана Очевидність” - щось на зразок:
"Ми не можемо завершити проект тому, що ми не можемо його
завершити." Але бажання викласти всі свої думки на папері
(незалежно від того, в який спосіб ви це робите) може стати
неймовірною завадою для закінчення звіту. Чому?

Minutes.aspx.

I've got no proof on this one, but I sincerely believe that one of
the greatest causes of delays in report writing is actually getting
it written. Now, I know that sounds obvious — a little bit like
"The reason we can't complete this project is because we can't
complete this project." But, what I'm saying is that the act of
trying to actually get thoughts down on paper (or whatever
medium is your choice du jour) is in and of itself an incredible
impediment to actually completing the report.
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First, there is the paralyzing effect of the "blank sheet of paper"
faced by every author. Fundamentally, it is writer's block, and
even internal auditors must overcome it. Memorializing that first
word can actually cause strong auditors to quell in their boots. It
is as though that first word will not be exactly right and, because
we cannot allow ourselves to make a mistake, we are willing to
wait until perfection slaps us upside the head.
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По-перше, через паралізуючий ефект "чистого аркушу паперу", з
яким стикається кожен аудитор. Цей ефект притаманний, в
першу чергу, роботі письменника, та аудитори теж вимушені
давати йому раду. Всі аудитори, скоріш за все, знають як важко
буває написати перше слово в звіті. Ця перешкода “першого
слова” є викликом та змушує завмирати навіть сильних та
досвідчених аудиторів. І це відбувається не тільки через те, що
не вдається підібрати правильне перше слово, а ще тому, що ми
не можемо дозволити собі помилитися. Ми хочемо дочекатися,
поки відчуття довершеності раптом стукне нас по потилиці.

And that whole concept of "making mistakes" is the other reason
reports get delayed. I've talked about this before (and, danged if I
can find where that was, or I'd provide a link), but our constant
striving for perfection results in interminable rewrites and delay
after delay after delay.

І хоча, шаблони звітів допомагають у вирішенні цієї проблеми,
але лише частково.
Вся ця концепція "допущення помилки" є однією з причин
відтермінувань в написанні звітів. Я вже говорив про це раніше,
що наше постійне прагнення досконалості призводить до
постійного переписування тексту і відтермінувань за
відтермінуваннями.

But I think there is another issue that is often overlooked — one
that is akin to the "perfect audit report" syndrome mentioned
above, but with a twist. We get so tied up in trying to make sure
that we say the exact things exactly right in the exact sequence
with exact perfection that we lose sight of the message we want
to deliver. We are so focused on getting the background perfect
and the scope perfect and the purpose perfect and the past

Але є ще один аспект, що часто залишається поза увагою, і який
є спорідненим з синдромом вищезгаданого "бездоганного
аудиторського
звіту".
Ми
надзвичайно
втомлюємось,
намагаючись пересвідчитись в тому, що ми сказали те, що мали
сказати саме так, як мали сказати, в саме тій послідовності і в
самий довершений спосіб, що ми втрачаємо основну думку. Ми
настільки сфокусовані на тому, щоб відмінно подати загальні

Templates help, but they are not the complete solution.
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participial phrase perfect, that we forget there is a message we висновки, обсяг аудиту та його цілі, намагаємось
are trying to convey.
використовувати найкращі словосполучення та звороти з
дотриманням усіх правил граматики, синтаксису та пунктуації,
що забуваємо про основний меседж, який ми б хотіли донести.

And, even if we remember that message, it is buried beneath the І навіть якщо ми пам'ятаємо цей меседж, він залишається
barrage of information that we deem to be oh so necessary.
похованим під шарами інформації, яку ми вважаємо надзвичайно
важливою.
So, with all that in mind, let me introduce you to Lynda Barry.
Lynda is a cartoonist, author, and teacher. She is the creator of
Ernie Pook's Comeek, a comic strip that fundamentally changed
the way comics were created, viewed, and accepted. But, to
relegate her to the restrictive title of comics creator — even an
innovative and game-changing comics creator — is to sell her
far too short. Just one example, she has created books that will
cause anyone to rethink the fundamental concepts of how they
perceive writing, art, and creativity. They are wellsprings of
creative thought, challenging and supporting anyone willing to
take on the whole idea of being creative. (You want to have your
mind blown? Check out What it Is.)

І от тримаючи все це на думці, дозвольте мені познайомити вас з
Ліндою Баррі. Лінда - художник-мультиплікатор, письменниця і
викладач. Вона є автором коміксу Ernie Pook's Comeek, серії
коміксів, що фундаментально змінили підхід до створення
коміксів, їх перегляду та сприйняття. Але розглядати Лінду
виключно як автора коміксів було б незаслужено (хай навіть
надзвичайно інноваційного автора та такого, що змінює правила
гри в сфері видавництва коміксів). Приведу тільки один приклад:
вона створила книги, які змусять будь-кого переосмислити
фундаментальні основи відношення до письменства, мистецтва і
креативності. Ці книги є джерелами колективної думки, що
кидають виклик та водночас підтримують того, хто хоче
опанувати мистецтво бути креативним.
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She is also a teacher at US-Madison (among other places) and, in
her role as teacher, she has a Tumblr account called "The
Nearsighted Monkey" where anyone can watch and explore the
lessons that are a part of her classes on creativity, comics, and
writing.

Лінда є також викладачем в US-Madison (і не тільки), і, як
викладач, вона має свою Tumblr-сторінку, яка називається The
Nearsighted Monkey (“Близорука мавпочка” – укр.), на якій будьхто має можливість ознайомитись з її заняттями, що є частиною
курсу з креативності, створення коміксів та писемної
майстерності.

One lesson she uses quite often is an adaptation from Ivan
Brunetti's Cartooning: Philosophy and Practice. Lynda calls her
adaptation "Faster, faster, Ivan Brunetti." The following
description is adapted from that Tumblr account (Seriously,
check it out…often.)

Один з уроків, які вона використовує досить часто, є адаптація
карикатури Івана Брунетті “Філософія та практика”. Лінда
називає цю адаптацію "Швидше, швидше, Іван Брунетті."
Викладене нижче є адаптацією з її Tumblr-сторінки (яку я, до
речі, рекомендую періодично відвідувати).

Fold sheets of paper into six squares. On each page, draw a cat, a
skeleton, a rooster, an elf, and a house on fire. In each square,
draw each item progressively more quickly. For example, draw a
cat in 60 seconds, then draw it in 45 seconds, then draw it in 30
seconds, then draw it in 20 seconds, then draw it in 10 seconds,
then draw it in 5 seconds.

Розділіть аркуш паперу на шість рівних частин, на кожній з яких
зі зростаючою швидкістю намалюйте кота, скелет, півня, ельфа і
палаючий будинок. Наприклад, намалюйте кота спочатку за 60
секунд, потім намалюйте його за 45 секунд, потім за 30 секунд,
за 20, 10 і 5 секунд.

Now, for all you auditors out there that are looking for a good
time, give it a whirl. (And, yes, you've got time. It's not like you
were going to hear anything important in that next staff meeting
you had to attend — or lead.)
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Lynda explains that drawing over and over in less and less time
makes us draw faster with less control. With less control, our
hand is allowed to do things that surprise us and introduces us to
spontaneous gestures that make for original lines and shapes that
can't reveal themselves otherwise.

Лінда пояснює, що повторно малюючи за все менший проміжок
часу, ми змушені робити це швидше і, відповідно, з меншим
рівнем контролю. Зі зменшенням контролю наша рука отримує
можливість робити щось несподіване і застосовувати спонтанні
рухи, завдяки яким можуть бути створені оригінальні лінії та
форми, які б не могли бути утворені в протилежному випадку.

When Brunetti talks about the exercise in his book, he makes
another interesting point. "Note also that as the simplest doodle
emerges, when we really have too little time to think about the
drawing, we get closer to the 'idea' or essence of the thing being
drawn."

Коли Брунетті розповідає про цей прийом у своїй книзі, він
відмічає ще один цікавий аспект: "Зверніть увагу, що коли ми
нашвидкуруч малюємо олівцем на аркуші паперу щось
найпростіше, і коли у нас надзвичайно мало часу, щоб думати
про те, що саме ми малюємо, ми стаємо ближчими до ідеї або
сутності того, що хочемо намалювати."

And that is why any of this has anything to do with internal audit
and with report writing. Because we have the time to think about
what it is we are trying to write about, we often become
paralyzed with the thought of all those things we could write.
And, in the process, we forget what it is we want to write about.

І ось чому все згадане вище має відношення до внутрішнього
аудиту і аудиторських звітів. Тому що, коли в нас є час
подумати, про те, що ми збираємося написати, нас часто
"паралізує" від неймовірної кількості думок про все, що можна
було б включити в звіт. І в процесі написання ми часто
забуваємо, про основну думку, яку ми хотіли б донести в тексті.

Try the Ivan Brunetti/Lynda Barry trick with an audit report. I'm
willing to agree that five seconds is not enough time to even fire
off a word or two, let alone any complete thought about an audit.
But try it with five minutes. No more; no less. Get that blank

Тож я закликаю вас спробувати цей прийом від Івана Брунетті та
Лінди Баррі, коли будете писати свій наступний аудиторський
звіт. Погоджуюсь, що п'ять секунд звісно ж недостатньо, щоб
вичавити з себе бодай слово чи два. Не намагайтеся відразу
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sheet of paper set up in word (no templates – that's cheating), set отримати якусь цілісну думку про аудит. Почніть з п'яти хвилин.
a timer for five minutes, and then GO!
Не більше не менше. Візьміть чистий аркуш паперу (і не
використовуйте шаблони звітів, це не чесно). Встановіть таймер
на 5 хвилин і - ВПЕРЕД.

Don't worry about grammar. Don't worry about "required"
sections of the report. Don't worry about what anyone else will
say about what you are writing. Just use that five minutes to
record what is important about the work that you have done in
completing the audit.

Не хвилюйтесь за граматику. Не хвилюйтесь про "обов'язкові"
розділи звіту. Не хвилюйтесь стосовно того, хто і що скаже про
те, що ви написали. Просто скористайтеся цими п'ятьма
хвилинами для того, щоб записати найважливіше про роботу,
зроблену вами під час аудиту.

Is five minutes the right amount of time? Would the process be Чи достатньо п'яти хвилин? Чи був би процес більш ефективним,
more effective if you only had three minutes? Do you actually якби у вас було лише три хвилини? Чи вам насправді
need 10 to get the basic — the very basic — concepts recorded? знадобиться 10 хвилин, щоб записати найважливіше?

To be honest, I don't know. This is a game I have never tried
playing. (Although, I will say that, often, these blog posts are
written in a fury of typing. They don't always make sense on that
first draft [they may not make sense when I get done], but I have
the thoughts down and, usually, I then understand what it is I'm
trying to say. The rewrites take a lot more time. Just as the
rewrite of a report that is written in five minutes will take a bit of
time.)

Чесно кажучи, я не знаю. Я ще не пробував грати в цю гру. Хоча,
мушу визнати, що досить часто я пишу свої блоги з неймовірною
швидкістю. І мої блоги не завжди мають сенс на початку, в
своєму самому чорновому варіанті, (вони можуть не мати сенсу
навіть по завершенні), але, як правило, спочатку я записую свої
думки, а вже після цього усвідомлюю, що власне я намагаюсь
сказати. Так, переписування забирає багато часу. Так само як і
переписування звіту написаного за 5 хвилин, забере трохи
більше часу.
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But the key is to get away from your preconceived notions about
what a report should look like and what it should contain. To
paraphrase Ivan Brunetti, the point is to have too little time to
think about the report, getting closer to the "idea" or essence of
what we want to write about.
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Але ключовим є те, що необхідно позбутися свого упередженого
ставлення щодо того, як має виглядати звіт, і що він має в себе
включати. Перефразовуючи Івана Брунетті, суть полягає в тому,
щоб мати занадто мало часу, щоб думати про звіт, і водночас
бути ближче до ідеї або ж суті того, про що ми хочемо написати.
Запишіть ці основні ідеї. І потім побудуйте навколо них свій звіт.
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