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Сьогоднішній діловий світ є складним і динаміч-
ним. Глобалізація, науково-технічний прогрес і 
демографічні зрушення відкрили нові можливо-
сті, надихаючи та об’єднуючи людей з різноманіт-
них культур. Але ці тенденції також створили 
труднощі. Місцеві події можуть швидко набути 
глобального значення, інновації легко перетина-
ють кордони, демографічні зміни означають, що, 
незважаючи на зростання населення світу, у ба-
гатьох країнах очікується скорочення кількості 
кваліфікованих робітників та дефіцит таланови-
тих фахівців. Ці зміни змушують організації, у 
тому числі EY, робити вибір: швидко адаптува-
тись або втратити лідерство.

Що стосується України, торік темп змін значно 
прискорився. Наша готовність вирішувати склад-
ні завдання, пов’язані з дуже нестабільним і над-
звичайно ризикованим середовищем, ґрунтуєть-
ся на створенні висококваліфікованих і 
мотивованих команд професіоналів та інновацій-
ності. Наші основні завдання: розробка нових по-
слуг для клієнтів, допомога суспільству, оптимі-
зація бізнес-процесів, а також залучення та 
утримання талановитих фахівців. Ми готові до 
тривалої гри.

Соціально-економічна цінність, яку створює 
наша професійна організація, повинна бути дов-
готривалою. Кожна стратегія, ініціатива, дія ма-
ють розглядатися через призму сталого розвитку. 
В усіх компаніях-членах глобальної організації EY 
сталий розвиток знаходить своє відображення в 
цілях розвитку організації. Ми в EY переконані: 
коли бізнес працює ефективніше, світ змінюється 
на краще. А саме: зміцнюється довіра, рух капі-
талу пришвидшується, інвестори приймають об-
ґрунтовані рішення, підприємства стало розвива-
ються, зростає зайнятість, збільшується 
споживання, а уряди інвестують у своїх грома-
дян. Все це створює умови для плідної співпраці 
та розвитку таланту в усіх його проявах.

Удосконалюючи бізнес, змінювати світ на краще — 
така мета лежить в основі всіх дій та заходів  
компаній-учасниць EY в усьому світі, від послуг  
з аудиту, оподаткування, супроводу угод та  

бізнес-консультування до наших соціальних  
програм, які орієнтовані на підтримку підприєм-
ців, розвиток майбутніх лідерів і допомогу тим, 
хто її потребує. Компанія EY в України також 
впевнена в тому, що цілеспрямована стратегія, 
лідерство та інновації є основою тривалого, ста-
лого зростання.

Численні міжнародні дослідження, що вивчали 
досвід найбільших компаній у світі, свідчать про 
те, що перебудова бізнес-стратегії з метою забез-
печення соціально-екологічного прогресу має ви-
рішальне значення для довгострокового успіху.

Наприклад, дослідження «Хавас Медіа Груп»,  
що охоплює понад 700 брендів у 23 країнах сві-
ту, показало: 70% споживачів вважають, що ком-
панії та їх бренди повинні долучатися до поліп-
шення якості життя і добробуту населення. 
Більше того, компанії, що є успішними в цьому, 
перевершили показники фондового ринку на 
120%.

Окрім переваг для бренду, стратегія сталого роз-
витку є потужним засобом виявлення можливо-
стей для інновацій та скорочення витрат.

Раніше політика корпоративної соціальної відпо-
відальності орієнтувалася на те, щоб давати 
щось у відповідь. Її гаслом було: «Ми робимо 
внесок у розвиток суспільства, тому що ми 
успішні». Нова політика сталого розвитку орієн-
тована на створення спільних цінностей. Її гасло: 
«Ми успішні, тому що сприяємо розвитку су-
спільства».

EY в Україні робить свій внесок, щоб змінити світ 
на краще шляхом надання унікальних послуг, які 
підвищують довіру суспільства до фінансових 
ринків, розвитку робочих команд з урахуванням 
принципу різноманіття та шляхом підтримки гро-
мад, а саме розвитку підприємництва, освіти та 
благодійності. 

У цьому звіті подається стислий опис наших ос-
новних досягнень за останні два роки (за період 
з липня 2012 року по липень 2014 року). 

Звернення керуючого  
партнера EY в Україні 

Олексій Кредісов, 
керуючий партнер EY  
в Україні
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У відповідь на кризові події в країні ми реалізували комплекс заходів у наступних напрямках:

Сприяння державним органам у проведенні  
реформ
З весни 2014 року фахівці EY присвятили значний обсяг часу 
тому, щоб поділитися професійним досвідом задля просування 
реформ в Україні. Більше 20 професіоналів EY надавали регуляр-
ні консультації Кабінету Міністрів, Міністерству інфраструктури, 
Міністерству енергетики, Міністерству сільського господарства, 
Міністерству охорони здоров’я, Міністерству економіки, Міністер-
ству оборони, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Київ-
ській міській державній адміністрації. 

Наші фахівці групи Human Capital провели перше незалежне тес-
тування на позиції вищого керівництва Міністерства юстиції Украї-
ни, що стало точкою відліку процесу реорганізації міністерства в 
цілому. 80 керівників регіональних відділень взяли участь у пер-
шому тестуванні, яке відбулося в офісі EY в Києві. Результати 
були оброблені автоматично і надіслані до кадрової комісії Мініс-
терства юстиції.

Експерти EY з питань оподаткування та юридичних послуг брали 
активну участь у циклі регіональних семінарів для експортерів 
«ЄВРОбізнес: вихід на ринок ЄС » (ініціатива «Сильніші разом!»), 
розкриваючи питання митного регулювання, оподаткування фі-
зичних осіб та інші правові питання, з якими стикаються експорте-
ри до країн ЄС. Фахівці EY з митного регулювання та питань між-
народної торгівлі також взяли участь у презентації «Дорожної 
карти євроінтеграційних реформ - 2015», де обговорювали пи-
тання митних реформ, безпеки харчових продуктів, енергетики та 
антимонопольного законодавства

Допомога сім’ям загиблих
Протягом  2014 року співробітники EY в Україні зібрали понад 
230 тисяч гривень, що були  передані сім’ям людей, які загинули 
в Києві, Донецьку і Криму.

Турбота про дітей зі Східної України

Ми піклуємося про дітей з дитячого будинку у м. Сніжне (Доне-
цька область) з 2007 року. Навіть у кризових умовах сьогодення 
ми намагаємося підтримувати зв’язок з ними та постійно допома-
гати. Більше 10 тисяч гривень було витрачено на придбання те-
плого одягу для дітей. Також співробітники EY в Україні зібрали та 
передали 20 пакунків речей дітям Східної України.

Підтримка поранених та біженців
Співробітники EY в Україні зібрали і передали одяг для біженців 
(«Лісова застава», «Схід-SOS»), а також надали фінансову допо-
могу для лікування постраждалих під час подій в Києві та на Сході 
країни.

Переведення співробітників EY з Донецька
Через загострення ситуації в Донецькій області навесні 2014 року 
всім співробітникам донецького офісу EY було запропоновано пе-
реїхати до Києва разом із найближчими членами родини. Компа-
нія допомогла з переїздом та сплатила 50% витрат на орендування 
житла за чотири місяці. Після цього всі співробітники з Донецька 
отримали роботу в київському офісі компанії або стали учасника-
ми програм мобільності та переїхали до інших офісів EY.



4

Стислий огляд

EY в Україні
Компанія EY в Україні веде діяльність у формі приватного  
товариства з обмеженою відповідальністю та є компанією- 
учасницею «Ернст енд Янг Глобал Лімітед», товариства  
з відповідальністю, обмеженою гарантіями її членів, згідно  
з законодавством Великобританії (далі – EYG). У цьому звіті ми  
посилаємося на себе як EY в  Україні, «ми», «нас» або «наш».  
EY означає глобальну організацію компаній-учасниць EYG.

Інформація про EY в Україні

Місцезнаходження Україна

Офіси Київ, Донецьк

Кількість персоналу* 569 осіб

Дохід 626 млн. гривень
 

Наші послуги

Напрямки діяльності

►• ►Аудиторські послуги
►•  Оподаткування та юридичні 

послуги

•  Консультаційні послуги  
із супроводу угод

►•  Консультаційні послуги

Глобальні галузеві центри

►• Автомобільна галузь

►•  Споживчі товари

►•  Сектор чистих технологій

►•  Фінансовий сектор  
(включає управління  
активами, банківський  
сектор і ринки  капіталу,  
а також страхування)

►•  Урядові установи,  
державний сектор

►•  Медико-біологічна галузь 
(включає сектор біотехноло-
гій,  сектор медичних техно-
логій  та  фармацевтичну 
галузь)

►•  ЗМІ та індустрія розваг

►•  Металургійна і видобувна 
галузь

►•  Нафтогазовий сектор

►•  Енергетика і комунальні 
підприємства

►•  Фонди прямих інвестицій

►•  Сектор нерухомості, 
готельного бізнесу та 
будівництва

►•  Технології

►•  Телекомунікації

* станом на 30 червня 2014 року



EY в Україні із задоволенням представляє звіт про свою діяльність у галузі сталого  
розвитку за 2013 – 2014 фінансові роки.  Цей звіт охоплює період з 1 липня 2012 року  
по 30 червня 2014 року. Даний звіт є наступним після звіту EY в Україні, опублікованого  
у 2013 році. EY в Україні планує надавати звітність про свою діяльність кожні два роки. 

Визначення змісту і суттєвих 
питань звіту
Компанія EY в Україні підготувала цей звіт відповідно до четвертої 
версії (G4) Керівництва (базовий рівень) зі звітності у галузі ста-
лого розвитку  Глобальної ініціативи зі звітності (GRI). Члени робо-
чої групи з надання послуг у галузі сталого розвитку EY надали ре-
комендації EY в Україні щодо змісту цього звіту з використанням 
аналогічного підходу, який вони застосовують для зовнішніх клі-
єнтів. Компанія EY в України використовувала системний підхід до 
розуміння питань, які має охоплювати наш звіт, а також параме-
трів, які ми використовуємо для документального оформлення ре-
зультатів нашої діяльності стосовно цих питань.

Суттєвість
При складанні звіту про діяльність у галузі сталого розвитку за 
2013 – 2014 роки компанія EY в Україні враховувала думки  спів-
робітників, клієнтів та компаній, що працюють у тій самій сфері, а 
також інших зацікавлених сторін компанії.

Для визначення змісту звіту була створена міжнародна робоча 
група у галузі сталого розвитку, яка залучала місцеві зацікавлені 
сторони з різних країн для визначення показників ефективності, 
які зацікавлені сторони вважають суттєвими та відповідними у 
глобальному масштабі. 

Загалом, для визначення суттєвих питань щодо сталого розвитку, 
поставлених нашими зацікавленими сторонами, компанія EY в 
Україні розглядала такі джерела:

•  стратегію EY Vision 2020, що формулює мету EY: удосконалюю-
чи бізнес, ми змінюємо світ на краще, та шляхи досягнення такої 
мети

•  досвід  міжнародної робочої групи

►•  результати опитування зацікавлених сторін, що охоплюють дійс-
них і потенційних клієнтів, співробітників EY в Україні (від вищо-
го керівництва до нових і колишніх співробітників) та наших 
партнерів  (підприємства, бізнес-асоціації, регуляторні органи, 
неприбуткові організації, з якими EY в Україні співпрацює), а та-
кож ключових постачальників 

►•  загальнодоступні глобальні звіти про діяльність у галузі  
сталого розвитку наших конкурентів.

Після зведення даних ми розробили матрицю суттєвості, де визна-
чили рейтинг різних питань сталого розвитку в залежності від інте-
ресів зацікавлених сторін, а також із врахуванням їх впливу на на-
шу діяльність. Результати опитування зацікавлених сторін з усіх 
країн-учасниць були однаково зважені, незважаючи на те, що 
кількість учасників відрізнялась в різних країнах. Внутрішні і зов-
нішні зацікавлені сторони також отримали рівну вагу. Рейтинги 
питань були визначені з використанням системи, в якій 0,5 відо-
бражає базовий рівень важливості, який  був визначений у первіс-
ному відборі питань, 1 дорівнює важливому і 2 дорівнює дуже 
важливому. На підставі рейтингів компанія EY в Україні визначила 
25 основних аспектів, що узгоджуються з  версією G4 Керівни-
цтва (базовий рівень) зі звітності у галузі сталого розвитку  Гло-
бальної ініціативи зі звітності (GRI), стосовно яких надаватиме 
звітність.

•  Дуже важливі. Були визначені 12 питань/аспектів, які зацікавле-
ні сторони та робоча група у галузі сталого розвитку класифіку-
вали як дуже важливі. Компанія EY визначила ці питання як  
найбільш суттєві для EY і такі, стосовно яких EY підготує повний 
опис, що називається «Відомості про підходи керівництва»,  
а також принаймні один показник для кожного аспекту.

►•  Важливі. Компанія EY класифікувала 10 питань/аспектів як  
важливі або вибірково суттєві. Вони можуть включати деякі  
відомості про підходи керівництва.

►•  Менш важливі. Компанія EY класифікувала три питання/аспекти 
як менш важливі. Це питання, які зацікавлені сторони та наша 
робоча група у галузі сталого  розвитку визначили як менш  
суттєві. Ми вирішили не надавати відомості про підходи  
керівництва та показники стосовно цих питань.  

Про звіт
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Специфічні показники EY:

EY1: Частка ринку EY 

EY2:  Діяльність на користь суспільства  
і волонтерство, кількість залучених осіб  
та відпрацьованих годин 

EY3:  Програми EY, спрямовані на підтримку  
підприємництва 

EY4:  Включення принципів сталого розвитку  
до наших послуг 

EY5: Запровадження політики закупівель

EY6:  Застосування глобального керівництва EY 
щодо екологізації наших нарад 

EY7:  Теми, пов’язані зі сталим розвитком, що 
включені до навчання співробітників

EY8: Практика корпоративного управління

Підтвердження

Цей звіт про діяльність у галузі сталого роз-
витку був перевірений власними силами, 
групою з надання послуг у галузі сталого 
розвитку компанії EY в Україні. Звіт не був 
підтверджений зовнішнім аудитором. 

Матриця суттєвих питань  показує вибрані аспекти G4 як за важливістю  
для зацікавлених сторін, так i за їх впливом на EY.

Теми Показники GRI G4 КПЕ EY

1 Створена економічна цінність і частка ринку, включаючи 
пожертвування та інвестиції у суспільство

EC1 EY1

2 Матеріали та відходи EN1, 2, 23

3 Споживання енергії та зміна клімату EN3–19

4 Зменшення впливу на навколишнє середовище EN27 EY5

5 Ділові поїздки EN30

6 Права людини у ланцюжку постачальників HR1, 4 EY5

7 Дотримання прав людини, співробітники EY HR3, 4

8 Статистика щодо персоналу  EY  (вік, стать, плинність кадрів) LA1

9 Заробітна плата і пільги для співробітників LA2

10 Відпустка для догляду за дитиною LA3

11 Періоди повідомлення про зміни, пов’язані з умовами найму LA4

12 Навчання, освіта та розвиток кар’єри LA9, 11

13 Різноманіття та рівні можливості LA12, 13

14 Навчання щодо протидії корупції в EY SO3–5

15 Протидія корупції в EY SO3–5

16 Задоволеність  клієнтів PR5

17 Недоторканість приватної інформації клієнтів PR8

18 Дотримання компанією EY вимог законодавства  
і нормативно-правових актів стосовно наших послуг

PR9

19 Діяльність на користь суспільства і волонтерство EY2

20 Підтримка підприємництва EY3

21 Дотримання принципів сталого розвитку у послугах EY EY4

22 Практика відповідальних закупівель EN32–33, HR10,  
SO9, LA14

EY5

23 Сталість основних заходів EY EY6

24 Навчання співробітників EY з питань сталого розвитку EY7

25 Практика корпоративного управління EY8

Матриця суттєвих питань

Менш важливі Дуже важливіВажливі
Вплив сталого розвитку на EY в Україні
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Підхід EY в Україні до звіту про діяльність у галузі сталого розвитку 
за 2013 – 2014 фінансові роки відображає прагнення EY зміцнюва-
тись у глобальному масштабі та розвивати компанію на місцевому 
рівні, поглиблювати відносини з зацікавленими сторонами і стати 
найбільш привабливим роботодавцем у галузі професійних послуг. 
Для досягнення цих амбітних цілей для EY в Україні дуже важливим 
є вивчення думки зацікавлених сторін – клієнтів, співробітників та 
громад. Ми дізнаємося, що є важливим для них, що вони думають 
про нас сьогодні, і яким шляхом нам слід йти згідно з їх очікування-

ми. Ці ідеї мають безпосередній вплив на успіх EY в Україні. Вони 
дозволяють нам ідентифікувати суттєві питання, включаючи ризики 
та можливості, удосконалювати наш підхід до управління ризиками 
і покращувати ефективність роботи. Таким чином, нам необхідно 
зрозуміти їх точку зору, адаптувати свій підхід або напрямок робо-
ти, щоб відобразити наше розуміння, та повідомити про вплив їх-
ньої інформації. Наведена вище діаграма показує, як EY в Україні 
взаємодіє з зацікавленими сторонами, а також їх взаємозалежність 
і вплив на наш процес прийняття рішень. 

Зацікавлені сторони і механізми взаємодії



8 |  Звіт про діяльність EY в Україні у галузі сталого розвитку за 2013 – 2014 роки

EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, супроводу 
угод і консультування. Наші знання та якість послуг, які надає 
компанія EY у глобальному масштабі, сприяють зміцненню довіри 
і впевненості на ринках капіталу в різних країнах світу. EY формує 
команду лідерів, під керівництвом яких колектив компанії виконує 
зобов’язання перед стейкхолдерами. Таким чином, ми робимо сут-
тєвий внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах на-
ших клієнтів, співробітників і громад. В офісах EY в понад 150 
країнах світу працюють 190 000 осіб (станом на 30 червня 2014 
року). Дізнатися більше про EY та загальні результати діяльності 
компаній-членів можна, ознайомившись з нашим «Глобальним 
звітом за 2014 рік» за адресою ey.com/globalreview.

Мета
Коли бізнес працює краще, світ змінюється на краще. Це просте 
кредо є основою нашої місії. Воно відображає унікальну роль, яку 
відіграє EY як організація з надання професійних послуг у ство-
ренні соціальних, економічних та екологічних цінностей. Вся наша 
діяльність – кожна взаємодія з клієнтами та колегами, кожна ін-
вестиція та підтримка, що надається суспільству – повинна робити 
світ кращим, ніж він був. 

Глобальна місія EY стала основою стратегії Vision 2020, що є 
спільною для компаній-членів в усьому світі. Ми прагнемо забез-
печити кожному клієнту послуги кваліфікованої команди фахівців, 
які сприяють досягненню стратегічної мети компанії та демонстру-
ють готовність перевершити сподівання клієнта. 

Стратегія
Стратегія EY Vision 2020 передбачає, що компанії-члени вико-
ристовують можливості глобальної мережі для розвитку місцевих 
практик та організації в цілому. Щоб досягти цього, EY поліпшує 
бізнес-процеси і підвищує якість надання послуг клієнтам.  
Це передбачає:

•  оптимізацію операційної моделі EY для розширення глобального 
масштабу організації, враховуючи при цьому місцеві потреби

•  надання унікальних послуг клієнтам в усьому світі з метою роз-
витку їх бізнесу, зростання ринку та підвищення довіри суспіль-
ства до ринків капіталу

•  створення найефективніших команд  з використанням міжнарод-
них та міжкультурних переваг

•  підтримку громад шляхом розвитку підприємництва, підвищення 
кваліфікації майбутньої робочої сили та відстоювання культури 
різноманіття та індивідуальних особливостей.

Результати діяльності
Доходи EY в Україні за 2013 рік склали 324 млн грн,  
а за 2014 рік – 302 млн грн у порівнянні з 297 млн грн за 2012 рік.

Розподіл за сервісними лініями

2012 р. 2013 р. 2014 р.

Аудиторські послуги 154 159 161

Податково-юридичні послуги 56 68 65

Консультаційні послуги 36 42 40

Послуги із супроводу угод 51 55 36

Інформація  
про компанію EY

«На моїй посаді у мене є можливість подоро-
жувати і зустрічатися зі співробітниками EY в 
усіх куточках світу. І я постійно бачу наших 
співробітників, що працюють разом у коман-
дах, розділяючи одні й ті самі цінності, спря-
мовані на надання унікальних послуг клієн-
там. Більше того, вони пишаються тим, що 
роблять, і роллю, яку вони відіграють в удо-
сконаленні бізнесу і зміні світу на краще».

Марк Уайнберг, голова ради директорів  
і головний виконавчий директор EY
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Міжнародні нагороди EY:
•  Премія Catalyst за  можливості  найму, професійного  

розвитку та кар’єрного зростання жінок в EY

•  7 років поспіль компанія Diversitylnc включає EY до списку 
Топ-10 компаній, що підтримують різноманітність у колективі

•  Компанія Diversitylnc включила EY до списку Топ-10 компа-
ній, в яких жінки працюють на керівних посадах

•  16 років поспіль EY входить до списку Топ-100 найкращих 
роботодавців за версією журналу FORTUNE

•  Інститут Great Place to Work включив EY до списку Топ-25 
найкращих роботодавців серед міжнародних компаній

•  EY входить до списку Топ-10 компаній приватного сектору 
«Opportunity Now and Race for Opportunity» з урахуванням 
рівних можливостей для жінок та для темношкірих і етнічних 
меншин (Black and Minority Ethnic)

•  У 2014 році EY увійшла до Топ-10 компаній за версією   
американської Національної асоціації жінок-керівників

•  EY входить до списку найкращих компаній для працюючих 
мам за визнанням Асоціації «Жінки різних культур»

►•  EY входить до списку Топ-10 компаній для працюючих мам; 
загалом EY вже 17 років поспіль входить  до списку 100 най-
кращих компаній для працюючих мам, який публікує журнал 
Working Mother

Нагороди компанії EY в Україні
•  Володимир Котенко та Хорхе Інтріаго, партнери відділу опо-

даткування та юридичних послуг EY, увійшли до числа про-
відних фахівців України з питань податкових політик та 
розв’язання податкових спорів у 2014 році за версією жур-
налу International Tax Review

•  У 2014 році юридична практика EY в Україні була включена до 
рейтингу «Найуспішніші юридичні фірми», складеного газетою 
Kyiv Post (серед фірм ІІ категорії у сфері податкового права)

•  У 2014 році EY увійшла до Топ-10 ідеальних роботодавців в 
Україні престижного глобального рейтингу компанії 
Universum. EY є лідером серед фірм «Великої четвірки»

•  У 2013 році EY увійшла до Топ-10 соціально відповідальних 
компаній України за рейтингом журналу «Гвардія». EY посі-
дає 7 місце у списку з 41 компанії та є лідером серед фірм 
«Великої четвірки»

►•  У 2013 році українська практика податкових та юридичних 
послуг компанії EY отримала дві визначні міжнародні нагоро-
ди: «Національна податкова фірма року» (другий рік по-
спіль)  та «Найкраща фірма з трансфертного ціноутворення» 
в Україні престижної міжнародної премії European Tax Awards

►•   2013 році компанія EY в Україні стала переможцем конкурсу 
«Благодійна Україна» серед великих компаній. Багаторічна 
програма «Дружба», представлена на конкурс, включає 
комплекс ініціатив на підтримку дітей-сиріт

•  Компанія EY в Україні стала переможницею конкурсу «Корпо-
ративне волонтерство 2013» в номінації «Освіта» за програму 
для студентів «Крок у майбутнє». Конкурс було організовано 
Фондом Східна Європа, Глобальним Договором ООН в Україні, 
Американською торгівельною палатою, Європейською Бізнес 
Асоціацією та Українським Форумом Благодійників

•  Компанія EY отримала золоту премію «HR-БРЕНД Україна 
2012» за програму Wellness. На розгляд експертного журі 
були представлені 42 проекти 33 компаній. Конкурс, який 
проводиться групою компаній HeadHunter, визначає пере-
можців серед проектів, що залучають та мотивують співро-
бітників та покращують імідж роботодавця.

Визначні показники EY в Україні за 2013 – 2014 роки 

Нагороди та визнання
Прагнення EY створити оптимальні умови праці для своїх співробітників було відзначене низкою нагород. За результатами дослідження 
Universum EY було визнано найбільш привабливою організацією з надання професійних послуг у світі і другим найбільш привабливим 
роботодавцем в цілому. Дослідження було проведено у 2014 році серед 94 000 студентів у провідних академічних установах 12 країн 
з найбільшим розміром ВВП.

569 співробітників 185
нових співробітників у 
2014 році

58% 46300
годин було 
присвячено 
навчанню та 
підвищенню 
кваліфікації 

конференцій та семінарів 
було проведено EY  
для ділових кіл  
в Україні

0 
Ніколи

10 
Завжди

співробітників EY в 
Україні пройшли тренінг 
з протидії корупції

співробітників EY в 
Україні пройшли щорічну 
оцінку результатів роботи

100% 100% 28

співробітників EY  
в Україні стали 
волонтерами  
програми   
соціальної  
відповідальності 

Готовність клієнтів 
рекомендувати послуги EY 
своїм друзям 
і колегам 9,16



10 |  Звіт про діяльність EY в Україні у галузі сталого розвитку за 2013 – 2014 роки

Ринок



11Звіт про діяльність EY в Україні у галузі сталого розвитку за 2013 – 2014 роки  |

Єдиною сталою рисою сьогодення є невизначеність. Економіки 
різних країн світу розвиваються з різною швидкістю. Відбувають-
ся глобальні переміщення робочої сили. Темпи впровадження 
технологічних інновацій прискорюються. Хмарні обчислення, 
аналіз даних, соціальні медіа, мобільні технології змінюють моде-
лі ведення бізнесу, створюють нові галузі та змушують керівників 
організацій пристосуватися до цифрової ери. Зростання світово-
го попиту на товари і природні ресурси призвело до проблем 
енергетичної безпеки та нестабільності цін, але водночас стало 
рушієм інновацій у сфері чистих технологій.

Унікальні послуги для 
клієнтів
У світі, що є більш складним і динамічним, ніж будь-коли, клієнти 
очікують, що їм надаватиме послуги команда різнопрофільних 
фахівців у будь-якій країні світу. Володіти професійними знаннями 
недостатньо. Клієнти потребують консультантів, які глибоко зна-
ють їх бізнес, мають галузеву експертизу та швидко реагують на 
нові виклики.

У сучасному світі співробітники EY об’єднані прагненням надавати 
клієнтам послуги виняткової якості. Унікальність послуг клієнтам 
полягає у тому, що професіонали EY працюють як ефективна та 
ініціативна команда, яка володіє всіма необхідними навичками і 
знанням ринкової специфіки.

•  Ми забезпечуємо наявність відповідних фахівців у будь-якій кра-
їні, де клієнт веде бізнес

•  Ми прагнемо діяти на випередження, бути доступними та опера-
тивними

•  ►Ми використовуємо глобальний досвід і ресурси EY для вирішен-
ня найскладніших завдань клієнтів, щоб вивести їх бізнес на но-
вий, вищий рівень 

Надання унікальних послуг клієнтам є основою діяльності  
компаній-учасниць EY у стратегічному і тактичному аспекті.  
Для цього компанія EY:

•  Включає критерій унікальності послуг клієнтам до критеріїв оцін-
ки якості своєї роботи

•  Переглядає навчальні програми та підходи до оцінки результатів 
роботи, щоб включити унікальність послуг клієнтам як базове 
очікування від співробітників EY

•  Визначає унікальні послуги клієнтам як один з шести важливих 
показників для управління своєю діяльністю.

Розвиток глобальної команди EY
Найважливішим завданням компанії EY є надання послуг найви-
щої якості за чотирма основними напрямами: аудит, оподаткуван-
ня, консультаційний супровід угод і консультування з питань ве-
дення бізнесу. Компанія EY хоче, щоб її клієнти скористалися 
перевагами інтегрованої глобальної структури. Це означає залу-
чення міжнародних команд фахівців з усіх сервісних ліній, галузе-
вих та географічних центрів. 

Наші клієнти зацікавлені в інтегрованих і багатопрофільних послу-
гах високої якості, які вони можуть отримувати в будь-якій точці 
світу. Розуміючи важливість процесів глобалізації, ми змінили ор-
ганізаційну структуру нашої компанії таким чином, щоб якнайкра-
ще задовольняти мінливі потреби наших клієнтів і співробітників. 
Глобальна структура дозволяє нам реагувати швидше за конку-
рентів. Ми прагнемо оперативно залучати саме тих співробітників, 
які допоможуть вирішити поставлені завдання найбільш ефектив-
но, а також формувати багатопрофільні команди досвідчених фа-
хівців, що надають послуги високої якості на будь-яких ринках 
для компаній будь-якого масштабу.

EY - це не просто компанія, що складається з різних регіональних 
практик, а міжнародна команда фахівців, яких об'єднують спільні 
корпоративні цінності.

Групи клієнтів
•  Великі міжнародні компанії. Цим компаніям потрібні кон-

сультанти, які будуть відповідати зростаючим  масштабам 
компанії та її вимогливим стандартам. Вони звертаються за 
допомогою EY з метою оцінки нових можливостей для біз-
несу, розширення своєї присутності на ринках, що розви-
ваються, та в інших країнах, дотримання нормативних пра-
вил у різних юрисдикціях, координації глобальної робочої 
сили і взаємодії з урядами.

•  Середній бізнес. Цей сегмент включає багато досвідче-
них, стабільних і прибуткових компаній, які здебільшого 
перебувають у приватній власності і планують залишатися 
такими. Ці компанії стикаються з багатьма проблемами, що 
знайомі великому бізнесу, але не мають внутрішніх ресур-
сів для їх вирішення. Вони потребують допомоги EY у 
здійсненні заходів, спрямованих на стимулювання зростан-
ня і виходу на нові ринки в усьому світі. Всі складні питан-
ня, які вирішують ці компанії, вимагають професійних кон-
сультацій, які надає компанія EY.

•  Підприємці. Компанія EY визнає, що підприємці є одним з 
найбільш значущих джерел стійкого економічного зростан-
ня. Понад 30 років діяльність EY була присвячена наданню 
допомоги підприємцям у досягненні їх бізнес-мрій. Акцен-
тована увага EY допомогла розвинути глибоке розуміння 
того, як зростає підприємницька діяльність. В узагальнено-
му сенсі компанія EY є лідером у консультуванні,  наданні 
рекомендацій та визнанні провідних підприємницьких та-
лантів. Компанія EY допомагає клієнтам від щойно створе-
них до солідних компаній стати лідерами на ринку.
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Аудиторські послуги

Виконуючи аудит звітності компаній, наші фахівці служать інтере-
сам суспільства і відіграють важливу роль для зміцнення довіри 
на глобальних ринках капіталу. 

Близько 200 фахівців EY в Україні надають послуги зовнішнього 
аудиту, а також послуги з розслідування шахрайства та консульта-
ційні послуги з питань фінансового обліку. Практика з надання ау-
диторських послуг також об’єднує консультаційні послуги з питань 
фінансової звітності (FAAS), послуги з розслідування шахрайства і 
консультації з урегулювання конфліктів (FIDS) та послуги в облас-
ті чистих технологій і сталого розвитку (СaSS).

Податкові послуги

Податкова практика EY в України налічує 130 фахівців, які допо-
магають клієнтам у розумінні та відповідальному дотриманні по-
даткового законодавства і звітних зобов’язань. Ми допомагаємо їм 
оцінити та покращити податкову функцію й управляти податкови-
ми наслідками діяльності на внутрішньому та міжнародному рин-
ках, підтримуючи ефективні відносини з податковими органами в 
усьому світі. Наші основні пропозиції включають: корпоративне 
оподаткування, підготовку міжнародної податкової звітності, кон-
сультування з питань управління персоналом (Human Capital), по-
слуги в області міжнародного оподаткування та юридичні послуги.

Ми допомагаємо клієнтам в управлінні непрямими податками, на-
даємо консультації стосовно впливу оподаткування на ефектив-
ність їх глобальних ланцюжків постачання. Ми також сприяємо в 
залученні найкращих фахівців на висококонкурентному ринку 
людського капіталу шляхом консультування щодо заробітних плат 
і компенсаційних пакетів, а також надання додаткових послуг для 
утримання талантів. 

Консультаційні послуги

Практика надання консультаційних послуг EY в України працює з 
низкою найбільших національних та міжнародних корпорацій, а 
також з державними організаціями з метою вирішення найбільш 
нагальних питань стратегічного управління, операційної ефектив-
ності та управління ризиками.

Маючи 84 висококваліфікованих консультанти, ми можемо  
швидко формувати команди з відповідними навичками для вико-
нання унікальних проектів.

«Бізнес-середовище в Україні  
змінюється в результаті трансфор-
маційних подій, що відбуваються на 
тлі законодавчих і нормативно-пра-
вових змін, запровадження міжна-
родних стандартів фінансової звіт-
ності та посилення громадського 
контролю. Це створює значні викли-
ки для керівників компаній, прав-
лінь, аудиторських комітетів та ау-
диторів. Перед керівниками 
компаній постає необхідність пе-
реглянути свої підходи до управлін-

ня ризиками шахрайства, хабарництва та корупції. Інвесто-
ри хочуть отримати доступ до більш точної та актуальної 
інформації про компанії, угоди, ринки і ризики. Державні 
органи посилюють заходи контролю. Ми допомагаємо 
клієнтам у визначенні та вирішенні найбільш важливих 
питань фінансового обліку та звітності».

«Незважаючи на політичну та еко-
номічну нестабільність, протягом 
двох минулих років відбувався ак-
тивний розвиток нашої практики, як 
з точки зору кількості фахівців, так і 
доходів. Наша податкова практика є 
лідером на ринку у сфері корпора-
тивного оподаткування, консульту-
вання державних органів та біз-
нес-асоціацій з основних податкових 
питань, аспектів ведення бізнесу в 
Україні та стратегій в області подат-
кової політики й податкової рефор-
ми. Ми пишаємося тим, що надава-

ли послуги нашим клієнтам у дуже складних проектах, деякі 
з яких є безпрецедентними в Україні. Наша компанія створи-
ла міцну репутацію «мозкового центру», а наша експертиза 
допомагає керівникам та всім зацікавленим сторонам бути  
в курсі важливих податкових подій на українському ринку». 

«Українські підприємства стикають-
ся з проблемами різного масштабу 
(від наслідків геополітичних подій 
до регуляторних реформ та опера-
ційних ризиків), вплив яких є швид-
ким і має серйозні наслідки. Органі-
зації, незалежно від галузі, повинні 
одночасно вирішувати низку питань 
– наприклад, необхідність зміни опе-
раційної моделі, управління ризика-
ми, запровадження інновацій та по-
шуку нових можливостей для 
підвищення ефективності діяльно-
сті. З нашим підходом, заснованим 
на галузевому досвіді та прагненні 

досягати відчутних і довготривалих результатів, ми допома-
гаємо клієнтам адаптуватися і досягати успіху навіть в умо-
вах невизначеності».

Олександр Свістіч, 
партнер, керівник, 
відділу аудиторських 
послуг в Україні

Володимир Котенко, 
партнер, керівник 
відділу податково- 
юридичних  
послуг в Україні

Костянтин  
Невядомський 
партнер, керівник 
відділу консульта-
ційних послуг  
в Україні
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Консультаційні послуги з супроводу угод

50 фахівців відділу консультаційних послуг із супроводу угод EY в 
Україні працюють зі значною кількістю корпоративних, приватних і 
державних клієнтів, допомагаючи їм приймати більш зважені й 
обґрунтовані рішення стосовно управління капіталом, зокрема, 
залучення, інвестування, збереження та оптимізації капіталу в се-
редовищі, що швидко змінюється. 

Ми спрямовуємо зусилля на задоволення стратегічних потреб на-
ших клієнтів у всіх аспектах економічного циклу –  на етапах купів-
лі, продажу або реструктуризації.

Більш детальна інформація щодо інвестицій, які EY здійснює у 
розвиток послуг, наведена у «Глобальному звіті за 2014 рік»,  
який можна переглянути за посиланням www.ey.com/globalreview.

Застосування галузевого  
підходу
Компанія EY в Україні має доступ до 14 спеціалізованих галузевих 
центрів EY в усьому світі, які слугують мережами для обміну знання-
ми. EY інвестує значну кількість часу і ресурсів для забезпечення 
компаній-членів можливістю визначати ринкові тенденції та їх на-
слідки і мати обгрунтовану точку зору з галузевих питань. 

• Автомобільна галузь
• Споживчі товари
• Сектор чистих технологій
•  Фінансовий сектор (включає управління активами, банківський 

сектор і ринки капіталу, страхування)
• Урядові установи і державний сектор
•  Медико-біологічна галузь (включає сектор біотехнологій,  

сектор медичних технологій та фармацевтичну галузь)
• ЗМІ та індустрія розваг
• Металургійна і видобувна галузь
• Нафтогазовий сектор
• Енергетика і комунальні підприємства
• Фонди прямих інвестицій
• Сектор нерухомості, готельного бізнесу та будівництва
• Телекомунікації

• Технології

Професійні послуги у сфері 
сталого розвитку
Найбільшим нашим внеском у зниження негативних наслідків змі-
ни клімату є підтримка клієнтів у переході на енергоефективну ді-
яльність. На це спрямована робота Глобального центру EY та 
української практики послуг у сфері  чистих технологій та сталого 
розвитку (СaSS). Водночас, ми вимірюємо власний вплив на еко-
логію та втілюємо стратегію сталого розвитку в компанії. 

Фахівці відділу послуг у сфері  чистих технологій та сталого роз-
витку EY в Україні допомагають підприємствам і організаціям у ви-
рішенні питань, пов’язаних з екологічними, соціальними та еконо-
мічними наслідками їх діяльності. Вони допомагають клієнтам у 
досягненні їх цілей у галузі сталого розвитку і переході на менш 
енергоємну (і низьковуглецеву) економіку, надаючи широкий 
спектр послуг. 

Богдан Ярмоленко, 
партнер, керівник відділу консультацій-
них послуг із супроводу угод в Україні

 «Сьогодні організаціям необхідно при-
ймати швидкі і зважені рішення сто-
совно того, як стратегічно управляти 
капіталом і транзакціями у світі, що 
динамічно змінюється. Ми допомагає-
мо компаніям успішно розвивати біз-
нес в часи змін».

Відкриття практики непрямого 
оподаткування EY в Україні
У вересні 2013 року компанія EY посилила практику митно-
го регулювання і міжнародної торгівлі в Україні кількома 
досвідченими фахівцями-практиками, які приєдналися до іс-
нуючої команди консультантів з питань митного регулюван-
ня. Така зміна зробила нашу практику митного регулювання 
і міжнародної торгівлі найбільшою та найсильнішою серед 
компаній «Великої четвірки» та юридичних фірм в Україні. З 
грудня 2014 року практика митного регулювання і міжна-
родної торгівлі перетворилася на найбільшу практику не-
прямих податків, яка, окрім митних послуг, надає консульта-
ції, пов’язані з ПДВ і акцизним податком.

«Митні питання і застосування ПДВ часто взаємопов’язані. 
Належне управління непрямими податками є вкрай важли-
вим для ведення бізнесу в Україні. Ми пропонуємо клієнтам 
найширший спектр послуг у цій сфері – від професійної кон-
сультації з будь-яких митних і податкових питань до лобію-
вання законодавчих змін. Члени нашої команди беруть ак-
тивну участь у роботі бізнес-асоціацій та ефективно 
відстоюють інтереси ділового співтовариства. Ми надавали 
консультаційні послуги Уряду України і Верховній Раді у ході 
підготовки чинного Митного кодексу. В подальшому ми ба-
чимо багато можливостей для розвитку практики непрямих 
податків», - коментує Ігор Даньков, старший менеджер,  
керівник практики непрямих податків в Україні.
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Фахівці EY в Україні допомагають організаціям розробити страте-
гію сталого розвитку та підвищення ефективності діяльності. Ми 
пропонуємо передові практики, щоб допомогти клієнтам виріши-
ти найбільш важливі питання, пов’язані з чинниками сталого роз-
витку, включаючи управління ризиками в умовах економіки з об-
меженими ресурсами. Ми також допомагаємо клієнтам виявити 
енергоємні сфери і знизити споживання енергії. 

Чисті технології

Глобальний центр EY в області чистих технологій об’єднує фахів-
ців з різних країн світу в складі команд з надання аудиторських, 
податкових послуг, послуг із супроводу угод та консультаційних 
послуг, які розуміють динаміку чистих технологій та допомагають 
клієнтам запроваджувати нові технології, ефективні бізнес-моде-
лі, механізми фінансування, міжгалузеві партнерства та корпора-
тивну адаптацію. Фахівці EY також надають консультаційні послу-
ги клієнтам у досягненні цільових показників споживання енергії, 
допомагаючи скоротити викиди вуглецю та покращити корпора-
тивну репутацію.

Участь у дискусії з питань сталого розвитку

Як провідний постачальник послуг у сфері сталого розвитку EY 
долучається до глобальної дискусії з питань сталого розвитку і ді-
литься знаннями з клієнтами та громадськістю. Шляхом конструк-
тивної дискусії EY позитивно впливає на процес змін, тісно спів- 
працюючи з регулюючими органами та установами, що  
визначають галузеві стандарти. 

На глобальному рівні EY входить до числа  організацій, що підтри-
мують Міжнародну раду з інтегрованої звітності (IIRC) шляхом 
участі в роботі Правління, Ради, робочих груп і надання персоналу 
(заступник Генерального директора IIRC є співробітником EY). 
Компанія EY очолювала роботу групи з розробки інформаційного 
матеріалу «Створення вартості» для IIRC і закріпила ці відносини 
шляхом проведення спільних круглих столів EY/IIRC у Франції та 
Бразилії.

Компанія EY також бере участь у роботі технічних робочих груп з 
питань сталого розвитку, спрямованих на стандартизацію визна-
чень і підходів, таких як Глобальна ініціатива зі звітності (GRI) і 
Рада зі стандартів звітності про сталий розвиток (SASB). Крім цьо-
го, компанія EY виступала головним спонсором конференції Гло-
бальної ініціативи зі звітності. 

Для отримання більш детальної інформації або завантаження зві-
тів, що стосуються сталого розвитку, відвідайте наш тематичний 
сайт: http://www.ey.com/UA/en/Services/Assurance/Climate-
Change-and-Sustainability-Services.

Віктор Коваленко, 
старший менеджер, керівник прак-
тики послуг у сфері  чистих техноло-
гій та сталого розвитку в Казахстані, 
Україні та Білорусі.

«Складні обставини, в яких наразі іс-
нує українська економіка, змушують 
всіх нас докладати якнайбільших зу-

силь з метою скорочення споживання енергії. Ми робимо свій 
внесок у виконання цього завдання, допомагаючи клієнтам 
підвищити ефективність використання всіх видів енергії».

Визнання наших зусиль в області сталого розвитку

Компанія EY пишається визнанням в очах громадськості за 
свої послуги в області сталого розвитку. У 2013 році компа-
нія Verdantix, незалежна аналітична фірма, діяльність якої 
зосереджена на питаннях енергії, екології та сталого розвит-
ку для бізнесу, назвала EY провідним глобальним брендом  
у сфері послуг з питань сталого розвитку.
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Створення професійних  
цінностей
Як глобальна організація, компанія EY відіграє важливу роль 
у зміцненні довіри інвесторів до фінансової звітності компаній  
та світових ринків капіталу. EY визнає важливість цієї ролі та серйоз-
но ставиться до прагнення компаній-учасниць надавати високоякіс-
ні професійні послуги. EY також розуміє, що репутація фірми та її 
співробітників є нашим найбільшим активом. Єдиний підхід до кор-
поративного управління, спільний Кодекс поведінки та політика  
незалежності на глобальному та локальному рівнях допомагають 
нам високо встановлювати планку якості послуг.

Взірцева поведінка на найвищому рівні

Вище керівництво EY в Україні своїми щоденними діями демонструє 
втілення стратегії вдосконалення бізнесу та зміни ділового світу на 
краще. Ми регулярно нагадуємо співробітникам, що якість послуг і 
професійна відповідальність починаються з них. Наші спільні цінно-
сті, які надихають працівників на правильні вчинки та професійні 
здобутки, і наша відданість якості лежать в основі того, хто ми є, і 
що ми робимо.

Підхід компанії EY в Україні до ділової етики закладений у культурі 
надання послуг, навчальних програмах і внутрішніх комунікаціях. 
Керівництво регулярно підкреслює важливість якісного виконання 
роботи і дотримання професійних стандартів та корпоративних пра-
вил шляхом подання особистого прикладу та системних комуніка-
цій. Крім цього, наші програми перевірки якості оцінюють рівень 
професійних послуг як ключовий показник в оцінці роботи та вина-
городі всіх фахівців.

Культура EY в Україні орієнтована на співпрацю і проведення кон-
сультацій у вирішенні складних або суб’єктивних питань бухгалтер-
ського обліку, аудиту, звітування, дотримання нормативних вимог і 
незалежності.

Кодекс корпоративної поведінки

Глобальний кодекс корпоративної поведінки EY містить чіткі 
стандарти, які регулюють нашу ділову поведінку.

Контролюючи дотримання Глобального кодексу корпоративної по-
ведінки, EY в Україні прагне створити середовище, що заохочує 
весь персонал діяти відповідально, в тому числі вільно повідомляти 
про неправомірні дії.

Гаряча лінія з питань професійної етики (EY/Ethics Hotline) забезпе-
чує нашим співробітниками, клієнтам та іншим зацікавленим сторо-
нам поза межами організації засіб для конфіденційного повідом-
лення про діяльність, що включає неетичну або неналежну 
поведінку і може порушувати професійні стандарти або в інший 
спосіб не відповідати Глобальному кодексу корпоративної поведін-
ки EY. Гарячу лінію обслуговує зовнішня організація, яка надає кон-
фіденційні та, за бажанням, анонімні послуги повідомлень на гаря-
чу лінію компаніям в усьому світі.

Коли на гарячу лінію з питань професійної етики (EY/Ethics Hotline ) 
надходить повідомлення, йому негайно приділяється належна ува-
га. Залежно від змісту повідомлення, відповідні особи з відділів 
управління ризиками, роботи з персоналом, юридичного відділу та 
інших відділів беруть участь у розгляді питання. Всі питання вирішу-
ються досвідченими особами. Контроль здійснює Глобальний відділ 
управління ризиками. До повідомлень, що надійшли не на гарячу лі-
нію, а іншим шляхом, застосовуються такі самі процедури.

Протягом звітного періоду на гарячу лінію з питань професійної 
етики не надходило жодних повідомлень або скарг стосовно ді-
яльності EY в Україні.

Дотримання вимог законодавства

Компанії-учасниці EY зобов’язані дотримуватися вимог чинного  
законодавства та правових норм. Цінності EY визначають наше 
прагнення робити правильні вчинки, що закріплено в низці заходів, 
перелічених нижче. 

•  Протидія корупції. Глобальна політика EY з питань протидії коруп-
ції надає співробітникам настанови стосовно неприпустимості  
неетичних і незаконних дій. Вона підкреслює зобов’язання дотри-
муватися законів з питань протидії корупції та забезпечує більш 
широке визначення того, що являє собою корупція. Вона також 
визначає відповідальність за належне звітування у разі виявлення 
фактів корупції. У 2014 році компанія запровадила тренінг у формі 
вебінару «Протидія корупції і Ви», проходження якого є обов’язко-
вим для всіх співробітників EY. 45-хвилинний курс допомагає на-
шим співробітникам визначати, запобігати і протидіяти корупції. 

•  Торгівля внутрішньою інформацією. Глобальна політика EY сто-
совно операцій з використанням конфіденційної інформації наго-
лошує зобов’язання співробітників EY не торгувати цінними папе-
рами з використанням конфіденційної інформації, надає детальний 
опис того, що являє собою конфіденційна інформація, та визна-
чає, з ким працівникам слід консультуватися, якщо вони мають пи-
тання стосовно своїх обов’язків.

►•  Захист конфіденційної інформації. Глобальна політика EY стосов-
но захисту конфіденційної інформації встановлює принципи, які 
слід застосовувати до використання і захисту персональних даних, 
включаючи данні, пов’язані з нинішніми, колишніми та майбутніми 
співробітниками, клієнтами, постачальниками або бізнес-асоціація-
ми. Ця політика відповідає вимогам чинного законодавства та нор-
мативно-правових актів, що стосуються захисту і конфіденційності 
даних при обробці персональних даних. Вона забезпечує основу 
для збереження конфіденційності всіх персональних даних,  
що використовуються компаніями-учасницями. 

Кодекс корпоративної поведінки містить п’ять розділів з 
основними принципами, якими ми керуємося у всіх сфе-
рах діяльності компанії, а саме:

1. Командна взаємодія 

2. Робота з клієнтами та іншими зацікавленими сторонами

3. Професійна принциповість

4. Об’єктивність і незалежність

5. Повага до інтелектуальних цінностей
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►•  Зберігання документів. Компанія EY застосовує політику зберіган-
ня документів щодо всіх проектів до усіх співробітників. Докумен-
ти повинні зберігатися належним чином, до них звертаються, коли 
будь-якій особі стає відомо про фактичні або обґрунтовано очіку-
вані претензії, судові розгляди, розслідування, виклики до суду 
або інші адміністративні розслідування за участю клієнта, що мо-
жуть стосуватися роботи компанії.

Прийняття клієнта і надання послуг

Надання належних послуг належним клієнтам є основою процесів 
управління ризиками компанії EY в Україні.

Глобальна політика EY стосовно прийняття клієнта і продовження 
роботи з ним, якої мають дотримуватися всі компанії-учасниці, 
містить принципи для визначення того, чи слід приймати нового клі-
єнта або новий проект та продовжувати відносини з існуючим клієн-
том. Ці принципи є ключовими для забезпечення якості та незалеж-
ності, управління ризиками і дотримання нормативних вимог.

Крім цього, Глобальна політика EY стосовно конфлікту інтересів ви-
значає глобальні стандарти категорій конфліктів інтересів і процес 
виявлення потенційних конфліктів. Вона також включає положення 
щодо швидкого та ефективного управління конфліктами інтересів 
шляхом використання відповідних заходів безпеки. Такі заходи ва-
ріюються від отримання згоди відповідного клієнта на надання по-
слуг двом або більше клієнтам до відмови компанією EY клієнтові з 
метою уникнення виявленого конфлікту.

Глобальний інструмент EY для прийняття клієнта/проекту і продов-
ження роботи з клієнтом/за проектом (GTAC) – це програма в Інтра-
нет, створена для ефективної координації діяльності з прийняття 
клієнта/проекту і продовження роботи з клієнтом/за проектом від-
повідно до глобальної політики, політики сервісної лінії та політики 
компанії EY. GTAC поетапно проводить користувачів через вимоги 
до прийняття клієнта/проекту та продовження роботи з клієнтом/за 
проектом і підключає до ресурсів та інформації, необхідних для 
оцінки ділових можливостей і пов’язаних з ними ризиків.

Процес прийняття клієнта вимагає ретельного розгляду характе-
ристик ризику потенційного клієнта, а також проведення кількох 
експертних процедур. До того як компанія EY в Україні прийме но-
вий проект або клієнта, вона визначає, чи може вона задіяти до-
статні ресурси для надання якісних послуг, особливо у високотех-
нологічних сферах, та чи може вона надавати послуги, які хоче 
отримати клієнт.

Процес затвердження є неухильним; новий проект з надання  
аудиторських послуг не може бути прийнятий без затвердження 
керівника професійної практики фірми.

В ході щорічного процесу оцінки можливості продовження роботи з 
клієнтом компанія EY в Україні розглядає нашу здатність надавати 
якісні послуги, підтверджуючи, що клієнти поділяють прагнення EY 
в Україні до якості та прозорості фінансової звітності. Партнер, від-
повідальний за кожну аудиторську перевірку, разом з керівником 
відділу надання аудиторських послуг щорічно перевіряють відноси-
ни з клієнтом, якому надаються аудиторські послуги, щоб визначи-
ти, чи доцільно продовжувати роботу з ним.

Рішення щодо прийняття клієнта та продовження роботи з клієнтом 
залежать, серед іншого, від відсутності будь-якого свідчення того, 
що керівництво компанії тисне на робочу групу проекту з надання 
аудиторських послуг з метою змусити прийняти неналежні облікові 
записи і звітність або застосовує фінансовий тиск, щоб знизити 
якість аудиту. Міркування і висновки щодо чесності керівництва ма-
ють важливе значення для прийняття рішень стосовно прийняття 
клієнта або продовження роботи з ним. 

Для отримання більш детальної інформації стосовно політики EY 
щодо прийняття клієнта і продовження роботи з ним, а також про-
цесу EY з перевірки якості аудиту відвідайте веб-сторінку Глобаль-
ного звіту EY за 2014 рік: Transparency Report 2014: EY Global.

Захист конфіденційної інформації

EY знає, що довіра наших клієнтів є дуже важливою. Ми вважаємо 
захист даних та інформаційну безпеку основоположними компонен-
тами ведення бізнесу. Ми прагнемо захищати інформаційні активи, 
персональні дані та інформацію клієнта. Ми вважаємо, що надійна 
програма захисту даних та інформаційної безпеки є необхідним ком-
понентом провідної організації з надання професійних послуг.

Завданнями політики прийняття клієнта і продовження 
співпраці з ним:

•  Запровадження суворого процесу оцінки ризиків та ухва-
лення рішень про прийняття клієнта/проекту чи продов-
ження роботи з клієнтом/за проектом

•  Дотримання вимог щодо незалежності

•  Виявлення та належне вирішення будь-яких конфліктів ін-
тересів

•  Відмова клієнтам із надмірним ризиком

•  Проведення обов’язкових консультацій з призначеними фа-
хівцями для визначення додаткових заходів з управління 
ризиками стосовно специфічних високоризикових чинників

•  Дотримання вимог законодавства, нормативно-правових 
актів і професійних стандартів

100% співробітників EY в Україні, які нада-
ють послуги клієнтам, пройшли тренінг з 
протидії корупції у 2013 році, а у 2014 
році 100% співробітників (у тому числі ті, 
що надають послуги клієнтам, та працівни-
ки відділів підтримки бізнесу) прослухали 
тренінг у формі вебінару «Протидія коруп-
ції і Ви».

Протягом звітного періоду на компанію EY 
в Україні не було накладено жодних гро-
шових штрафів або пені за недотримання 
вимог законодавства і нормативно-право-
вих актів стосовно послуг, які ми  
надаємо клієнтам.
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Глобальний кодекс корпоративної поведінки EY встановлює, що всі 
співробітники компанії повинні поважати і захищати персональну і 
конфіденційну інформацію, отриману від інших офісів компанії EY, 
клієнтів або третіх осіб, а також інформацію, що їх стосується.

Глобальна політика EY щодо захисту конфіденційної інформації 
включає питання, пов’язані з розвитком сучасних засобів і систем 
управління даними. EY в Україні застосовує загальний набір принци-
пів управління персональними даними, що поширюються на всі 
компанії–учасниці EY, забезпечуючи основу для обробки персональ-
них даних згідно з національним законодавством щодо захисту  
конфіденційної інформації та професійними стандартами, а також 
внутрішньою політикою.

На глобальному рівні компанія EY прийняла обов’язкову корпора-
тивну політику на додачу до існуючої глобальної програми захисту 
конфіденційності персональних даних, щоб узаконити міжнародну 
передачу даних між нашими компаніями-учасницями згідно з євро-
пейським законодавством щодо захисту даних. Політика доступна 
на глобальному сайті EY як публічна заява щодо відданості  
принципам належного управління даними.

Для реалізації обов’язкових корпоративних правил і демонстрації 
прагнення до захисту персональних даних EY розробила глобальний 
навчальний курс з захисту конфіденційності даних та інформаційної 
безпеки, який наразі запроваджується у компаніях-учасницях в усьо-
му світі. 

Щоб отримати більш детальну інформацію стосовно політики EY 
щодо захисту персональних даних, відвідайте веб-сторінку  
«Захист ваших даних» (Protecting your data) www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/Protecting_your_data/$FILE/EY_
Protecting_your%20data_Our_%20approach_to_data_privacy_
and_information_security.pdf.

Підхід EY до конфіденційності даних та інформаційної безпеки

EY в Україні розуміє важливість обізнаності наших фахівців-практи-
ків щодо конфіденційності даних та інформаційної безпеки. В нашій 
компанії підвищення обізнаності щодо захисту даних є безперерв-
ним і динамічним процесом. EY в Україні дуже серйозно ставиться 
до цього питання, що знаходить відображення не тільки у спеціаль-

ному тренінгу для співробітників наших сервісних ліній, але також у 
численних видах діяльності, спрямованих на підвищення обізнано-
сті всіх співробітників міжнародної компанії EY.

Протягом звітного періоду в компанії EY в Україні сталися два випад-
ки витоку інформації, коли деякі дані, пов’язані з клієнтом, були оп-
рилюднені у навчальних/рекламних матеріалах. В обох випадках 
назва клієнта не розголошувалась, наслідків для клієнта не було. 
Співробітників EY, що були винні в цих випадках, було покарано. Ці 
випадки і далі обговорюються з усіма співробітниками під час регу-
лярних тренінгів. Були запроваджені додаткові заходи щодо запобі-
гання витоку інформації, зокрема:

• примусове шифрування всіх ноутбуків і флеш-накопичувачів;

•  додаткове обмеження доступу до терміналів та іншої клієнтської 
інформації у внутрішніх базах даних;

• вибіркове обмеження використання соціальних мереж.

100% співробітників, які надають послуги клієнтам, взяли участь 
у щорічних навчальних курсах, при цьому тема захисту конфіден-
ційної інформації була основною для всього курсу або одного з 
модулів. Нижче наведено неповний список щорічних обов’язко-
вих навчальних програм: 

Щорічні курси Категорії співробітників, для 
яких курси обов’язкові 

Курс з протидії корупції Всі співробітники, які надають 
послуги клієнтам

Удосконалена програма для 
аудиторів

Щойно призначені старші фахівці з 
аудиту

Семінар з питань якості 
аудиту для керівників 

Аудитори рівня менеджера та 
вище

Семінар «Ознайомлення з 
питаннями шахрайства»

Старші фахівці з аудиту

Програма для нових 
менеджерів

Щойно призначені менеджери

Програма для нових 
старших менеджерів

Щойно призначені старші 
менеджери

Семінар «Останні новини 
стосовно регуляторних  
вимог і ризиків»

Від старших фахівців з аудиту до 
партнерів

Брифінг «Управління 
ризиками»

Від старших фахівців з аудиту до 
партнерів

Програма для нових 
старших фахівців

Щойно призначені старші фахівці

Крім цього, у 2014 році 85% співробітників, які надають послуги 
клієнтам, пройшли онлайн курс «Безпека EY».

Ланцюжок постачання і закупівлі

Як організація, що надає професійні послуги, EY купує товари і 
послуги, які дають можливість нашим співробітникам виконува-
ти свою роботу і надавати якісні послуги клієнтам.

Глобальна політика закупівель EY поширюється на всі компанії- 
учасниці EY. Окрім вимоги щодо дотримання правил незалеж-
ності і відповідального ведення бізнесу, Глобальна політика заку-
півель також вимагає, щоб компанія EY в Україні оцінювала 
вплив рішень щодо закупівель і заохочувала постачальників  
підтримувати ініціативи щодо сталого розвитку.

Нижче наведено принципи Глобальної політики EY  
щодо захисту конфіденційної інформації:

•  Ми захищаємо персональні дані, застосовуючи відповідні 
фізичні, технічні та організаційні заходи безпеки

•  Ми обробляємо, зберігаємо та розкриваємо персональні дані 
тільки для законних бізнес-цілей. Ми прагнемо, щоб наші 
контракти з третіми особами, які обробляють дані, містили 
умови, що підтверджують управління даними згідно з тими 
самими стандартами, які ми застосовуємо в нашій компанії

•  Ми приділяємо особливу увагу конфіденційним персональ-
ним даним, забезпечуючи дотримання вимог національного 
законодавства і найкращих ділових практик

•  Ми вжили належних заходів, щоб пересвідчитися в тому, що 
особисті дані залишаються точними, повними, актуальними, 
достатніми та надійними

►•  За можливості, ми повідомляємо фізичним особам, з якими 
працюють компанії–учасниці EY, про мету, з якою ми  
обробляємо їх персональну інформацію
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Постачальники EY в Україні

Всі постачальники у 2013-2014 роках 416
Нерезиденти 14%
Резиденти 86%
Усього сплачено постачальникам, млн грн 214
Постачальники, що підписали Кодекс поведінки EY 18

Глобальна політика закупівель EY передбачає окремий Кодекс 
поведінки постачальника і включає:

•  Управління екологічним ризиком. Компанія EY сподівається, що 
постачальники мають ефективну політику у сфері екології, яка: 
зменшує екологічні ризики, встановлює цілі для мінімізації вико-
ристання енергії, води і сировини та використання відновлюва-
них ресурсів (за можливості), скорочує кількість відходів і збіль-
шує зусилля з переробки, оцінює та контролює результати 
діяльності та враховує «екологічність» постачальників в рамках 
власних ланцюжків постачання.

•  Дотримання прав людини. Ми очікуємо, що постачальники та їх 
підрядники поважають права своїх співробітників і дотримують-
ся всіх відповідних вимог законодавства, нормативно-правових 
актів і розпоряджень в країні, в якій вони ведуть діяльність. Це 
включає заробітну плату, пільги та умови праці. Будь-яке вико-
ристання дитячої праці чи будь-яких інших соціально незахище-
них груп населення є абсолютно неприпустимим. 

►•  Різноманітність. Наші рішення стосовно пошуку постачальни-
ків, договори та управління відносинами з постачальниками ві-
дображають та просувають принципи Політики EY стосовно різ-
номанітності та врахування індивідуальних особливостей (що 
включає рівні можливості). Ми очікуємо, що наші постачальни-
ки мають дієву політику, що захищає від переслідування, дома-
гання та дискримінації щодо будь-якого співробітника або сто-
рони договору за статевою, сімейною ознакою або статусом 
одностатевого шлюбу, расовою, етнічною чи національною оз-
накою, за ознакою інвалідності, релігійних уподобань, сексу-
альної орієнтації, віку або роботи в неповний робочий день.  
Постачальники зобов’язані дотримуватися вимог будь-якого за-
стосовного законодавства проти дискримінації.

•  Охорона і безпека праці. Постачальники повинні дотримувати-
ся всіх вимог національного законодавства, директив і норма-
тивно-правових актів, що стосуються здоров’я і безпеки на ро-
бочому місці або в будь-якому іншому місці, крім робочого, де 
здійснюється виробництво або виконуються роботи.

•  Етика. Ми сподіваємося, що наші постачальники діють за най-
вищими стандартами чесності в усіх наших ділових відносинах. 
Ми суворо забороняємо будь-які форми корупції, вимагання, 
хабарництва і розкрадань і можемо вжити/будемо вживати не-
гайних заходів щодо розірвання контракту і звернення до суду.

•  Контроль. Компанія EY сподівається, що постачальники активно 
перевіряють і контролюють свій повсякденний процес управлін-
ня на предмет відповідності вимогам цього Кодексу поведінки.

Наразі компанія EY в Україні не має механізмів для збору  
інформації стосовно кількості або відсотку постачальників, що 
пройшли перевірку з використанням критеріїв впливу на суспіль-
ство. Однак команда із закупівель планує опрацювати це питання  
і сподівається застосовувати такі механізми в майбутньому.

Оцінка якості послуг

В рамках глобальної ініціативи EY компанія EY в Україні запусти-
ла програму для клієнтів всіх сервісних ліній, що називається 
«Оцінка якості послуг» і призначена для того, щоб визначити, 
наскільки послідовно EY в Україні надає якісні послуги. Вона та-
кож допомагає нам будувати міцні, засновані на взаємній повазі, 
відносини на всіх рівнях та в усіх галузях діяльності наших клієн-
тів. Вона дозволяє нам контролювати якість послуг та реагувати 
на отримані результати зворотного зв’язку.  

Програма призначена для отримання кількісної та якісної  
інформації шляхом:

•  Особистих інтерв’ю з ключовими особами компанії, включаючи 
Голів аудиторських комітетів і членів Правління, за необхідно-
сті, що проводяться старшими партнерами, які є незалежними 
від надання будь-яких послуг цьому клієнту.

►•  Опитувань, що використовуються для отримання об’єктивного 
зворотного зв’язку стосовно конкретних проектів або загальних 
відносин з клієнтом.

Показники задоволеності клієнтів 
Чи порекомендували б Ви EY своїм друзям або колегам? 
(Шкала від 0 – «Ніколи» до 10 – «Завжди» або НЗ «Не застосовно») 

2013 р. 2014 р.
9,3 9,16

У 2013 році два респонденти не надали відповіді (варіант НЗ)  
У 2014 році однин респондент не надав відповіді (варіант НЗ) 

Чи стали ваші відносини з EY кращими / такими самими /  
гіршими, ніж рік тому?

2013 рік

Краще Такі самі Гірше
12 18 0

У 2013 році два респонденти не надали відповіді (варіант НЗ)

2014 рік

Краще Такі самі Гірше
18 8 0

Результати онлайн-анкетування в рамках оцінки якості послуг

2013 р. 2014 р.
Отримані відповіді 32 26

1. Очікування щодо якості послуг

3. Підтвердження 2. Оцінка якості 
послуг   

Клієнт + 
Глобальний  

партнер / Команда 
по роботі з клієнтами

Н
ад

ан
ня

 п
ос

лу
г
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Протягом звітного періоду компанія EY в Україні провела 
28 конференцій та семінарів з актуальних питань ведення 
бізнесу для клієнтів та широкого загалу, серед яких:

• інновації у податковому і митному регулюванні
• перехід на МСФЗ
• управління персоналом
• протидія шахрайству
• трансфертне ціноутворення
• митне регулювання
• податкові режими в інших країнах
• iнвестиційні можливості

Ми підтримали такі стратегічні події та конференції, які є 
важливими для інвестиційного і ділового клімату України:

•  Український банківський форум, Саміт фінансових дирек-
торів, Енергетичний форум, Агробізнес в Україні (конфе-
ренції Інституту Адама Сміта)

•  Український інвестиційний форум 
•  Форум з питань бренду роботодавця та залученості персо-

налу у Києві
•  Форум з питань прямих іноземних інвестицій - 2013 в Одесі
•  Форум рітейлерів, Форум фінансових директорів, Злиття і 

поглинання банків (Forbes Conferences, «Український Ме-
діа Холдинг»)

•  Міжнародний форум інвестицій та інновацій у Львові
►•  Український зерновий конгрес - 2013
►•  Всеукраїнський конкурс бізнес-кейсів з КСВ - 2013, 2014

Зовнішні ініціативи, які підтримує EY

Як глобальна організація EY взаємодіє з низкою груп та ініці-
атив на глобальному, регіональному та місцевому рівнях,  
зокрема:
•  Інститут аудиторських комітетів. EY є активним членом Інсти-

туту аудиторських комітетів у Європі та Північній Америці. Він 
об’єднує голів аудиторських комітетів більш ніж 300 великих 
публічних компаній. Інститут забезпечує керівникам бізнесу 
можливість для обговорення ситуації на ринку, у регуляторно-
му середовищі та сфері корпоративного управління.

•  Міжнародна мережа з корпоративного управління (ММКУ). 
EY є активним членом ММКУ. Компанії-члени беруть участь у 
роботі груп інвесторів у різних країнах.

•  Рада з фінансової стабільності, Міжнародний форум органів 
регулювання незалежного аудиту та Базельський комітет з 
питань банківського нагляду. Ми працюємо з цими та інши-
ми зацікавленими сторонами з метою сприяння прозорості та 
зміцнення довіри у світі.

•  Глобальний діалог «Аудитор-Інвестор». Цей глобальний діа-
лог є неформальною мережею провідних світових інститу-
ційних інвесторів і великих глобальних аудиторських фірм 
для обміну думками з поточних питань фінансової звітності 
та аудиту. EY пишається тим, що є частиною цього діалогу. 

•  Міжнародна рада з інтегрованої звітності. EY входить до 
складу обраної групи організацій, що підтримують МРІЗ шля-
хом участі в роботі Правління, Ради, робочих груп і надання 
персоналу (при цьому партнер EY надає послуги як заступник 
Генерального директора).

•  «Трансперенсі Інтернешнл». EY бере участь у роботі глобаль-
них корпорацій «Трансперенсі Інтернешнл» та інвестує десятки 
тисяч доларів на ініціативи «Трансперенсі Інтернешнл», спря-
мовані на дослідження та вирішення питань корупції у світі.

•  Глобальний договір ООН. EY пишається, що є членом Глобаль-
ного договору ООН. На глобальному рівні EY щорічно інфор-
мує про свій прогрес з дотримання 10 принципів Глобального 
договору ООН.

•  Принципи розширення прав і можливостей жінок ООН.  
Компанія EY підписала Принципи розширення прав і можли-
востей жінок ООН.

•  Ініціатива Всесвітнього економічного форуму «Partnering 
Against Corruption Initiative» (PACI).  EY є підписантом PACI, 
провідної антикорупційної ініціативи у світі. Голова ради ди-
ректорів і Головний виконавчий директор глобальної органі-
зації EY є членом правління PACI.

•  World Economic Forum (WEF). EY виступає Стратегічним 
партнером WEF вже 15 років. Участь у роботі WEF дозволяє 
EY сприяти формуванню майбутнього економічного розвитку 
і ділитися своїм знаннями з найбільш впливовими світовими 
лідерами бізнесу, політиками, вченими та глобальними засо-
бами масової інформації.

Участь у професійних організаціях та асоціаціях

Компанія EY в Україні є членом таких асоціацій та установ:

•  Комітет з нагляду за звітністю публічних компаній

•  Консультативна рада з питань іноземних інвестицій

•  Європейська Бізнес Асоціація 

•  Американська торгівельна палата

•  Британсько-Українська торгова палата

•  Глобальний договір ООН 

•  Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів 

•  Українське товариство інвестиційних професіоналів

•  Міжнародна податкова асоціація

•  Український союз промисловців і підприємців

•  Ділова Рада «США-Україна»

•  «Український Клуб Нерухомості»

•  Центр «Розвиток КСВ» 

Участь в житті бізнес-спільноти

Шляхом взаємодії із зацікавленими сторонами, включаючи уря-
ди, політиків, регуляторні органи і органи стандартизації, компа-
нія EY в Україні і компанії-учасниці в усьому світі відіграють важ-
ливу роль в удосконаленні ділового середовища та сприяють 
зростанню прозорості та довіри. Таким чином EY заохочує пози-
тивні зміни у сфері корпоративного управління, фінансової звіт-
ності та інших питань, які впливають на світові ринки капіталу.

Удосконалюючи бізнес, змінюємо світ на краще

EY приділяє особливу увагу інвестиціям у соціальний розвиток. 
Ми прагнемо створити бізнес-середовище, в якому наша органі-
зація і суспільство в цілому будуть процвітати протягом тривало-
го часу. Співробітники EY сприяють позитивним змінам, пропону-
ючи знання і досвід з урахуванням національних особливостей 
та культури кожної країни. Шляхом об’єднання зусиль з комер-
ційними, державними та неурядовими організаціями ми створю-
ємо сприятливі умови для розвитку бізнесу, суспільства та охо-
рони навколишнього середовища. 
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Персонал
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EY в Україні наполегливо працює на тим, щоб залучати співробітни-
ків, які є ініціативними та допитливими, мають підприємницькі здіб-
ності, успішно взаємодіють у міжнародних командах і мають гло-
бальне мислення. Ми бажаємо, щоб досвід роботи в EY був для них 
ціннішим, ніж час, проведений у будь-якого іншого роботодавця.

Якщо співробітники вирішають залишити EY в Україні, ми роз-
глядаємо це не як закінчення відносин, а як наступний етап. Не-
залежно від того, чи продовжують вони працювати із клієнтом 
або конкурентом, розпочинають свій власний бізнес або вихо-
дять на пенсію, вони протягом усього життя залишатимуться 
членами Клубу друзів EY в Україні.

Цінності EY 
Наші цінності визначають, хто ми є, і залишаються основою нашої 
культури. Вони є основними переконаннями нашої глобальної 
організації. Вони скеровують всі наші дії. Вони впливають на те, 
як ми співпрацюємо один з одним, як обслуговуємо наших 
клієнтів і взаємодіємо з громадами. Наші цінності – запорука 
нашого сталого розвитку.

Створення найбільш 
ефективних команд 
Компанія EY в Україні пишається культурою командної роботи.  
Ми знаємо з досвіду і досліджень, що до складу наших найбільш 
ефективних команд входять високомотивовані фахівці з різною 
освітою. Ці команди досягають значних успіхів, будучи 
адаптивними і гнучкими, не втрачають зосередженості та вітають 
різноманітність думок. Вони послідовно використовують найкращі 
професійні підходи, інструменти і методології; набувають досвіду і 
відвідують тренінги; завжди зосереджені на досягненні найкращих 
результатів, а не на тому, де, коли і як виконується робота. 

Для підтримки цих команд ми пропонуємо тренінги, що розвивають 
навички наших співробітників, цікаві проекти у клієнтів, комфортні 
умови праці, гнучкість у виборі режиму роботи, а також інші 
можливості для розвитку їх кар’єри.

Розвиток і підтримка наших 
співробітників шляхом 
навчання світового рівня
Допомога співробітникам EY в Україні у навчанні, підвищенні ква-
ліфікації та розвитку лідерства має фундаментальне значення для 
створення цінності для наших співробітників і клієнтів. На гло-
бальному рівні EY має унікальну структуру розвитку кар’єри під 
назвою EYU («EY і Ти»), яка фокусується на навчанні, отриманні 
досвіду і наставництві.

Спеціалізовані тренінги

Компанія EY в Україні забезпечує співробітникам доступ до висо-
коякісного навчання шляхом структурованої навчальної програ-
ми, єдиної для всієї організації. Вона доступна у різних форматах, 
зокрема:

Співробітники, охоплені  
колективним договором 

7%

100%

Співробітники, які пройшли офіційну оцінку   
результатів роботи у 2013-2014 роках 100%

Персонал, розподіл за містами

Персонал, розподіл за статтю

Жінки

Чоловіки59%
41%

93%Київ Донецьк

Ми в EY:
•  Демонструємо чесність, повагу і командну роботу
• Маємо енергію, ентузіазм та сміливість бути лідерами
• Будуємо відносини на основі належних вчинків

2012 рік 2013 рік 2014 рік
Індекс залучення 
співробітників 75% 79% 83%

Персонал за віком до 30 30-50 Більше 50

Партнери 0% 100% 0%
Виконавчі директори 0% 0% 100%
Старші менеджери 7% 93% 0%
Менеджери 22% 76% 2%
Старші консультанти 63% 37% 0%
Консультанти 96% 4% 0%
Стажери 100% 0% 0%
Відділ підтримки бізнесу 36% 59% 5%
Працівники за контрактом 73% 24% 3%
Позаштатний персонал 53% 32% 16%
Всього 60% 38% 2%
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•  заняття у класі: шляхом аналізу прикладів з практики,  
лекцій та імітаційних моделей

►• навчання на робочому місці

•  віртуальний формат:  шляхом вебінарів, відеопрезентацій  
та веб-трансляцій

Ми запровадили програму навчання World Class, яка дозволяє 
співробітникам EY отримати однаковий рівень високоякісного 
навчання в усьому світі. Зараз одна глобальна команда відповідає 
за розробку навчального плану, який стосується всієї організації, а 
також спеціальних програм для кожної сервісної лінії. Програма 
поєднує в собі навчання у класі, онлайн-навчання та використан-
ня соціальних мереж для обміну знаннями.

Глобальна система управління навчанням EY на основі інтер-
нет-технологій дозволяє співробітникам гнучко організувати своє 
навчання. Вони можуть використовувати її для пошуку контенту, 
виявлення прогалин в навчанні, розробки «карти навчання» для 
задоволення майбутніх потреб тощо.

Формальне навчання відіграє важливу роль у розвитку персоналу. 
Компанія EY в Україні забезпечує насичену навчальну програму, 
яка враховує потреби співробітників, виходячи з тих завдань, які 
вони виконують, пропонуючи різноманітний досвід та знання, які 
їм потрібні у процесі розвитку. Окрім формального навчання, ми 
продовжуємо приділяти суттєву увагу коучингу і отриманню прак-
тичного досвіду.

За допомогою формальних навчальних програм та заходів, а та-
кож неформальних можливостей навчання ми знайомимо наших 
співробітників з широким колом питань сталого розвитку. Ми ро-
бимо сталий розвиток основним компонентом кар’єри наших спів-
робітників та їх зростання в рамках компанії EY та за її межами,  
запроваджуючи інструменти та пропонуючи навчання на різні  
еми — від Глобального кодексу корпоративної поведінки EY,  
Політики протидії корупції та торгівлі внутрішньою інформацією 
до тренінгів з питань ненавмисної упередженості, сексуальних  
домагань і міжкультурних навичок.

У 2013 - 2014 роках співробітники компанії EY в Україні, які 
надають послуги клієнтам, присвятили понад 46 000 годин 
навчанню. У середньому приблизно 57 годин навчання на рік 
на кожного фахівця.

Контроль та покращення результатів діяльності 

Програма EYU пов’язана з глобальним процесом управління ре-
зультатами діяльності та підвищення кваліфікації EY. Цей процес 
допомагає співробітникам EY контролювати і спрямовувати свою 
діяльність та орієнтувати зусилля на стратегічні пріоритети гло-
бальної організації. Одним з найбільш важливих компонентів цьо-
го процесу є бесіди, які поводять співробітники EY з наставниками 
протягом кар’єри.

Компанія EY в Україні також має інструменти для постійного отри-
мання зворотного зв’язку та оцінює роботу працівників за резуль-
татами в середині та наприкінці року. Ми заохочуємо всіх співро-
бітників постійно запитувати зворотний зв’язок. Це не тільки 
сприяє постійному вдосконаленню, але й є підґрунтям для при-
йняття рішення щодо піврічної та річної оцінки роботи. 

У 2013 – 2014 роках 100% співробітників EY в Україні  
отримали оцінку результатів роботи.

Коучинг

Крім стандартних тренінгів, співробітники EY в Україні використо-
вують коучинг як інструмент розвитку. Ми заохочуємо якомога 
більше коучингових бесід протягом року, і наші тренінгові програ-
ми дозволяють співробітникам розвивати навички коучингу в про-
цесі просування кар’єрними сходами.

Розвиток лідерів

Розвиток лідерів є основою майбутнього успіху EY в Україні.  
Компанія прагне розвивати свій персонал і сприяти довготрива-
лим відносинам: ми виховуємо видатних лідерів, які збагачують 
своїми знаннями та навичками EY і потім можуть поділитися ними 
вже в інших ролях – переходячи до інших компаній, урядових і на-
укових установ, відкриваючи власний бізнес. Усі колишні співро-
бітники приєднуються до мережі друзів EY, яка налічує понад 
мільйон послів бренду EY у світі. 

Марина Захар’їна, 
керівник відділу по роботі  
з персоналом в Україні

«За допомогою програми EYU ми 
прагнемо створити середовище,  
яке надихає наших співробітників 
розвивати свої навички, необхідні 
для надання послуг клієнтам EY, 
розширювати бізнес та відповідати 

очікуванням компанії щодо якості роботи. Програма EYU  
є нашою конкурентною перевагою на ринку, що сприйма-
ється нашими співробітниками і кандидатами на роботу  
як реальна вигода».

«Я працюю в EY протягом трьох років. За 
цей час я взяв участь у багатьох тренінгах, 
спрямованих на розвиток моїх технічних і 
особистісних навичок (hard та soft skills).  
Я брав участь у глобальних знакових поді-
ях EY в Амстердамі та Москві. EY покрила 
витрати на моє навчання та іспити за про-
грамою АССА. На мою відверту думку, EY  
є найкращою компанією, якщо ви хочете 
швидко розвиватися у професійному плані 
та отримати унікальний досвід».  

Василь Лисько, 
старший консультант, відділ консультацій-
них послуг із супроводу угод в Україні
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Організація знакових подій

Співробітникам, яких щойно призначили на посади старшого кон-
сультанта, менеджера, старшого менеджера або виконавчого ди-
ректора, пропонується відвідати знакові події. Ці унікальні події ма-
ють глобальний формат і поєднують навчання і святкування. Члени 
команди керівників, аж до Голови ради директорів і Головного ви-
конавчого директора глобальної організації EY відіграють провідну 
роль у цих подіях. Так, понад 2 600 нових старших менеджерів EY 
взяли участь у знакових подіях у своїх регіонах минулого року. 

Запровадження насичених лідерських програм

Компанія EY проводить спеціалізовані програми для розвитку  
лідерів, серед яких:

•  Global NextGen – дворічна програма, яка дає потенційним парт-
нерам компанії можливість розвинути їх лідерські та підприєм-
ницькі навички. Вона готує їх до ролі партнерів у структурованій 
формі і забезпечує прозорість процесу просування на рівень 
партнера. 

►•  Програма Global Exchange Program дає можливість старшим кон-
сультантам і менеджерам з високими результатами роботи можли-
вість поїхати працювати на 18 - 24 місяці в офіси ЕY в різних краї-
нах світу, а потім повернутися і поділитися отриманими знаннями і 
досвідом з колегами.

•  Програма New Horizons дає шанс старшим консультантам з ви-
сокими результатами роботи поїхати у тримісячне відрядження 
до іншої країни.

У 2013 – 2014 роках три старших менеджери з офісу EY в Украї-
ні взяли участь у програмі Global NextGen Program. Шість спів-
робітників стали учасниками програми New Horizons у Німеччи-
ні, Нідерландах, Великобританії, Польщі, Італії та ОАЕ. Один 
співробітник взяв участь у програмі глобального обміну Global 
Exchange Program у Великобританії, і більше 20 осіб були пере-
ведені до інших практик у різних країнах (США, Великобританія, 
Німеччина, Польща, Кіпр, Росія, Казахстан, ОАЕ, Італія) з по-
дальшим поверненням до України або на постійне місце роботи.

Визнання і підтримка 
різноманітних талантів  
Розмаїття та залучення (D&I)

EY в Україні наполегливо працює над тим, щоб створити культуру, 
що заохочує розмаїття і рівні можливості, і рушіями цього процесу 
є керівники компанії.

При ухваленні рішень про прийом на роботу, підвищення, оцін-
ку ефективності, перегляді рівня компенсації ми не дискримі-
нуємо персонал за ознакою статі, національності, релігії чи ін-
шим фактором. Професійна діяльність, рівень компетенції і 
додаткові зусилля, щоб змінити світ на краще -  єдині чинни-
ки, що мають значення.

Визначення розмаїття та залучення 

Культура розмаїття передбачає поєднання в рамках колективу 
співробітників, які є представниками різних етнічних груп, націо-
нальних культур і субкультур, статей, поколінь, сексуальної орієн-
тації, а також співробітників з обмеженою працездатністю тощо.

Залучення – це спосіб, в який компанія EY забезпечує роботу тако-
го розмаїтого колективу. Простіше кажучи, мова йде про створен-
ня середовища, в якому кожна людина відчуває себе цінною, є 
частиною колективу і в змозі діяти найкращим чином.

Інклюзивне лідерство

Керівники компанії беруть на себе загальну відповідальність за по-
літику стосовно розмаїття та залучення. Керівництво відповідає за її 
впровадження в усьому процесі діяльності – при прийомі на роботу, 
плануванні кар’єрного росту – і виступає прикладом лідерства.  
Було створено спеціальний посібник, який допомагає донести важ-
ливість інклюзивного лідерства до відома наших співробітників, по-
казує, як перетворити розмаїття в глобальній організації EY на кон-
курентну перевагу, і як толерантність допомагає здобути важливі 
навички лідерства. 

Крім цього, програма «Leadership Matters» розвиває у керівників 
навички толерантності та ефективного використання відмінностей 
працівників. Програма досліджує вплив несвідомих упереджень, 
розробляє моделі поведінки залучення і надихає наших нинішніх 
та майбутніх лідерів практикувати лідерство в культурі рівних 
можливостей.

Бет Брук-Марчіньяк, 
віце-президент з питань публічної політики глобальної  
організації EY

«Інклюзивні лідери намагаються зрозуміти, яким є світ  
в уявленні інших, і вони об’єднують різні точки зору  
в процесі прийняття рішень».
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Персонал компанії різноманітний, як ніколи. Користуючись  
цим моментом, EY проводить:

Навчання

На глобальному рівні EY забезпечує інтенсивний тренінг 
з толерантного ставлення до відміннностей, що допомагає 
долати культурні кордони на щоденній основі. Це навчання 
роз’яснює важливість і переваги більшого розмаїття і толерант-
ності. Кожен привносить свої соціальні стереотипи і культурний 
досвід в процес прийняття рішень, і ситуацію можливо покращи-
ти за рахунок виявлення можливих випадків несвідомої  
упередженості.

Щоб допомогти у цьому співробітникам EY, компанія розробила 
набір засобів і відповідне навчання з питань несвідомої упере-
дженості, яке вже пройшли понад 11 400 співробітників EY в 
усьому світі, серед них 36 осіб з EY в Україні.

Активна підтримка внутрішніх спільнот

EY має онлайн-спільноти, які допомагають заохочувати і підтри-
мувати різні групи співробітників компанії. Вони включають жі-
ночі спільноти, ЛГБТ-спільноти, спільноти батьків EY, робочі гру-
пи людей з обмеженими можливостями, релігійні спільноти, а 
також спільноти, які підтримують людей, що здійснюють догляд 
за малими дітьми або важкохворими родичами.

EY в Україні підтримує місцеві спільноти EY для матерів та учас-
ників програми мобільності.

Надання інструментів

EY забезпечує співробітників інструментами, які підтримують  
розмаїття та толерантність на роботі. Вони включають інтернет- 
ресурс GlobeSmart®, який забезпечує ділову і культурну інформа-
цію про більш ніж 65 країн, допомагаючи людям в їх повсякденній 
взаємодії з колегами, клієнтами та іншими особами з інших країн.

Надання можливостей для праці за кордоном

Багато працівників EY в Україні беруть участь у міжнародних 
проектах або працюють в інших офісах за кордоном, з тим, щоб 
задовольнити потреби бізнесу і розвивати свою кар’єру.

Визначення випадків дискримінації

Як організація, яка визнає і заохочує розмаїття і толерантність, EY є 
непохитним прихильником недискримінації та вживатиме негайних 
заходів для усунення будь-яких інцидентів, які можуть виникати. 

Наскільки нам відомо, у звітному періоді в компанії EY  
в Україні не було виявлено жодних випадків дискримінації.

У квітні 2013 року Вікторія Шмуратко, 
старший менеджер відділу консульта-
ційних послуг в Україні, взяла участь у 
заходах Програми лідерства жінок в ЕY 
(EMEIA Women’s Leadership Program), 
що відбувалися у Лондоні. Головною те-
мою обговорення стала кар’єра жінок в 
компанії, а саме: етапи жіночої кар’єри, 
труднощі, що доводиться долати амбіт-
ним жінкам, які мають намір просувати-

ся вгору кар’єрними сходами, міфи та стереотипи щодо мож-
ливості жінок обіймати керівні посади. 

«Для мене було відкриттям те, як багато спільного в думках та 
поведінці жінок, які належать до різних культур. Презентації та 
бесіди в рамках програми дають змогу замислитися над своїми 
бажаннями, по-новому поглянути на власні можливості (на це 
не завжди вистачає часу у повсякденному житті) та рухатися 
далі», — поділилася своїми враженнями Вікторія Шмуратко. 

Програми для жінок
На глобальному рівні EY розробила програми та спільноти  
з метою допомогти високоефективним жінкам досягнути  
своїх цілей.

•  Програма Career Watch. Старші керівники виступають в яко-
сті захисників інтересів жінок і представників меншин обох 
статей. Вони працюють над тим, щоб забезпечити учасникам 
програми належний рівень наставників, отримання цікавих 
та складних клієнтських проектів, можливість попрацювати 
з різними керівниками.

•  Створення внутрішніх спільнот. Створення спільнот є одним 
з найкращих способів, за допомогою якого жінки можуть по-
долати бар’єри на шляху до успіху. Жіночі спільноти EY існу-
ють для обміну передовим досвідом, успіхами та ідеями; 
створюють можливості для зв’язку зі спонсорами, просува-

ють успішні рольові моделі та дають відчуття єднання 
в колективі однодумців.

•  Програма «Навігатор». Незважаючи на велику кількість жі-
нок на початковому рівні, нам доводиться робити зусилля 
для того, щоб утримувати жінок на керівному рівні (від ме-
неджера і вище). Для вирішення цієї проблеми EY розроби-
ла програму «Навігатор», яка створює можливості для спіл-
кування між жінками-менеджерами та обговорення питань, 
з якими вони стикаються у побудові своєї кар’єри.

Жінки Жінки

Чоловіки Чоловіки

57% 61%

43% 39%

Плинність співробітників  
за статтю

Нові співробітники  
за статтю
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Відстеження прогресу

Встановлення цілей і відстеження прогресу допомагає EY зосере-
джувати увагу на поширенні політики розмаїття та толерантності. 
З урахуванням цього, лідери кожного географічного регіону оці-
нюють показники розмаїття та толерантності і аналізують лідер-
ський та партнерський потенціал співробітників. У більш широко-
му сенсі, EY аналізує, що думають працівники про культуру на ро-
бочому місці в рамках глобального внутрішнього опитування EY 
Global People Survey, яке проводиться кожні два роки.

Згідно з даними останнього дослідження 80% респондентів в 
Україні відчували, що EY створила толерантне середовище, у яко-
му люди різного походження і з різним життєвим досвідом можуть 
досягти успіху.

Клуб друзів EY
Компанія EY завжди пишалася високими професійними якостя-
ми своїх професіоналів - в усьому світі і в Україні. Ми вважаємо, 
що наші колишні працівники є дуже важливими для подальшого 
успіху компанії. Багато з них стають клієнтами або просто зали-
шаються друзями компанії. Ми цінуємо знання і цінності, які  
вони привнесли до компанії як працівники, і цінуємо те, що вони  
продовжують демонструвати свою лояльність як колишні  
працівники.

Клуб колишніх працівників функціонує в Україні з 2007 року і з 
того часу регулярно проводить заходи для колишніх співробітни-
ків EY, щоб вони могли зустрітися зі своїми друзями в компанії.

7-й щорічний вечір зустрічі колишніх працівників в Україні від-
бувся 1 листопада 2013 року. Близько 200 колишніх фахівців з 
EY / Andersen прийшли на зустріч зі старими друзями. На вечірці 
у стилі «Meat & Wine» гості отримали задоволення від спілкуван-
ня в теплій та затишній атмосфері. 

Конкурентна заробітна плата 
та інші переваги 
Компанія EY в Україні бажає, щоб її працівники отримували  ви-
нагороду, яка є конкурентною з огляду на існуючі на ринку праці 
обставини та умови ведення бізнесу. Ми докладаємо всіх зусиль 
для отримання високих бізнес-результатів, з тим щоб ми могли 
забезпечити конкурентоспроможні пакети винагород для наших 
працівників.

Компенсаційні пакети для всіх штатних співробітників в Україні  
у звітний період включали:

•  безкоштовне медичне страхування кожного співробітника та 
одного з найближчих членів сім’ї

•  страхування життя, страхування від нещасних випадків та 
страхування при виїзді за кордон

•  щорічну відпустку тривалістю 25 робочих днів

•  100% компенсацію за 5 днів відсутності через хворобу  
протягом року, незалежно від стажу роботи та розміру  
заробітної плати

•  2 додаткових дні оплачуваної відпустки з нагоди весілля

•  3 додаткових дні оплачуваної відпустки для батьків при народ-
женні дитини

•  додатковий день оплачуваної відпустки за 0 днів відсутності 
через хворобу протягом року

►•  додаткові дні оплачуваної відпустки для тих, хто проводить 
більше, ніж 50 днів на рік у відрядженнях.

Звичайно, ми визнаємо, що нагорода — це не тільки гроші; це та-
кож визнання колег, можливості кар’єрного зростання, навчання, 
сприятлива культура та робоче середовище.

Для відзначення співробітників за видатні досягнення у бізнесі 
EY в Україні має різні програми визнання. За надзвичайні резуль-
тати працівники нагороджуються подарунковими сертифіката-
ми, подарунками з логотипом EY та іншими сувенірами.

2013 2014
Жін. Чол. Жін. Чол.

Постійні співробітники 264 198 284 207

З них

Строкові контракти 4 2 3 2

Сумісники 20 17 32 14

Договори підряду 37 19 40 19

Позаштатний персонал 7 7 11 8

Персонал за формами працевлаштування

Середня плинність

2012 2013 2014
15% 24% 13%

Відпустки для батьків

Працівники, які взяли відпустку для батьків  
(всі жінки) 34

Співробітники, які повернулись з відпустки 
для батьків 22

Співробітники, які працюють в EY 1 рік після  
повернення з відпустки для батьків 18
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Річниця роботи

EY пишається сумлінною роботою та лояльністю своїх співробіт-
ників. Визнання віх у кар’єрі співробітників (5, 10, 15 і більше 
років роботи в EY) є лише одним з багатьох способів сказати 
«спасибі» співробітникам компанії.

День подяки

EY в України має передноворічну традицію організовувати акцію 
«День подяки», коли кожен має прекрасну нагоду написати слова 
вдячності та новорічні побажання колегам за їх внесок і допомогу - 
з використанням спеціальних фірмових наклейок «Дякую!» та 
електронних листівок.

Створення гнучкого робочого графіка

Високопродуктивна командна робота співробітників EY в Україні 
залежить від створення належних умов — таких, які сприяють 
співпраці і є достатньо гнучкими, щоб задовольнити вимоги су-
часного працівника, які дозволяють людям працювати, не зважа-
ючи на кордони, та ефективно управляти своїм часом.

Гнучкість набуває все більшої важливості для нинішніх і потен-
ційних працівників EY в Україні — зокрема здатність поєднувати 
кар’єру з іншими аспектами життя, такими як сімейні зобов’язан-
ня, волонтерство у громаді або спорт.

Забезпечення гнучкості у роботі для працівників EY потребує під-
тримки  відповідними технологіями — саме це робить сервіс мит-
тєвих повідомлень та програма спільної роботи. Використовуючи 
нові захоплюючі технічні можливості, наші працівники можуть 
спілкуватися один з одним легше, ніж будь-коли раніше. Напри-
клад, відеоконференції можливі з ноутбуків і мобільних при-
строїв за допомогою лише кількох натискань кнопки, а хмарні 
технології підтримують покращений миттєвий доступ до глобаль-
ної мережі знань. Це означає, що працівники EY матимуть ще 
більше гнучкості щодо того, де і як працювати, і більше можли-
востей для адаптації режиму своєї роботи для задоволення інте-
ресів клієнтів і особистих зобов’язань.

EY в Україні заохочує відкрите та засноване на довірі середови-
ще, яке передбачає роботу в будь-якому місці. Компанія запро-
ваджує нові ІТ та комунікаційні технології, реорганізує та пере-
профілює наші офіси, а також піклується про добрий стан 
здоров’я і благополуччя своїх співробітників. Ця діяльність ве-
деться в рамках ініціативи EY «Робоче місце майбутнього» і до-
помагає нам поліпшити роботу команд, зв’язок між ними та ре-
зультати діяльності, незважаючи на кордони.

Ці зміни допоможуть EY в Україні продовжувати надавати якісні 
послуги, на які розраховують наші клієнти, підтримувати культу-
ру гнучкості і розширення прав та можливостей, що допомагає 
нам залучати та утримувати найкращих фахівців.

Підтримка здоров’я і благополуччя

Оздоровчі та розвиваючі програми розробляються і здійснюють-
ся з метою охоплення питань, пов’язаних з балансом роботи і 
особистого життя. EY в Україні пропонує програми з консульту-
вання та фінансової підтримки здорового способу життя спів-
робітників.

   

У грудні 2012 року EY в Україні виграла золоту 
нагороду в конкурсі «Премія HR-бренд», який 
проводився групою компаній «HeadHunter»,  
за програму  Wellness для співробітників. 

Нагорода «Співробітник року»
Основною метою цієї нагороди є визнання особистої участі 
співробітників EY в Україні у досягненні цілей компанії через  
індивідуальні особливі успіхи. Переможці оголошуються  
та нагороджуються спеціальними призами під час  
святкування нового фінансового року.

Переможці 2013 року:

Павло Кучма, Юлія Боєцька — Відділ аудиторських послуг

Ірина Коваленко — Відділ податково-юридичних послуг

Олександр Крачило — Відділ консультаційних послуг

Ганна Касілова — Відділ консультаційних послуг  
із супроводу угод

Анастасія Скляр — Відділ по роботі з персоналом

Переможці 2014 року:

Вікторія Боярчук – Відділ аудиторських послуг

Олександр Урсуленко – Відділ податково-юридичних послуг

Борис Трофімов – Відділ консультаційних послуг

Богдан Полюлях - Відділ консультаційних послуг  
із супроводу угод

Тетяна Васильченко – Відділ підтримки бізнесу 

Чемпіон професійної сертифікації
Ця щорічна нагорода запроваджена для визнання  
провідних співробітників, які показали найкращі результати за 
програмами сертифікації: ACCA, CPA, CIA, CIMA і CFA.

Чемпіони з сертифікації EY в Україні:

2013 рік — Олег Мельников, відділ податково-юридичних  
послуг  

2014 рік — Олена Іванко, відділ аудиту

Кращий тренер
Основною метою цієї нагороди є визнання працівників,  
які розділяють цінності компанії шляхом обміну  
знаннями і досвідом з іншими колегами. 

Найкращі тренери 2013 – 2014 років: 

Ганна Куриленко — Відділ аудиторських послуг

Владислав Остапенко — Відділ консультаційних  
послуг із супроводу угод

Сергій Лисицький – Відділ консультаційних послуг

Тетяна Миколенко — Відділ податково-юридичних послуг

Юлія Захарова — Відділ аудиторських послуг

Іван Мустанєн — Відділ податково-юридичних послуг

Артем Козловський – Відділ консультаційних послуг



27Звіт про діяльність EY в Україні у галузі сталого розвитку за 2013 – 2014 роки  |

Wellness

Програма Wellness для співробітників компанії та їхніх дітей була 
розроблена і започаткована в EY в Україні у 2011 році. Основні 
напрямки програми:

•  організація та підтримка спортивних заходів для співробітників 
(наприклад, поїздки на велосипедах, турніри з футболу, тенісу, 
сквошу, пейнтболу та пінг-понгу, марафони)

•  заходи з підтримки здоров’я співробітників і пропаганди здоро-
вого способу життя (День здоров’я, масаж в офісі тощо)

•  події, призначені для активного відпочинку та неформального 
спілкування працівників (клуб інтелектуальних ігор, клуб пу-
блічних виступів, майстер-класи з виготовлення прикрас та бла-
годійні ярмарки зроблених вручну робіт, фотоконкурси і квести, 
майстер-клас із живопису)

►•  спортивні та розважальні заходи для дітей співробітників (дитя-
чий спортивний фестиваль «Ми — чемпіони!», різні екскурсії та 
квести, дитячі новорічні та великодні свята тощо). 

День здоров’я

Дні здоров’я проводяться в київському офісі EY щорічно, почи-
наючи з 2012 року. До офісу запрошуються фахівці з різних га-
лузей медицини для того, щоб надати співробітникам поради і 
провести діагностичні процедури. Співробітники мали мож-
ливість відвідати терапевта, офтальмолога, мамолога, вертебро-
лога та інших фахівців, а також зробити аналіз крові, ЕКГ, флюо-
рографію, УЗД молочної залози та черевної порожнини тощо. 
Дні здоров’я є частиною всеохоплюючої програми Wellness, яка 
виявилася надзвичайно ефективним проектом.

Підтримка працюючих сімей

EY докладає багато зусиль, щоб створити середовище, в якому 
кожен співробітник відчуває себе комфортно і натхненно. Ми 
раді бачити, як наші ініціативи для батьків в EY допомагають 
працівникам поєднувати свою кар’єру з особистими зобов’язан-
нями. У звітному періоді жінки становили 57% персоналу EY і, 
відповідно до Глобального опитування 2014 року, 77% наших 
жінок сказали, що вони мають гнучкість, необхідну для досяг-
нення своїх особистих і професійних цілей. Ми пропонуємо на-
ступні переваги для працюючих матерів / батьків в EY:

• Опції гнучкого робочого часу:
 — робота з дому (з позиції старшого спеціаліста та вище)
 —  батьківська година — одна година на день / п’ять годин 

на тиждень
 — неповний робочий день 
•  Можливість навчання під час декретної відпустки  

(сертифікації, тренінги EY)

•  Додаткова оплата за перші 12 тижнів відпустки  
при вагітності та пологах 

•  Додаткова оплачувана відпустка у разі хвороби дитини (5 днів) 

•  Подарунки для новонароджених 

•  Медичне страхування дітей

•  Договір з дитячим садком біля офісу 

•  Заходи для батьків і дітей 
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Громади
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Компанія EY в Україні активно сприяє сталому розвитку тих 
сфер, у яких наші зусилля матимуть найбільший ефект. Позитив-
но впливаючи на економічний і соціальний розвиток суспільства, 
в якому ми працюємо,  ми допомагаємо  у вирішенні низки важ-
ливих соціальних проблем.

Внесок у розвиток суспільства

Мета EY – зробити світ кращим – ґрунтується на вірі в освічений 
егоїзм: глобальна компанія є успішною, тому що компанії-члени 
EY роблять колективний внесок у розвиток суспільства та ство-
рюють суспільне благо. Протягом минулих 15 років EY здійсню-
вала стратегічне співробітництво зі Світовим економічним  
форумом (WEF), брала участь у формуванні майбутнього еконо-
мічного розвитку і ділилася своїми знаннями з найбільш впливо-
вими лідерами у світі бізнесу, політиками і вченими. EY також пи-
шається тим, що підписала Глобальний договір ООН і взяла на 
себе зобов’язання дотримуватись 10 загальноприйнятих принци-
пів у галузі прав людини, трудових відносин, навколишнього се-
редовища та протидії корупції. Щороку EY звітує про свій прогрес 
у цьому напрямку (наше бачення, цінності та вплив: «Глобальний 
договір ООН 2014». http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Our_vision,_values_and_impact:_UN_Global_Compact_2014/$FILE/
UN%20Global%20Compact%20Report%202014.pdf).

На додачу до зусиль EY щодо позитивного впливу на соціаль-
но-економічний прогрес, компанії-члени EY зосереджуються на 
галузях, які мають безпосереднє відношення до інтересів ключо-
вих стейкхолдерів, враховують сферу діяльності, вміння та знан-
ня, якими володіють співробітники компанії. Використовуючи їх, 
ми можемо досягнути відчутних результатів. Наприклад:

►•  EY зосереджується на підприємцях, бо вони створюють іннова-
ції та сприяють економічному зростанню і появі нових робочих 
місць. Як глобальна організація, EY давно визнала потенціал 
підприємців, які стимулюють зростання на багатьох ринках. За 
минулі три десятиліття компанії-учасниці EY працювали з під-
приємцями, адаптуючи наявний досвід, знання та ресурси на 
користь підприємців.

2013 2014

Розвиток КСВ в Україні  160 000  86 238 

Розвиток підприємництва і лідер-
ства в Україні  104 268  243 720 

Екологічні ініціативи  4 550  5 358 

Корпоративне волонтерство  6 700  11 268 

Освітні програми для студентів  396 980  185 185 

Благодійні програми для сиріт  98 926  91 102 

Благодійна допомога хворим дітям  169 104  167 030 

Інша благодійність  22 705  246 333 

Загалом  963 232  1 036 234 

Інвестиції у суспільство, грн*

2013 2014

Екологічні ініціативи  19 555  27 800 

Освітні програми для студентів  603 280  1 132 480 

Освітні програми для сиріт  18 892  22 436 

Благодійні програми для сиріт  82 276  68 946 

Благодійна допомога хворим дітям  11 862  10 828 

Інша благодійність  52 929  56 051 

Загалом  788 794  1 318 541 

Інвестиції у суспільство, час співробітників EY, грн

2013 2014

Освітні програми для студентів 3500 4365

Освітні програми для сиріт 180 220

Благодійні програми для сиріт 160 160

Благодійна допомога хворим 
дітям, цільова допомога 24 17

Загалом 3864 4762

Вплив на суспільство, кількість бенефіціарів

2013 2014

Екологічні ініціативи 39 29

Освітні програми для студентів 82 119

Освітні програми для сиріт 31 60

Благодійні програми для сиріт 80 82

Благодійна допомога хворим дітям 95 83

Інша благодійність 72 60

Загалом волонтерів, у % до загальної 
кількості співробітників 57% 58%

Інвестиції у суспільство,  кількість залучених співробітників EY 

2013 2014

Екологічні ініціативи 190 170

Освітні програми для студентів 224 403

Освітні програми для сиріт 180 246

Благодійні програми для сиріт 637 448

Благодійна допомога хворим дітям 83 74

Інша благодійність 356 375

Загалом годин волонтерів 1670 1716

Інвестиції у суспільство, час співробітників EY, години

*дані включать основні програми для суспільства
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►•  EY зосереджується на робочій силі майбутнього, від співробіт-
ників до молодих підприємців, оскільки компанії-учасниці EY 
знають, що наступне покоління має вирішальне значення для 
глобального прогресу. Тому кожного року EY пропонує тисячі 
стажувань, можливості для набуття досвіду роботи та допомо-
гу в розвитку необхідних навичок, а також долучається до обго-
ворення питань і прийняття рішень, що стосуються освіти та 
розвитку там, де це є доречним.

►•  EY зосереджується на розмаїтті і толерантності, тому що це вкрай 
важливо для кращого, більш ефективного ділового світу. Зокре-
ма, EY підтримує жінок в бізнесі, розуміючи істотний економічний 
і соціальний внесок, який вони можуть зробити. EY також стала 
підписантом Принципів розширення можливостей жінок ООН 
(WEPs), набору принципів для бізнесу, які вчать тому, як можна 
збільшити можливості жінок на робочому місці, в бізнесі і у су-
спільстві загалом. Таким чином, EY ефективно використовує свої 
навички у вирішенні таких глобальних проблем, як зайнятість та 
розвиток робочої сили майбутнього.

Підтримка підприємництва 
Наша компанія підтримує підприємців в Україні. Саме вони впрова-
джують інновації, розроблюють нові бізнес-моделі, продукти та по-
слуги, а також створюють робочі місця і матеріальні блага для сво-
їх громад, що призводить до активнішого економічного зростання 
та інших соціальних вигод. Саме тому EY в Україні бажає допома-
гати підприємцям – великим чи малим – у реалізації їх потенціалу. 
Протягом 2013 і 2014 фінансових років ми підтримували низку 
програм з розвитку підприємництва, серед них: конкурс Global 
Management Challenge, «Інноваційний прорив», Клуб і конферен-
ція Entrepreholic, літній табір і центр StartUp CISCO в Україні.

Розвиток підприємницьких та лідерських навичок молоді 

Компанія EY прагне знаходити і підтримувати лідерів завтрашньо-
го дня – людей, які надихають інших та демонструють потенціал, 
необхідний для досягнення нових вершин. Ми допомагаємо  
створити найкращі умови для їх успіху. Співробітники EY виступа-
ють наставниками і суддями у різних конкурсах, чемпіонатах біз-
нес-кейсів, таких як GMC Junior, T.I.M.E.S (ESTIEM), CIMA Case 

Champ, IASA Case Champ, CFA Institute Research Challenge тощо. 
Ці заходи допомагають студентам розвивати технічні та особистіс-
ні навички. Співробітники EY заохочують молодь більше вчитися, 
підвищувати ефективність і втілювати у життя власні плани щодо 
кар’єри. EY в Україні встановила стратегічне партнерство з моло-
діжними організаціями, такими як AIESEC, Enactus і «Ліга студен-
тів». Її члени приділяють увагу розвитку лідерських, підприєм-
ницьких і презентаційних навичок молоді.

Розвиток робочої сили  
майбутнього
EY в Україні підтримує робочу силу майбутнього. Наші зусилля зосе-
реджені на тому, щоб забезпечити молодим людям можливість ви-
ходу на ринок праці. Наші фахівці у вільний час за власною ініціати-
вою виступають як тренери, наставники або вчителі студентів і 
молодих людей,  які мають обмежені можливості щодо  доступу до 
освітніх послуг, допомагаючи їм формувати кар’єрні цілі та дотриму-
ватись обраного шляху. Наша мета полягає в тому, щоб поділитися 
досвідом, знаннями і дати можливість молоді реалізувати свій по-
тенціал. Компанія спеціалізується на освітніх проектах, які допома-
гають учням у професійній орієнтації та розвитку їх підприємниць-
ких та лідерських навичок.

«Стипендіат» — підтримка знедоленої молоді

Уже понад сім років EY в Україні є партнером стипендіального про-
екту фонду «Приятелі дітей». Компанія надає фінансову підтримку 
фонду, співробітники стають спонсорами (а в деяких випадках на-
ставниками) студентів-випускників дитячих будинків. Комітет з пи-
тань корпоративної відповідальності EY допомагає розвивати й оці-
нювати програми фонду, а волонтери EY беруть участь у тренінгах 
для студентів. Суботня школа англійської мови EY для стипендіатів 
продовжує діяльність в нашому київському офісі вже три роки 
поспіль.

Протягом 2013 – 2014 навчального року компанія підтримувала  
20 студентів, 15 з яких отримали особисту підтримку від працівни-
ків EY. Протягом року компанія організувала серію тренінгів для 
учасників програми на такі теми: проведення ефективних презен-
тацій, написання резюме, діловий етикет.

Enactus 
Enactus є глобальним співтовариством студентів, викладачів і 
бізнес-лідерів, які використовують можливості  підприємництва 
для трансформації життя і сталого розвитку в усьому світі.  
Через Enactus студенти університетів здійснюють інформацій-
но-просвітницькі проекти для громад, щоб допомогти  
нужденним і набути лідерських навичок. Вони працюють під  
керівництвом академічних радників, представників EY та інших 
компаній. Протягом декількох років компанія EY була платино-
вим спонсором організації в Україні, відіграючи ключову роль  
у щорічних національних конкурсах Enactus, на яких молоді 
студенти демонструють виконані проекти, що змінюють життя 
людей на краще.

Стратегічне партнерство компанії EY в Україні та Enactus з 
2009 року – одне з партнерств компанії задля розвитку освіти 

та підприємництва серед молоді. У 2014 році співробітники EY 
працювали як консультанти в знакових подіях Enactus, висту-
пали як тренери для обраних команд, судді під час національ-
ного фіналу конкурсу та координатори ліг. Керуючий партнер 
EY в Україні Олексій Кредісов, який є співголовою Консульта-
тивної бізнес-ради Enactus з 2010 року, судив проекти команд 
у фінальному турі конкурсу. Фіналісти конкурсу отримали спе-
ціальні призи від EY — сертифікати на безоплатне навчання в 
Академії бізнесу EY. Петро Яворський, капітан команди Enactus 
Української інженерно-педагогічної академії, був запрошений 
на роботу у відділ аудиту компанії.

Керуючий партнер EY в Україні Олексій Кредісов отримав  
особливу винагороду за багаторічну підтримку  
організації.
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Внесок у розвиток громад

Восени 2013 року ми провели опитування серед співробітників, 
щоб дізнатися, як вони сприймають КСВ, що ця концепція означає 
для них і чим корисна компанії. Пропонуємо до вашої уваги окремі 
витяги з опитування.

Які переваги, на Вашу думку, отримує компанія від реалізації 
програм корпоративної відповідальності:

Будь ласка, зазначте переваги для себе як учасника програм EY 
з розвитку суспільства:

Крок у майбутнє – професійна  
орієнтація для студентів 
Університет EY — це серія семінарів для студентів, організова-
них в EY. Основною метою є надання студентам можливості об-
говорити зі співробітниками компанії ключові тенденції в про-
фесії та можливі шляхи кар’єрного росту, особливості наших 
послуг та бізнесу. В залежності від уподобань і кваліфікації сту-
денти обирають один з наступних модулів: аудит, податки, су-
провід угод, ІТ-ризики, консультації щодо оптимізації бізнесу 
або КСВ. Протягом 2013 – 2014 фінансових років більш ніж 
350 студентів взяли участь у роботі Університету EY, і в резуль-
таті 25 з них приєдналися до EY. 80 співробітників EY в Україні 
провели понад 60 семінарів. 

Молоде покоління фінансових управлінців — це спеціальний 
курс семінарів для студентів магістратури Київського націо-
нального економічного університету імені Вадима Гетьмана. 
П’ять лекцій і практичне заняття охоплюють різні аспекти ауди-
ту, оподаткування, супроводу транзакцій і дають можливість 
отримати практичні знання та відстежити важливі зміни у зако-
нодавстві та бізнесі. Протягом двох років курс прослухали по-
над 100 студентів, і 37 з них приєдналися пізніше до відділу ау-
диту EY.

«Кава з партнером» — це зустрічі, на яких студенти можуть 
спілкуватися з керівниками компанії про секрети успішної 
кар’єри в EY в неформальній обстановці. Протягом 2013 – 
2014 фінансових років студенти мали можливість поспілкува-
тися з Олександром Свістічем, Богданом Ярмоленком і Олегом 
Свєтлєющим, партнерами відділу аудиту EY в Україні. Більше 
ніж 120 студентів взяли участь у зустрічах, і багато з них визна-
ли, що будуть використовувати підказки щодо успішної кар’єри 
у своєму житті.

Конкурс молодих консультантів. Конкурс має на меті дати 
студентам можливість більше розкрити свій потенціал, погли-
бити знання та навички, а також продемонструвати сильні сто-
рони. Близько 100 студентів взяли участь у Конкурсі молодих 
консультантів, організованому EY в Україні. Студенти вирішува-
ли практичний кейс і представили результат на суд журі – пред-
ставників відділу з надання  консультаційних послуг EY. Шість 
молодих дівчат та хлопців, які продемонстрували хороші знан-
ня, сильні аналітичні й комунікативні навички, стали молодши-
ми консультантами EY в Україні.

Молодий податківець року (Young Tax Professsional of the 
Year). Глобальний конкурс EY було вперше проведено в Україні 
в 2012 році. У 2013 році він став найбільшим конкурсом з опо-
даткування в нашій країні. Цікаві кейси з міжнародного оподат-
кування об’єднали багатьох талановитих студентів в економіч-
ній і юридичній галузях. Найкращі з них отримали цінні призи 
– поїздку на міжнародний фінал за кордоном, стажування у від-
ділі оподаткування EY в Україні тощо.

ЕY в Україні організовує Дні професії,  під час яких наші спів-
робітники з різних сервісних ліній діляться зі студентами певни-
ми корисними порадами щодо професій і представляють свої 
успішні історії кар’єрного зростання. EY в Україні також бере 
участь у проектах для молоді, що організовують університети, 
таких як: «ПроФест» (університет КРОК), «Марафон Big4» 
(КНЕУ), Школа HR і Школа Маркетингу (Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка).

Підтримка репутації лідера 91%

Більша помітність бренду 90%

Вища привабливість бренду для потенційних 
співробітників 82%

Гордість бути частиною позитивних змін у  громаді 80%

Більше довіри до компанії завдяки соціальній 
звітності 78%

Розширення мережі контактів і сфери впливу 76%

Конкурентна перевага 70%

Вища лояльність персоналу 69%

Економічна ефективність за рахунок кращого 
управління ресурсами 39%

Жодних вигод, витрачання ресурсів 6%

Волонтерство є способом здійснити свій внесок 
у розвиток суспільства і зробити його життя 
кращим

74%

Волонтерство є способом збагатити мій  
життєвий досвід 72%

Волонтерство допомагає мені розширити коло 
друзів всередині і поза межами компанії 61%

Волонтерство є способом просування бренду  
моєї компанії в рамках спільноти 60%

Волонтерство допомагає мені здобути /  
розвинути навички (наприклад, ведення  
переговорів, проведення презентацій, творчі  
здібності, навички управління людьми тощо)

56%

Волонтерство є способом позбавитись рутини 51%

Волонтерство є способом отримати визнання 
всередині компанії 33%
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Турбота про довкілля
Зміна нашої поведінки 

EY в Україні прагне знизити вплив на навколишнє середовище 
шляхом залучення та навчання наших співробітників. У жовтні 
2013 року в офісі EY було проведено інформаційну кампанію під 
назвою «ЕКО-тиждень».  Кожен день обраного тижня був при-
свячений окремій темі: оприлюднення «Зеленої політики компа-
нії» разом з аудіозверненням керуючого партнера в понеділок, 
конкурс «зелених ідей» у вівторок, поради подорожуючим у се-
реду, інформація про споживання електроенергії та поради з її 
економії у четвер, розподіл лотків для макулатури та реклама ва-
ріантів переробки паперу у п’ятницю. Конкурс «зелених ідей» зі-
брав понад 60 пропозицій від співробітників про те, як більш 
дбайливо використовувати ресурси, автори найбільш вдалих 
ідей отримали подарунки. Багато ідей з конкурсу були доопра-
цьовані і впроваджені в офісі, серед них:

•  розраховано доцільність і встановлено датчики руху задля еко-
номії електроенергії

•  звичайний миючий засіб був замінений на той, що містить мен-
ше речовин, шкідливих для здоров’я і навколишнього середо-
вища

► •  встановлені додаткові скриньки для збору макулатури. 

Навчання дітей

EY в Україні є партнером проекту Green Rush, що здійснюється 
молодіжною організацією AIESEC, у школах Києва та Донецька. 
Проект спрямований на підвищення рівня екологічної свідомості 
серед молоді. Протягом 2012 – 2013 навчального року понад 
900 учнів взяли участь в екологічних інтерактивних модулях.

В рамках програми співробітники EY: 

• допомагали готувати навчальні матеріали

•  здійснювали моніторинг уроків у школах і надавали 
рекомендації щодо поліпшення програми

•  брали участь у роботі журі під час студентських дебатів 
з екологічних питань

•  навчали студентів-стажерів з різних країн презентаційним  
навичкам

•  саджали дерева разом зі студентами в Донецьку

Учасники проекту Green Rush взяли участь в опитуванні щодо їх 
вражень від програми: 94% повідомили, що отримали нові знан-
ня щодо проблем навколишнього середовища, 84% рекоменду-
вали б своїм друзям брати участь у програмі і 76% мають намір 
змінити свої звички, щоб знизити  негативний вплив на навко-
лишнє середовище після участі у програмі.

Для київських школярів, які беруть участь у проекті Green Rush,  
EY в Україні провела конкурс екологічних плакатів. Темою кон-
курсу була належна обробка макулатури. Автори найбільш пе-
реконливих робіт були запрошені на зустріч з представниками 
Комітету з корпоративної відповідальності EY в Україні та отри-
мали подарунки від компанії.

Зробимо Україну чистою

Протягом кількох років поспіль співробітники EY в Україні брали 
участь у традиційній весняній акції – всеукраїнському прибиранні 

«Зробимо Україну чистою!». У 2014 волонтери EY зібралися, щоб 
прибрати парк біля Верблюжої затоки в Оболонському районі. До 
складу нашої команди входили не тільки співробітники EY, але і 
члени їх сімей, колишні колеги і студенти. Зелена група Комітету 
з корпоративної відповідальності організувала прибирання, а та-
кож подальші розваги і частування учасників еко-акції.

Підвищення енергоефективності

EY продовжує збільшувати енергоефективність своїх офісів, і 
хоча подорожі мають вирішальне значення для нашого бізнесу, 
ми інвестуємо в альтернативні інструменти, такі як проведення 
відеоконференцій і розширення способів використання 
комп’ютерів і мобільних телефонів.

За рахунок глобальної мережі компанії-члени EY мають можли-
вість більш ефективного спільного використання адміністратив-
них функцій та обміну ідеями і знаннями в усьому світі, досягаю-
чи поставлених показників сталого розвитку та охорони 
навколишнього середовища.

Ці глобальні ініціативи допомагають EY в Україні послідовно поси-
лювати екологічну складову нашої діяльності за рахунок викори-
стання передових практик. 

Зворотній зв’язок від учасників  
Green Rush

«Я зрозумів реальну загрозу планеті, яку 
становить людська діяльність. У своїй сім’ї 
я намагаюсь зменшити використання ре-
чей, без яких можна обійтись».

«Я думаю про те, як навчити мою сім’ю 
сортувати відходи, і почав виконувати  
поради щодо переробки старих речей  
і продовження їх використання». 
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EY в Україні послідовно намагається знаходити нові шляхи для зни-
ження споживання електроенергії, викидів вуглецю і потоку відхо-
дів. Починаючи з 2012 року, ми запровадили моніторинг викидів 
вуглецю з використанням Протоколу викидів парникових газів: Кор-
поративний стандарт обліку та звітності (WRI/WBCSD). Ми знаємо, 
що майже всі наші викиди вуглецю походять з двох джерел: офісно-
го споживання електроенергії і відряджень. Тепер у нас є вихідний 
рівень, за яким ми можемо з року в рік порівнювати наші показники. 

Протягом минулих двох років ми переглянули політику стосовно 
відряджень, придбали додаткове обладнання для відеоконфе-
ренцій, пропагували серед співробітників екологічний підхід до 
подорожей і дбайливе використання ресурсів.

Усе разом це сприяло значному зменшенню викидів СО2 компа-
нією EY в Україні протягом 2012 – 2014 фінансових років – на 
29% загального обсягу викидів, незважаючи на збільшення чи-
сельності персоналу. Найбільшого зниження показника викидів 
було досягнуто за рахунок зменшення авіаперевезень.
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Як організована 
компанія EY
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Головна юридична особа EY, EYG, координує роботу компаній- 
учасниць і сприяє розвитку співробітництва між ними. EYG не на-
дає послуг, але її цілі включають сприяння наданню виняткових, 
високоякісних послуг клієнтам її компаніями-учасницями в усьо-
му світі. Кожна компанія-учасниця є самостійною юридичною  
особою. Обов’язки і відповідальність компаній-учасниць регулю-
ються правилами EYG і низкою інших угод.

У липні 2013 року компанія EY упорядкувала свою операційну 
модель, створивши Виконавчий орган та Регіони. Виконавчий ор-
ган складається з Глобального Виконавчого органу (Global 
Executive, GE), його комітетів і груп, а також керівництва в чоти-
рьох географічних зонах. Ця упорядкована структура дозволяє 
EY розширювати глобальний масштаб і надавати високоякісні 
послуги клієнтам в усьому світі, при цьому Виконавчий орган від-
повідає за єдиний глобальний підхід до стратегії, якості, управ-
ління ризиками, бізнес-планування, інвестицій і пріоритетів. В той 
же час, ця операційна модель дозволяє зосереджувати увагу на 
зацікавлених сторонах у 29 регіонах, що дозволяє компаніям- 
учасницям створювати міцні відносини з клієнтами та іншими 
особами в кожній країні та гнучко реагувати на місцеві потреби.

Структура і основні органи глобальної організації описані нижче. 
Вони відображають загальну стратегію EY як глобальної  
організації.

Глобальна консультативна рада 

Глобальна консультативна рада (Global Advisory Council, GAC) є 
основним консультативним органом EYG. Вона об’єднує декілька 
партнерів компанії (професіоналів рівня партнер) з усіх чотирьох 
географічних зон і незалежних невиконавчих представників 
(Independent Non-executive Representatives, INE).  INE признача-
ються спеціальною комісією поза межами EY і забезпечують гло-
бальній організації та GAC істотні переваги від поєднання різних 
точок зору і поглядів. Партнери, які не займають керівні посади, 
обираються своїми колегами на строк три – чотири роки і можуть 
бути переобрані на один наступний строк.

GAC надає консультації EYG щодо політики, стратегії та тих рі-
шень, які викликають суспільний інтерес. Схвалення GAC вима-
гається для низки суттєвих питань, які могли б вплинути на EY.

Глобальний виконавчий орган

Глобальний виконавчий орган «Global Executive» (GE) поєднує 
функції управління EY загалом, окремими сервісними лініями та 
географічними зонами. Очолює його голова правління і головний 
виконавчий директор EYG; до складу входять Глобальні керуючі 
партнери з надання послуг клієнтам та ведення бізнесу; Керуючі 
партнери у регіонах; Глобальні функціональні лідери з питань 
утримання талантів, управління ризиками та фінансового і корпо-
ративного розвитку; і Лідери глобальних сервісних ліній – аудиту, 

консультаційних, податкових послуг та консультаційних послуг із 
супроводу угод, а також Глобальний лідер з публічної політики. 
До складу GE також входить Голова Комітету з глобальних розра-
хунків і Голова Комітету ринків, що розвиваються, а також пред-
ставників від практик, що працюють на ринках, що розвиваються.

GE і GAC затверджують кандидатури Голови, Головного виконав-
чого директора і Головного операційного директора EYG і рати-
фікують призначення Глобальних керуючих партнерів. GE також 
ратифікує призначення Глобальних заступників Голів. GAC рати-
фікує призначення будь-яких глобальних віце-керівників, які є 
членами GE. 

Обов’язки GE передбачають просування глобальних цілей  
і розробку, затвердження та, у деяких випадках, реалізацію:

•  глобальних стратегій і планів

•  загальних стандартів, методик і правил, застосування яких  
повинно заохочуватись у компаніях-учасницях

•  ініціатив для співробітників, в тому числі критеріїв і процесів 
для прийому, оцінки, розвитку, винагороди партнерів та їх ви-
ходу у відставку 

•  програми поліпшення та захисту якості послуг

•  пропозицій з питань регулювання та державної політики

•  політики і вказівок, що стосуються надання послуг міжнарод-
ним клієнтам, розвитку бізнесу, ринків та бренду

•  бізнес-планів EY, фондів розвитку та інвестиційних пріоритетів

•  річних фінансових звітів і бюджетів EYG 

•  рекомендацій GAC

•  будь-яких інших пропозицій, що підтримують глобальні цілі

GE також має право на посередництво та вирішення спорів між 
компаніями-учасницями.

Комітети GE

Під головуванням членів GE і за участю представників чотирьох 
географічних зон комітети GE несуть відповідальність за надання 
рекомендацій GE. Існують комітети для світових ринків і інвести-
цій, талантів, управління ризиками, аудиту, консультаційних по-
слуг, а також послуг з оподаткування та супроводу угод.

Група світової практики 

Ця група об’єднує членів GE, комітетів GE і регіональних лідерів. 
Група світової практики прагне сприяти загальному розумінню 
компаніями-учасницями стратегічних цілей і послідовності їх ви-
конання в рамках всієї організації EY.

Глобальна організаційна структура EY
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Компанії-учасниці EYG

Відповідно до правил EYG, компанії-учасниці зобов’язуються  
працювати над досягненням мети EY з надання високоякісних 
послуг в усьому світі. Для цього компанії-учасниці реалізують 
глобальну стратегію компанії та додержуються плану надання 
мінімального обсягу послуг. Вони зобов’язані дотримуватися  
загальних стандартів, методик і принципів, в тому числі тих,  
що стосуються методики аудиту, якості та управління ризиками, 
незалежності, обміну знаннями, людських ресурсів та  
технологій.

Насамперед, компанії-учасниці EYG зобов’язуються вести діяль-
ність відповідно до чинних професійних та етичних стандартів,  
а також всіх застосовних вимог законодавства. 

Ключові підходи закріплені в Кодексі корпоративної поведінки і 
цінностей EY.

Окрім застосування правил EYG, компанії-учасниці укладають 
низку інших угод, що охоплюють аспекти їх членства в організа-
ції EY, такі як право і обов’язок використовувати назву EY та об-
мін знаннями.

Компанії-учасниці підлягають перевірці виконання ними вимог 
EYG і правил, що регулюють такі питання як незалежність, якість 
та управління ризиками, методологія аудиту і людські ресурси. 
За необхідності, виконуються спеціальні перевірки для вирішен-
ня проблемних ситуацій в міру їх виникнення. Компанії-учасниці, 
які не в змозі виконати зобов’язання стосовно якості та інших ви-
мог до членства у EYG, підлягають виключенню з організації EY.

EY в Україні є частиною регіону EMEIA, який об’єднує компанії-учас-
ниці EYG у 99 країнах Європи, Близького Сходу, Індії та Африки.  
Регіон EMEIA складається з 12 субрегіонів. EY в Україні є частиною 
субрегіону СНД. «EY EMEIA Limited», юридична особа, створена 
відповідно до законодавства Великобританії, обмежена відпові-

дальністю її учасників, є основною управляючою структурою  для 
компаній-учасниць EYG в регіоні EMEIA. «EMEIA Limited» здійснює 
координацію цих компаній і співпраці між ними, але не контролює 
їх. «EMEIA Limited» є компанією-учасницею EYG, яка не здійснює 
фінансових операцій і не надає будь-яких професійних послуг. 

Рада партнерів • Рада з питань персоналу
• Комітет з питань корпоративної відповідальності

Організаційна структура EY в Україні 

Керуючий партнер

Аудиторські 
послуги

Фінансовий 
відділ

Відділ 
персоналу

Відділ 
маркетингу та 
комунікацій

Інформаційні 
технології

Аудит
Підвищення 

ефективності 
діяльності

Корпоративне 
оподаткування Супровід угод

Внутрішній 
юридичний відділ

Загальна 
адміністрація

Розслідування 
шахрайства і 
консультації з 
урегулювання 

конфліктів

Послуги в галузі 
інформаційних 

технологій  
та ІТ-ризиків

Юридичні 
послуги

Корпоративні 
фінанси та M&A

Консультації  
з питань бухгал-
терського обліку 

та фінансової  
звітності

Управління 
бізнес-ризиками

Оцінка  
та бізнес-

моделювання

Консультації   
в галузі чистих 
технологій та 

сталого розвитку

Академія 
бізнесу

Консультаційні 
послуги в галузі 

нерухомості

Консультаційні 
послуги

Послуги з 
податкових та 

юридичних 
питань

Консультаційні 
послуги з 

супроводу угод

Відділи з обслуговування клієнтів, керівники сервісних ліній Внутрішні служби

Консультування з 
питань управління 

персоналом 
(Human Capital)

Консультаційні 
послуги з 

міжнародного 
податкового 
звітування 

Консультаційні 
послуги з 

непрямого 
оподаткування
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Загальні  
стандартні  
показники

Код 
GRI

Опис Посилання/Конкретна відповідь Упущення Зовнішнє  
підтвердження

Стратегія  
і аналіз

G4-1 Заява першої особи в компанії Лист від керуючого партнера EY   
в Україні, стор. 1

не підтверджено

Організаційний 
профіль

G4-3 Назва організації Обкладинка не підтверджено

G4-4 Основні бренди, продукція та послуги Про EY, стор. 8 не підтверджено

G4-5 Розташування головного офісу організації Стислий огляд,  EY  в Україні, стор. 4 не підтверджено

G4-6 Кількість країн, у яких організація здійснює  
свою діяльність

Про EY, стор. 8; Стислий огляд,   
EY  в Україні, стор. 4

не підтверджено

G4-7 Характер та юридична форма власності Про EY, стор. 4 не підтверджено

G4-8 Ринки, що обслуговуються Застосування галузевого фокусу, стор. 13 не підтверджено

G4-9 Розмір організації Про EY, стор. 8; Стислий огляд,  
EY  в Україні, стор. 4

не підтверджено

G4-10 Кількість співробітників Про EY, стор. 8 не підтверджено

G4-11 Відсоток від загальної кількості співробіт-
ників, охоплених колективним договором

Персонал, стор. 21 не підтверджено

G4-12 Ланцюжок постачань  компанії Ланцюжок постачань і закупівлі, стор. 17 не підтверджено

G4-13 Значні зміни протягом звітного періоду 
стосовно розміру, структури і власності 
організації  або її ланцюга  
постачання

Жодних значних змін протягом звітного 
періоду не відбулося; протягом літа-осені 
2014 року всі співробітники донецького 
офісу були переведені до Києва або 
інших міст 

не підтверджено

G4-14 Попереджувальний підхід Демонстрація турботи про довкілля,  
стор. 32

не підтверджено

G4-15 Зовнішньо розроблені економічні та соціальні 
декларації, принципи або інші ініціативи

Демонстрація турботи про довкілля,  
стор. 32

не підтверджено

G4-16 Членство в професійних об’єднаннях Участь у професійних організаціях та 
асоціаціях, стор. 18

не підтверджено

Визначені ма-
теріальні аспекти 

та їх межі

G4-17 Юридичні особи, включені до консолідованої 
фінансової звітності організації  або еквіва-
лентних документів

Всі дані у звіті стосуються юридичних осіб 
ТОВ «Ернст енд Янг» та ТОВ «Ернст енд Янг 
Аудиторські Послуги»

не підтверджено

G4-18 Процес визначення змісту та меж звіту Визначення змісту та рівня матеріальності 
звіту, стор. 5

не підтверджено

G4-19 Матеріальні аспекти, виявлені  в ході  
визначення змісту звіту

Визначення змісту та рівня матеріальності 
звіту, стор. 5-7

не підтверджено

G4-20 Межі аспекту всередині організації Визначення змісту та рівня матеріальності 
звіту, стор. 5-7

не підтверджено

G4-21 Межі аспекту поза межами організації Визначення змісту та рівня матеріальності 
звіту, стор. 5-7

не підтверджено

G4-22 Вплив будь-яких перерахунків інформації, 
наданої у попередніх звітах, та причини 
таких перерахунків

Звітний період було змінено від одного до 
двох років; всі показники у звіті розрахо-
вуються за два роки, якщо не зазначено 
інше

не підтверджено

G4-23 Значні зміни в обсязі і межах аспектів  у 
порівнянні із попередніми звітними періодами 

Значні зміни відсутні не підтверджено

Залучення 
зацікавлених 

сторін

G4-24 Перелік груп зацікавлених сторін, залучених  
організацією 

Зацікавлені сторони і механізми їх залу-
чення, стор. 7

не підтверджено

G4-25 Підстави для визначення і відбору зацікав-
лених сторін для залучення

Зацікавлені сторони і механізми їх залу-
чення, стор. 7

не підтверджено

Показники GRI. Необхідні загальні стандартні показники
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Загальні  
стандартні  
показники

Код 
GRI

Опис Посилання/Конкретна відповідь Упущення Зовнішнє  
підтвердження

G4-26 Підхід організації до залучення зацікавлених 
сторін

Зацікавлені сторони і механізми  
їх залучення, стор. 7

не підтверджено

G4-27 Основні питання і побоювання, висловлені 
при залученні зацікавлених сторін

Визначення змісту та рівня матеріальності 
звіту, стор. 6

не підтверджено

Профіль звіту G4-28 Звітний період Про цей звіт, стор. 5 не підтверджено

G4-29 Дата попереднього звіту Про цей звіт, стор. 5 не підтверджено

G4-30 Звітний цикл Про цей звіт, стор. 5 не підтверджено

G4-31 Контактна особа для питань стосовно звіту 
або його змісту

Стор. 41 не підтверджено

G4-32 Iндекс GRI Індекс GRI, стор. 37-40 не підтверджено

G4-33 Політика і поточна практика організації   
стосовно зовнішнього підтвердження  
звіту

Про цей звіт, стор. 6 не підтверджено

Управління G4-34 Структура управління організації,  
включаючи комітети найвищого органу 
управління

Як організована компанія EY, стор. 35, 36 не підтверджено

Етика та 
цілісність

G4-56 Цінності, принципи, стандарти і норми  
організації, такі як кодекс корпоративної 
поведінки та етики

Кодекс поведінки, стор. 15; цінності EY, 
стор. 21

не підтверджено

Істотні  
питання

Відомості про підходи керівництва Показник Посилання/ 
Конкретна відповідь

Упущення і, 
якщо застосов-
но, причини  
упущення

Зовнішнє  
підтвердження

Економічні 
показники

Економічні показники діяльності EY в Україні мають 
істотне значення для нас і наших зацікавлених 
сторін, оскільки вони безпосередньо впливають 
на фінансовий стан зацікавлених сторін, зокрема 
постачальників, уряду, громадських проектів, наших 
співробітників і партнерів. Ми керуємося перспектив-
ним планом «Vision 2020», який описує нашу мету, 
амбіції, стратегію та позиціонування. Існують річні 
фінансові та нефінансові фактори ефективності / 
КПЕ і питання,  які впливають на економічний внесок, 
такі як якість, гнучкість у  поєднанні послуг з аудиту 
та консультаційних послуг, відносини з клієнтами і 
задоволеність клієнтів. Ключовим фактором успіху 
нашого ринкового підходу є надання винятково 
якісних послуг клієнтам. Фактичні результати нашої 
діяльності контролюються на щотижневій і щомісяч-
ній основі на предмет відповідності плану, порівняння 
з даними за попередній рік і КПЕ. За необхідності, 
негайно здійснюються коригуючи заходи. Щорічна 
процедура оцінки якості послуг дозволяє зацікав-
леним сторонам повідомити нам, що було роблено 
добре, а що потребує поліпшення.

EC1 Результати діяльності, 
стор. 8

Показник роз-
критий частково. 
Інформація 
вважається кон-
фіденційною

не підтверджено

Необхідні особливі стандартні показники  
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Істотні  
питання

Відомості про підходи керівництва Показник Посилання/ 
Конкретна відповідь

Упущення і, 
якщо застосов-
но, причини  
упущення

Зовнішнє  
підтвердження

Трудові 
практики

Залучення і утримання талантів має вирішальне 
значення для бізнесу EY. Компанія EY в Україні виділяє 
багато ресурсів для вирішення питань, які стосуються 
співробітників компанії. В компанії існують такі інсти-
туції як Відділ по роботі з персоналом, Рада з питань 
персоналу, наставники і ментори. Відкрите й чесне 
спілкування починається на етапі підбору співробіт-
ників і продовжується у формі постійного зворотного 
зв’язку, а також щорічних атестацій і встановлення 
індивідуальних цілей працівників. Кожен співробіт-
ник має призначеного наставника, до якого він може 
звернутися, якщо хоче обговорити будь-які проблеми. 
Рада з питань персоналу покликана забезпечити на-
лежний розгляд проблем колективу на рівні топ-ме-
неджменту. Професійний та особистісний розвиток і 
освіта мають істотне значення для EY в Україні і наших 
зацікавлених сторін, особливо існуючих та потенцій-
них працівників, тому що це безпосередньо впливає 
на якість та інноваційність наших послуг, задоволь-
няючи амбіції співробітників та покращуючи перспек-
тиви їх кар’єрного зростання. На підставі Глобальної 
стратегії стосовно співробітників EY було розроблено 
Стратегію глобального навчання та розвитку EY.  У 
2014 фінансовому році середня кількість часу, витра-
ченого на навчання та розвиток, склала 57 годин для  
клієнтського персоналу. Ми знаємо і пишаємося тим, 
що багато співробітників використовують компанію 
EY та її освітні можливості як хороший старт у своїй 
кар’єрі. Ми розглядаємо звільнення співробітника не 
як негативний момент, а як розширення своєї мережі 
контактів. Охорона праці, безпека та комфорт на 
робочому місці підтримуються низкою програм, серед 
яких страхування життя і медичне страхування, дні 
здоров’я в офісі, спортивні заходи, програми для  
батьків, гнучкі умови роботи.

 Стислий огляд, стор. 4; 
Персонал, стор. 21, 24    

LA2
Конкурентна заробітна 
плата та інші виплати, 
стор. 25

не підтверджено

LA3 Персонал, стор. 24 не підтверджено

LA9 Персонал, стор. 22 не підтверджено

LA11 Персонал, стор. 21 не підтверджено

LA12 Персонал, стор. 21, 23

дані щодо 
меншин відсутні; 
меншини не 
визначено

не підтверджено

LA13
Відзначення і підтримка 
різноманітних талантів, 
стор. 23

не підтверджено

Анти- 
корупційні 
практики

Незалежність, чесність, етика і боротьба з корупцією є 
важливими цінностями для EY та її зацікавлених сторін, 
тому що вони показують, як EY може залишатися про-
фесійно об’єктивною і незалежною у наданні послуг 
для наших клієнтів і для суспільства в цілому. Кожна 
людина несе особисту відповідальність за запобігання і 
повідомлення про будь-які факти корупційної поведін-
ки. Генеральний юрисконсульт надає консультації з пи-
тань управління ризиками і відповідає за їх оперативне 
усунення. Політика боротьби з хабарництвом визначає 
наше зобов’язання дотримуватися законів про бороть-
бу з хабарництвом, та передбачає докладне визначен-
ня хабарництва і зобов’язання повідомляти про факти 
отримання або дачі хабарів нашими співробітниками, а 
також у разі виявлення фактів хабарництва з боку на-
ших клієнтів. За допомогою обов’язкового онлайн-нав-
чання, яке було запроваджено у травні 2014 року, всі 
співробітники оновили свої знання про те, як розпізна-
ти, запобігти і протистояти хабарництву.

SO3
Прийняття клієнта і  
надання послуг,  
стор.16

не підтверджено

SO4
Дотримання відповід-
них законодавчих 
вимог, стор. 15, 16

не підтверджено

SO5
Дотримання відповід-
них законодавчих 
вимог, стор. 16

не підтверджено
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Специфічні для EY показники Посилання/Конкретна відповідь

EY3: підтримка підприємництва  Підтримка підприємництва, стор. 30

EY4: сталість послуг EY Демонстрація турботи про довкілля, стор. 32-33

EY8: практика корпоративного управління Як організована компанія EY, стор. 34

Специфічні для EY істотні показники  

Істотні  
питання

Відомості про підходи керівництва Показник Посилання/ 
Конкретна відповідь

Упущення і, 
якщо застосов-
но, причини  
упущення

Зовнішнє  
підтвердження

Задово-
леність 
клієнта, 

конфіден-
ційність 
даних 

клієнта

Захист інформації клієнта має істотне значення для 
нас  і наших зацікавлених сторін, особливо клієнтів, 
сутність наших послуг передбачає використання кон-
фіденційної інформації і зберігання її в наших архівах. 
Це може включати Інформацію про стратегічні аспек-
ти управління, які забезпечують конкурентні переваги 
для наших клієнтів. Використання нашими фахівцями 
конфіденційної інформації регулюється як правилами 
професійного етикету, так і законом. Вказівки щодо 
дотримання конфіденційності надаються в декількох 
внутрішніх і зовнішніх джерелах: застосовне законо-
давство, Глобальний кодекс поведінки та Глобальна 
політика EY щодо  використання інсайдерської 
інформації. Глобальна політика щодо використання 
персональних даних і зберігання документації регулю-
ють застосування, захист та зберігання інформації. В 
компанії EY було розроблено  Корпоративні правила 
які складено відповідно до європейського законодав-
ства щодо захисту даних, в тому числі обмін інфор-
мацією між компаніями-учасницями EY. Всі питання 
стосовно конфіденційності передбачають залучення 
внутрішнього юридичного відділу, який приймає 
відповідні рішення для розв’язання таких питань за 
необхідності.

PR5 Оцінка якості послуг, 
стор. 18 не підтверджено

PR8 Конфіденційність  
даних, стор. 16, 17 не підтверджено

PR9

Дотримання  
відповідних  
законодавчих вимог, 
стор. 16

не підтверджено
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З усіма питаннями та відгуками щодо цього звіту звертайтеся до 

Наталії Теленкової, 
менеджера з питань корпоративної відповідальності, 
керівника Комітету з питань корпоративної  
відповідальності EY в Україні  
+38 044 4903000 
+38 067 5077370 
Natalia.Telenkova@ua.ey.com

10 принципів Наші зобов’язання Посилання у звіті,  
за наявності

Права людини

Принцип 1: Ділові кола повинні  
підтримувати і поважати захист прого-
лошених на міжнародному рівні прав 
людини; та

Ми зобов’язуємось поважати і підтримувати проголошені міжна-
родні права людини. Ми поширюємо свої зобов’язання на поста-
чальників через Кодекс поведінки постачальника. Ознаки наявності 
у наших ланцюгах постачань ризиків у сфері прав людини не 
виявлено.

с. 18

Принцип 2: Ділові кола не повинні  
бути причетними до порушення  
прав людини.

Протягом звітного періоду випадків порушення прав людини в EY  
в Україні та у ланцюгах  постачань не було.

Трудові відносини

Принцип 3: Ділові кола повинні підтри-
мувати свободу об’єднання і реальне 
визнання права на укладення  
колективних договорів;

Ми зобов’язуємось підтримувати свободу об’єднання і визнаємо пра-
во на укладення колективних договорів. 100% працівників EY  
в Україні підписали колективний договір і мають можливість  
висловлювати будь-які ідеї або скарги відкрито або анонімно.

с.21

Принцип 4: Ділові кола повинні виступа-
ти за ліквідацію усіх форм примусової і 
обов’язкової праці;

Компанія не використовує примусову або обов’язкову працю.

Принцип 5: Ділові кола повинні  
виступати за повне викорінення  
дитячої праці; і  

Компанія не використовує дитячу працю.

Принцип 6: Ділові кола повинні висту-
пати за ліквідацію дискримінації у сфері 
праці і зайнятості.

У нас не було випадків дискримінації у сфері праці й занятості. с.24

Навколишнє середовище

Принцип 7: Ділові кола повинні  
підтримувати підхід до екологічних  
питань, заснований на принципі  
попереджувального ставлення;

Ми зобов’язуємось підтримувати дбайливе ставлення до питань 
екології та використання природних ресурсів.

с. 32, 33

Принцип 8: Ділові кола повинні  
запроваджувати ініціативи,  
спрямовані на підвищення відповідаль-
ності за стан навколишнього  
середовища; і 

Ми запроваджуємо ініціативи, спрямовані на підвищення  
відповідальності за стан навколишнього середовища.

с. 32, 33

Принцип 9: Ділові кола повинні сприяти 
розвитку і розповсюдженню екологічно 
безпечних технологій.

Ми сприяємо розвитку екологічно безпечних технологій. с. 32, 33

Протидія корупції

Принцип 10: Ділові кола повинні  
протистояти всім формам корупції,  
включаючи хабарництво.

Протидія корупції дуже важлива для EY. У звітному періоді 100% 
працівників EY в Україні пройшли навчання з питань протидії  
корупції.

с. 15, 16

Контактна інформація

Глобальний договір ООН. 10 принципів
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Інформація про компанію EY
EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, 
супроводу угод і консультування. Наші знання та 
якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню 
довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому 
світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під 
чиїм управлінням наш колектив виконує взяті на себе 
зобов’язання. Таким чином, ми робимо суттєвий внесок 
у поліпшення ділового середовища в інтересах наших 
співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Ми взаємодіємо з компаніями з країн СНД, допомагаючи 
їм у досягненні бізнес-цілей. У 21 офісі нашої фірми  
(у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, 
Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Тольятті, 
Владивостоці, Южно-Сахалінську, Ростові-на-Дону, 
Алмати, Астані, Атирау, Бішкеку, Баку, Києві, Донецьку, 
Ташкенті, Тбілісі, Єревані та Мінську) працюють  
4800 фахівців.

Назва EY відноситься до глобальної організації та 
може відноситися до однієї чи декількох компаній, що 
входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна 
з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young 
Global Limited – юридична особа, створена відповідно 
до законодавства Великобританії, - є компанією, що 
обмежена відповідальністю її учасників, і не надає 
послуг клієнтам. 

Дізнайтеся більше на сайті: ey.com.
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