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 Звернення
Керуючого партнера
та Керівника 
аудиторської 
практики EY в Україні

Пропонуємо до вашої уваги Звіт про прозорість за 2019 рік 

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (EY в Україні). На нашу 

думку, ми повинні бути прозорими перед усіма зацікавленими

сторонами щодо того, як ми забезпечуємо високу якість аудиту,

здійснюємо управління ризиками та дотримуємося принципу 

незалежності як аудитори. Ми високо цінуємо стабільний діалог, і цей 

звіт є одним із способів, у який ми інформуємо всі зацікавлені сторони 

про свої дії щодо кожного із зазначених вище аспектів. 

Виконання високоякісного аудиту залишається нашим найбільшим 

пріоритетом і є основою нашого прагнення служити інтересам

суспільства. Це дозволяє нам успішно та відповідально розширювати 

глобальну мережу EY і реалізувати нашу місію – удосконалюючи

бізнес, змінювати світ на краще. Аудитори відіграють надважливу 

роль у функціонуванні ринків капіталу шляхом пропагування

прозорості та зміцнення довіри інвесторів. Компанії, регулятори й

інші зацікавлені сторони розраховують на нас, оскільки очікують від 

наших аудиторів найякісніших результатів у роботі з кожним

завданням. 

Ми приділяємо велику увагу вкладанню коштів у ресурси для

вдосконалення своїх дій, створенню найефективніших команд 

фахівців, а також формуванню довіри до виконуваного нами аудиту.

Репутація EY в Україні ґрунтується на наданні високоякісних 

професійних аудиторських послуг кожному клієнту на об’єктивних та 

етичних засадах. 

Ми продовжуємо дотримуватися принципу прозорості, що 

встановлений Законом України «Про аудит фінансової звітності та

аудиторську діяльність» № 2258-VIII, згідно з яким суб’єкти

аудиторської діяльності в Україні, що надають послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що 

становлять суспільний інтерес, повинні оприлюднювати річні звіти

про прозорість.

Звіт про прозорість EY в Україні за 2019 рік складений відповідно до 

вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську

діяльність» № 2258-VIII і охоплює календарний рік, що закінчився

31 грудня 2019 року. З цього Звіту ви дізнаєтеся більше про нашу 

внутрішню систему контролю якості, про наші професійні цінності,

про те, як ми виконуємо аудити, огляди та надаємо консультації, про 

наш підхід до контролю якості аудиту, а також ознайомитеся з нашою 

практикою у сфері дотримання принципів незалежності. 

EY в Україні зосереджена на вдосконаленні якості виконуваного 

аудиту й на дотриманні принципів незалежності, ґрунтуючись на 

декількох аспектах, зокрема на результатах зовнішніх та внутрішніх 

перевірок. Постійне покращення якості аудиту вимагає від нас 

постійного нагляду за підходами до виконання аудиторських завдань, 

і ми реалізуємо це шляхом перевірки всіх отриманих у ході завдань 

результатів та шляхом вживання відповідних заходів.

Потреба у довірі та впевненості у фінансовому звітуванні на ринках 

капіталу актуальна як ніколи, й аудитори відіграють важливу роль у 

цьому питанні.
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Організаційно-правова
структура, форма власності та
структура управління
ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» зареєстровано 

в Україні у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю та є фірмою-учасником мережі 

Ernst & Young Global Limited, юридичної особи, створеної 

відповідно до законодавства Великобританії та обмеженої 

відповідальністю її учасників (далі – «EYG»). У цьому Звіті 

ми йменуємось як «EY в Україні», «ми», «нас» або «наш(-

а,-е,-і)». Назва «EY» означає сукупність глобальної 

організації мережі фірм-учасників мережі EYG. 

Учасниками ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» є 

Свістіч Олександр Михайлович (35%), Кредісов Олексій

Анатолійович (35%), та Приватна компанія з обмеженою 

відповідальністю «Ернст енд Янг Холдінгз (Сі Ай Ес) 

Бі.Ві.» (30%). 

До EY в Україні також входять інші фірми-учасники 

мережі EYG, що зареєстровані в Україні: 

• ТОВ «Ернст енд Янг» 

• ТОВ «Ернст енд Янг Юридичні послуги» 

• ТОВ «Ернст енд Янг Україна» 

• ПрАТ «Ернст енд Янг Украудит» 

Керуючим партнером EY в Україні є Олексій Кредісов. 

Органами управління ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги» є Загальні збори учасників (вищий орган) та

Дирекція (виконавчий орган, що очолюється

Генеральним директором). Генеральним директором 

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» є Олександр 

Свістіч. 

Усі фірми-учасники мережі EYG згруповані за трьома 

географічними регіонами: Північна і Південна Америка

(Americas); Азіатсько-Тихоокеанський регіон (Asia-

Pacific); Європа, Близький Схід, Індія і Африка (EMEIA). 

Японія була окремим четвертим регіоном, але з 1 липня 

2019 року вона увійшла до складу Азіатсько-

Тихоокеанського регіону. Зазначені географічні регіони 

охоплюють низку регіонів, які складаються з фірм-

учасників мережі або їхніх підрозділів. 

EY в Україні належить до географічного регіону EMEIA, 

який охоплює фірми-учасників мережі EYG у 97 країнах.

Географічний регіон EMEIA охоплює 10 регіонів. EY в 

Україні входить до регіону Центральна, Східна і Південно-

Східна Європа та Середня Азія (CESA).

Ernst & Young (EMEIA) Limited (далі – «EMEIA Limited»),

юридична особа, створена відповідно до законодавства 

Англії та обмежена відповідальністю її учасників, є 

основною фірмою-координатором фірм-учасників мережі 

EYG в географічному регіоні EMEIA. EMEIA Limited сприяє 

координації діяльності цих фірм і співробітництву між 

ними, але не має прав контролю над ними. EMEIA Limited 

є фірмою-учасником мережі EYG, не здійснює фінансових 

операцій та не надає професійних послуг. 

Кожен регіон обирає Регіональний форум партнерів 

(RPF), представники якого діють як повноцінна рада 

регіональних лідерів. Партнер, обраний Головуючим

партнером Регіонального форуму партнерів, також 

представляє регіон у Глобальному керуючому комітеті 

(див. стор. 6). 

Про нас
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також формують більшість Підкомітету з питань 

суспільного інтересу GGC, який займається питаннями

прийняття рішень на основі суспільного інтересу,

питаннями політик і процедур у сфері інформування про 

порушення професійної поведінки, питаннями поглядів 

зацікавлених сторін та заохоченням до обговорень щодо 

управління контролем якості та ризиками. Незалежні 

особи без виконавчих повноважень призначаються 

відповідним комітетом.

Глобальний виконавчий комітет

Глобальний виконавчий комітет (GE) об’єднує 

функціональних керівників, керівників сервісних ліній та 

географічних регіонів EY. Станом на 1 липня 2019 року 

Комітет очолює Голова Ради директорів та Головний

виконавчий директор EYG. До складу Комітету входять 

такі особи: Керуючі партнери глобальних практик із 

надання послуг та ведення діяльності; Керуючі партнери 

в географічних регіонах; керівники відділів управління 

персоналом глобальної організації; керівники сервісних 

ліній глобальної організації — відділів аудиторських 

послуг, відділів консультаційних послуг, відділів 

податкових послуг і відділів консультаційних послуг із 

супроводу транзакцій; а також один партнер фірми-

учасника мережі EYG на умовах ротації. 

До GE також входять Голова Комітету з питань надання 

послуг глобальним клієнтам та Голова Комітету з ринків,

що розвиваються, а також представник від практики з 

ринків, що розвиваються. 

GE та GGC затверджують кандидатів на посаду Голови

Ради директорів та Головного виконавчого директора 

EYG, а також ухвалюють кандидатури осіб, призначених 

на посади Керуючих партнерів глобальних практик. GE 

також затверджує кандидатури на посади Віце-

президентів глобальних практик. GGC ухвалює 

кандидатури усіх Віце-президентів глобальних практик, 

які є членами GE.

До зобов’язань GE належать сприяння реалізації 

глобальних цілей та розробка, ухвалення і, де

застосовно, впровадження: 

• Глобальних стратегій та планів 

• Стандартів, методологій та політик спільних для фірм-
учасників мережі 

• Ініціатив, спрямованих на персонал, включно з 
критеріями та процесами прийняття, оцінюванням,
розвитком, відзнаками та звільненням партнерів 

• Програм з удосконалення та захисту якості

• Пропозицій стосовно питань регулювання та
громадської політики

• Політик та керівництв для фірм-учасників мережі
щодо надання ними послуг міжнародним клієнтам, 
розвитку бізнесу, їхніх ринків і брендингу 

• Визначення фондів розвитку та інвестиційних 
пріоритетів EY 

• Затвердження річної фінансової звітності та 
бюджетів EYG 

• Надання рекомендацій GGC

GE також має повноваження з посередництва в 
розв’язанні суперечок між фірмами-учасниками та з 
безпосереднього розв’язання таких суперечок.

Комітети GE

Комітети, створені Глобальним виконавчим комітетом

(GE), об’єднують представників трьох (раніше чотирьох) 

географічних регіонів та відповідають за надання

рекомендацій Глобальному виконавчому комітету. Крім 

Глобального аудиторського комітету, функціонують 

також Комітети з питань глобальних ринків та інвестицій,

із питань обслуговування глобальних клієнтів, з питань 

ринків, що розвиваються, з питань управління 

персоналом, з питань управління ризиками, з питань 

надання аудиторських, консультаційних, податкових 

послуг і консультаційних послуг із супроводу транзакцій. 

Група глобальної практики 

До складу Групи глобальної практики входять члени

Глобального виконавчого комітету (GE), члени Комітетів 

GE, керівники Регіонів та галузевих напрямів. Група 

глобальної практики формує загальне розуміння 

стратегічних цілей EY і забезпечує послідовність в 

їхньому досягненні в масштабах усієї організації.

Фірми-учасники мережі EYG

Згідно з нормами і стандартами EYG, фірми-учасники 

мережі зобов’язуються дотримуватися цілей EY, як-от 

надання послуг високої якості в усьому світі. З огляду на 

це фірми-учасники мережі впроваджують глобальні

стратегії та плани і працюють над досягненням 

відповідного рівня обслуговування. Всі фірми-учасники 

мережі повинні дотримуватися загальноприйнятих 

стандартів, методологій та політик, зокрема тих, що 

стосуються методологій аудиту, управління контролем 

якості та ризиками, принципів незалежності, обміну 

знаннями, людських ресурсів, а також технологій. 

Понад усе фірми-учасники мережі EYG зобов’язуються 

дотримуватися норм професійної поведінки відповідно до 

діючих професійних та етичних норм і будь-яких інших 

застосовних вимог законодавства. Таке прагнення до 

принциповості та вчинення належних дій лежить в основі

Глобального кодексу корпоративної поведінки EY та 

цінностей EY (див. стор. 11). 

На додаток до норм і стандартів EYG, фірми-учасники

мережі також дотримуються положень низки інших угод,

що стосуються питань їхнього членства в організації EY,

як-от права та обов’язки з використання назви EY та з 

обміну знаннями. 

Всі фірми-учасники мережі підлягають перевіркам, які 

дозволяють оцінити ступінь дотримання кожною з них 

вимог і політик EYG стосовно принципів незалежності, 

управління контролем якості та ризиками, методології 

аудиту та людських ресурсів. Фірми-учасники мережі, які 

не дотримуються вимог щодо контролю якості та інших

вимог EYG стосовно членства, можуть бути виключені зі 

складу мережі EY.
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Система забезпечення якості

Дотримання стандартів якості у наших сервісних 
лініях

Глобальна стратегія NextWave, яка визначає цілі, амбіції 

та стратегію EY, заохочує фірми-учасників мережі EYG до 

надання послуг виключної якості клієнтам в усьому світі. 

До цього додається беззастережна відданість якості та

сервісу, що є як професійно, так і географічно 

послідовними, а в основі безпосередньо надання послуг 

лежать об’єктивність, професійний скептицизм і

дотримання професійних стандартів EY. 

Фірми-учасники мережі EYG та їхні сервісні лінії 

відповідають за якісне виконання завдань. Сервісні лінії 

EY керують повним процесом контролю якості вже 

виконаних завдань та роблять свій внесок у забезпечення 

високої якості завдань, які знаходяться у процесі 

виконання; це сприяє дотриманню професійних 

стандартів і політик EY.

Глобальна стратегія NextWave зосередила сервісні лінії на 

якості, зокрема у питаннях аудиту. Вона також сприяла 

формуванню чіткішого усвідомлення ролі управління

ризиками в політиках та практиках, що забезпечують та 

покращують якість аудиту. 

Віце-президент глобальної практики аудиту координує 

дотримання фірмами-учасниками мережі EYG політик і 

процедур EY у сфері надання аудиторських послуг.

Професійна практика

Віце-президент із питань професійної практики 

глобальної організації (глобальний Директор професійної 

практики (PPD)) підпорядковується глобальному Віце-

президенту практики аудиту та займається розробкою 

глобальних політик і процедур контролю якості аудиту. 

Директор професійної практики (PPD) кожного з 

географічних регіонів підпорядкований Глобальному PPD 

та Керівнику практики аудиту відповідного регіону. 

Це дозволяє забезпечити об’єктивність щодо якості 

аудиту та процес професійних консультацій.

Глобальний PPD також очолює й контролює групу 

Глобальної професійної практики. Це глобальна мережа 

вузькопрофільних фахівців у питаннях бухгалтерських та 

аудиторських стандартів, які надають консультації з 

питань бухгалтерського обліку, аудиту та фінансового 

звітування, а також виконують різноманітні завдання з 

моніторингу практики та управління ризиками.

Глобальний PPD контролює процес розробки Глобальної 

методології аудиту EY (EY Global Audit Methodology,

EY GAM) та пов’язаних із нею технологій на предмет 

їхньої відповідності діючим професійним стандартам та

регуляторним вимогам. Група Глобальної професійної 

практики також контролює розробку програм і процесів 

керування, навчання та моніторингу для використання 

фахівцями фірм-учасників мережі з метою послідовного 

та ефективного виконання аудиторських завдань. 

Глобальний PPD, а також PPD Географічних регіонів та

Регіонів, разом з іншими фахівцями, які працюють із 

ними в кожній фірмі-учаснику мережі, добре обізнані з 

питаннями, пов’язаними зі співробітниками, клієнтами та 

процесами EY, і завжди відкриті та наявні для 

консультацій із фахівцями команд, які займаються 

виконанням завдань з аудиту. 

Ефективність групи Глобальної професійної практики 

постійно підвищується завдяки додатковим ресурсам, 

включно з мережами фахівців, які спеціалізуються на

таких сферах: 

• Звітування з питань системи внутрішнього контролю 
та пов’язаних з нею аспектів методології аудиту EY 

• Питання бухгалтерського обліку, аудиту та ризиків 
для конкретних галузей і секторів 

• Питання, що стосуються окремих подій, як-от 
громадських та політичних заворушень, або
державного боргу і його потенційних наслідків в 
аспектах бухгалтерського обліку, аудиту, звітування 
та розкриття інформації 

• Загальні аспекти завдань та методи ефективної 
взаємодії з аудиторськими комітетами

Управління ризиками 

Відповідальність за надання високоякісних послуг та

пов’язані з цим ризики несуть фірми-учасники мережі та 

їхні сервісні лінії. Крім цього, Керівник глобальної 

практики з питань управління ризиками допомагає 

контролювати процес управління цими ризиками з боку 

фірм-учасників мережі, а також управління іншими

ризиками в масштабах усієї організації в рамках більш 

широкої концепції Управління ризиками підприємства.

Для керування ініціативами з управління ризиками в 

масштабах фірм-учасників мережі, включно з 

координуванням відповідних питань із сервісними 

лініями, призначаються партнери фірм-учасників мережі

(з залученням інших співробітників та фахівців для їхньої 

підтримки).

Дотримання
сталої якості
аудиту 
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Керівник глобальної практики з питань управління 

ризиками відповідає за встановлення пріоритетів у сфері 

управління ризиками, що є послідовними в глобальних 

масштабах, та за управління ризиками в масштабах

усього підприємства.

Ці пріоритети є спільними для всіх фірм-учасників мережі, 

а їхнє виконання відстежується через програму 

Управління ризиками підприємства. 

Глобальна політика конфіденційності

Захист конфіденційної інформації є частиною щоденної 

діяльності фірм-учасників мережі EYG. Повага до об’єктів 

інтелектуальної власності та будь-яких інших

конфіденційних даних й інформації з обмеженим 

доступом є вимогою Глобального кодексу корпоративної 

поведінки EY, який встановлює чіткий комплекс 

принципів, що визначають поведінку, якої повинні 

дотримуватися всі співробітники EY. Глобальна політика

конфіденційності деталізує цей підхід до захисту 

інформації з огляду на дедалі більші обсяги використання 

інформації з обмеженим доступом. Глобальна політика 

конфіденційності дає співробітникам EY чіткіше 

розуміння питань збереження секретності даних і є 

основним компонентом більш широких за обсягами 

інструкцій з цього питання, що включають у себе ключові 

політики стосовно конфлікту інтересів, конфіденційності 

персональних даних та зберігання робочих записів. До 

інших компонентів керівництв із питань збереження 

конфіденційності належать:

• Керівництво з питань роботи з соціальними медіа-
ресурсами

• Вимоги до поводження з інформацією

Крім цього, згідно з Глобальною політикою щодо 

повідомлення про факти шахрайства, протиправних дій

та інші факти недотримання законодавчих і нормативних 

положень, а також принципів Кодексу корпоративної 

поведінки EY, співробітники EY повинні повідомляти про

спостерігання будь-якої поведінки, що виглядає як 

порушення прийнятих норм і стандартів та положень 

чинного законодавства або Кодексу корпоративної 

поведінки EY. Це, зокрема, стосується несанкціонованого 

чи неналежного розголошення конфіденційної 

інформації. 

Також Глобальна політика з питань захисту персональних 

даних доповнює положення Глобального кодексу 

корпоративної поведінки EY та ґрунтується на його 

засадах у частині поваги та захисту особистої інформації 

відповідно до місцевих законодавчих норм і професійних 

стандартів, а нещодавно цю політику було оновлено з 

метою приведення її у відповідність до Загального 

регламенту ЄС про захист даних («GDPR»). 

Кібербезпека

Управління ризиками серйозних та складних цифрових 

атак, що підривають корпоративну кібербезпеку, є 

частиною діяльності будь-якої компанії. Оскільки жодна 

система не застрахована від загрози кібератаки, компанія

EY в Україні невпинно вживає заходів, аби убезпечити 

бізнес-середовище фірм-учасників мережі EYG та

захистити інформацію клієнтів. Методи боротьби EY з 

загрозами цифрових атак є превентивними й включають в 

себе впровадження технологій і процесів, необхідних для

управління та мінімізації ризиків кібернебезпеки у 

глобальному масштабі. Програми EY з інформаційної 

безпеки та збереження конфіденційності даних, що 

відповідають галузевим практикам та діючим юридичним

нормам, розроблені для захисту інформації від 

несанкціонованого розкриття. В EY працює спеціальна 

команда внутрішніх та зовнішніх фахівців із кібербезпеки, 

які постійно контролюють системи EY та забезпечують 

їхній захист. 

Окрім цього, співробітники EY письмово засвідчують своє 

розуміння принципів, викладених у положеннях 

Глобального кодексу корпоративної поведінки EY, та 

свою готовність дотримуватися цих принципів і проходити

щорічне навчання з безпеки. Існує низка різноманітних 

політик, що визначають належне поводження з 

технологіями та даними, як-от: Глобальна політика з 

питань інформаційної безпеки, Глобальна політика з 

питань належного використання технологій. Пов’язані з

кібербезпекою політики та процеси EY наголошують на 

важливості вчасного інформування. Співробітники EY 

регулярно отримують повідомлення з нагадуваннями про 

їхні обов’язки дотримуватися всіх зазначених політик і 

про загальну практику формування обізнаності з 

питаннями безпеки.

Компоненти програми контролю якості аудиту 

В розділах нижче подано основні компоненти програми

контролю якості аудиту, якої дотримується EY в Україні:

• Професійні цінності 

• Система внутрішнього контролю якості 

• Прийняття клієнта і продовження співпраці з клієнтом

• Виконання аудиторських завдань 

• Перевірки та консультації 

• Ротація та тривала співпраця 

• Контроль якості аудиту 

• Зовнішні перевірки з надання впевненості щодо якості

• Дотримання законодавчих норм

Професійні цінності

Незмінно висока якість аудиту: програма Сталої 
якості аудиту (Sustainable Audit Quality, SAQ) 

Дотримання високої якості – це невід’ємна складова 

нашої діяльності й основоположний компонент нашої 

відповідальності за формування довіри до ринків 

капіталу. Це знайшло відображення у програмі Сталої 

якості аудиту (Sustainable Audit Quality,SAQ), дотримання

якої продовжує залишатися найвищим пріоритетом для 

наших аудиторських практик.

Ініціатива SAQ запроваджує сильну структуру 

управління, яка дозволяє кожній фірмі-учаснику мережі

виконувати аудит високої якості. Ініціатива 

впроваджується на місцевому рівні, але координується та 
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результати внутрішніх та зовнішніх перевірок і

намагаємося відшукати причини випадків неналежної 

якості аудиту з метою виправлення таких ситуацій. На 

нашу думку, вжиття ефективних та доцільних заходів, 

спрямованих на покращення якості, є важливим. 

Ефективність системи контролю якості 

EY розробила та впровадила комплекс глобальних

політик і практик контролю якості аудиту. Ці політики та

практики відповідають вимогам Міжнародних стандартів 

контролю якості, що видані Радою з міжнародних 

стандартів аудиту та надання впевненості (IAASB). 

EY в Україні прийняла ці глобальні політики та практики, 

додавши, де необхідно, деякі додаткові процедури задля

забезпечення відповідності цих політик і практик 

місцевим законодавчим нормам та професійним 

стандартам, а також особливим бізнес-потребам.

Ми також реалізовуємо програму EY із контролю якості 

виконання завдань з аудиту (EY Audit Quality Review, 

AQR), щоб мати змогу оцінити, чи було функціонування 

нашої системи контролю якості аудиту ефективним, і 

відтак надати обґрунтовану впевненість у тому, що 

EY в Україні та наші співробітники дотримуються діючих

професійних стандартів, внутрішніх політик і 

регуляторних вимог.

Результати програми контролю якості аудиту (AQR) та 

зовнішніх перевірок якості оцінюються та доводяться до 

відома співробітників EY в Україні для подальшого

удосконалення якості аудиту відповідно до найвищих 

професійних стандартів. 

За впровадження покращень якості несе відповідальність 

GE. Для цього він аналізує результати внутрішньої 

програми контролю якості аудиту (AQR) та зовнішніх 

перевірок якості з боку регуляторних органів, а також 

будь-які ключові дії, спрямовані на покращення.

Нещодавні результати такого аналізу, разом із 

нещодавніми результатами незалежних зовнішніх 

перевірок якості з боку регуляторних органів, дають 

EY в Україні підстави стверджувати, що наші системи 

внутрішнього контролю якості аудиту (AQR) розроблені 

належним чином та функціонують ефективно.

Прийняття клієнта і
продовження співпраці з
клієнтом

Політика EY 

Глобальна політика EY із питань прийняття клієнтів і 

завдань встановлює комплекс принципів, що дозволяє 

фірмам-учасникам мережі визначати, чи слід приймати 

нового клієнта або нове завдання, та чи варто 

продовжувати працювати з уже існуючим клієнтом або 

продовжувати виконання завдання. Ці принципи є 

основоположними для підтримання якості, управління 

ризиками, захисту наших співробітників та дотримання 

регуляторних вимог. Цілями цієї політики є:

• Впровадження суворого процесу оцінки ризиків та
приймання рішень стосовно прийняття клієнтів або 
завдань та продовження роботи з клієнтами чи
продовження виконання завдань 

• Дотримання діючих вимог стосовно незалежності 

• Виявлення будь-яких конфліктів інтересів та 
відповідне реагування на них 

• Виявлення клієнтів або завдань, що несуть у собі 
надмірні ризики, та відмова від них 

• Обов’язкове консультування з призначеними 
фахівцями для визначення необхідності додаткових 
процедур управління ризиками в окремих, особливо 
високоризикових випадках 

• Дотримання юридичних, регуляторних та 
професійних норм 

Окрім цього, Глобальна політика EY із питань конфліктів 

інтересів встановлює глобальні стандарти реагування на 

різні категорії потенційних конфліктів інтересів, а також 

визначає процес їх виявлення. Ще вона містить 

положення щодо максимально швидкого та ефективного 

управління потенційними конфліктами інтересів шляхом 

використання відповідних засобів захисту: отримання 

згоди клієнта на те, щоб фірми-учасники мережі EYG 

обслуговували іншого клієнта у випадку наявності 

конфлікту інтересів; створення окремих команд для 

обслуговування від двох та більше клієнтів;

впровадження інформаційних бар’єрів між командами; 

або відмова від завдання з метою уникнення виявленого 

конфлікту інтересів.

В Глобальній політиці EY із питань конфліктів інтересів та 

у відповідному керівництві було враховано дедалі 

зростаючу складність завдань та відносин із клієнтами, а

також необхідність збільшення швидкості та точності у 

реагуванні на клієнтські звернення. Вони також 

відповідають найновішим стандартам Ради з міжнародних 

стандартів етики для бухгалтерів (IESBA). 

Впровадження політики на практиці

Ми використовуємо внутрішньокорпоративну систему 

EY Process for Acceptance of Clients and Engagements

(PACE) для ефективного координування процесу 

прийняття клієнтів або завдань та продовження роботи з 

ними і для забезпечення повної відповідності цього 

процесу політикам, прийнятим на глобальному рівні, в 

рамках сервісних ліній та в масштабах фірм-учасників 

мережі. У PACE користувачі можуть ознайомитися з 

вимогами до прийняття клієнтів або завдань та до 

продовження роботи з ними, а також із політиками та 

посиланнями на професійні стандарти, дотримання яких є

необхідним для оцінювання бізнес-можливостей та

потенційних ризиків. 

У рамках цього процесу ми ретельно розглядаємо 

характеристики ризику, пов’язаного з потенційним 

клієнтом або завданням, а також аналізуємо результати 

декількох комплексних перевірок на благонадійність 

(«due diligence»). Перш ніж узятися за нове завдання або 

прийняти нового клієнта, ми оцінюємо свою здатність 

виділити достатньо ресурсів для надання якісних послуг, 

особливо у питаннях, що потребують особливих 
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технічних знань, а також прийнятність для нас надання 

саме тих послуг, що їх потребує клієнт. Процес ухвалення 

дуже суворий, і жодне нове завдання з аудиту не може 

бути прийняте без його затвердження з боку 

регіонального чи місцевого Директора професійної 

практики (PPD).

У рамках щорічного процесу EY із продовження роботи з 

клієнтами або завданнями ми аналізуємо рівень нашого 

сервісу та нашу здатність продовжувати надавати якісні 

послуги й підтверджуємо те, що наші клієнти розділяють 

відданість EY в Україні якості та прозорості у фінансовому 

звітуванні. Партнер, відповідальний за аудиторське 

завдання, разом із керівництвом відділу аудиту, щорічно 

проводить аналіз відносин з аудиторськими клієнтами для 

визначення того, чи є прийнятним продовження 

співпраці. 

В результаті такого аналізу визначаються окремі 

завдання з аудиту, що потребують застосування 

додаткових процедур контролю (ретельного моніторингу

(close monitoring)) в процесі аудиторського завдання, а з 

деякими аудиторськими клієнтами співпраця 

припиняється. Так само, як і до процесу прийняття 

клієнтів, до процесу продовження співпраці з ними також 

залучається Регіональний Директор професійної 

практики (PPD) і затверджує рішення щодо продовження 

відносин із клієнтами.

Для ухвалення рішення щодо прийняття клієнта або 

завдання чи продовження роботи з ними команда із 

завдання оцінює ймовірність того, чи може керівництво 

клієнта чинити тиск на нас із тим, щоби ми погодилися з 

неприйнятними висновками щодо бухгалтерського 

обліку, аудиту чи фінансового звітування, що негативно 

позначиться на якості. Наші міркування та висновки

стосовно порядності керівництва клієнта є надважливими

для ухвалення рішень стосовно прийняття клієнтів і 

завдань та продовження роботи з ними. 

Виконання аудиторських
завдань
EY було зроблено суттєві інвестиції в удосконалення

методологій та інструментів аудиту з метою виконання 

найкращих у галузі аудиторських завдань. Ці інвестиції 

втілюють у собі відданість EY зміцненню довіри та

впевненості на ринках капіталу й економіки в усьому 

світі.

Методологія аудиту 

Глобальна методологія аудиту EY GAM – це глобальна

основа для надання високоякісних аудиторських послуг 

шляхом послідовного застосування процесу мислення, 

суджень і процедур в усіх завданнях з аудиту незалежно

від їхнього обсягу. EY GAM також вимагає дотримання 

діючих етичних норм, у тому числі незалежності від 

компанії, щодо якої проводиться аудит. Оцінки ризиків, їх 

перегляд та модифікація, а також використання 

результатів таких оцінок задля визначення характеру,

строків та обсягів аудиторських процедур – усе це є 

основними складовими EY GAM. EY GAM також 

наголошує на необхідності належного рівня

професійного скептицизму під час виконання

аудиторських процедур. EY GAM ґрунтується на 

Міжнародних стандартах аудиту (МСА) та за необхідності 

доповнюється з метою відповідності регуляторним і 

законодавчим нормам України. 

В онлайн-інструменті EY Atlas аудитори EY мають змогу

користуватися EY GAM, організованою за темами та

спеціально розробленою з акцентуванням аудиторської 

стратегії на пов’язаних ризиках щодо викривлення 

фінансової звітності та з метою розробки та виконання

належних аудиторських дій у відповідь на виявлені 

ризики. EY GAM складається з двох ключових

компонентів: вимог та керівництв, а також включає 

форми й приклади. У вимогах та керівництві викладені 

вимоги аудиторських стандартів і політик EY. У формах і 

прикладах наведені кращі наочні ситуації з практики, й 

вони є добрим допоміжним засобом у виконанні й 

документальному оформленні аудиторських процедур.

EY GAM можна підлаштовувати під характер компанії, що 

підлягає аудиту, для відображення доцільних вимог та 

керівництв — наприклад, існують фільтри відбору для 

компаній, зареєстрованих на біржі («listed»), та для 

компаній, що вважаються не складними компаніями 

(«non-complex»). Методологія аудиту вдосконалюється на 

регулярній основі з метою відображення нових 

стандартів, нових актуальних питань, що виникають у 

галузі аудиту, для відображення вже впроваджених на 

практиці методів та з метою врахування результатів 

зовнішніх і внутрішніх перевірок. Також ми відстежуємо 

актуальні зміни та вчасно здійснюємо нагадування про

планування аудиту тощо. Такі нагадування покликані 

привернути увагу до питань, виявлених у ході зовнішніх 

перевірок, та до інших ключових питань, що становлять 

інтерес для регулятора(ів) у сфері аудиту в окремих 

країнах та для Міжнародного форуму незалежних 

регуляторів у сфері аудиту (International Forum of 

Independent Audit Regulators, IFIAR). Зокрема, ми

готуємося до впровадження аудиторського стандарту 

МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та 

пов'язані з ними розкриття інформації» (є чинним для 

аудиту періодів, що починаються 15 грудня 2019 р. або 

після цієї дати), розповсюджуючи інформацію про вимоги 

цього нового стандарту та здійснюючи нагадування про 

необхідність виконання процедур оцінки ризиків, 

обов’язкових у випадку аудиту облікових оцінок, а також 

про розробку та виконання аудиторських процедур з

урахуванням цих ризиків. 

Технології 

Наші команди з аудиторських завдань використовують 

технології як допоміжний засіб у виконанні та 

документальному оформленні робіт, виконуваних 

відповідно до EY GAM. 

Центральною складовою нашого аудиту є глобальна 

аудиторська платформа EY Canvas, що дозволяє нам 

виконувати високоякісні аудити. Платформа EY Canvas 

створена з використанням передової технології для 
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розробки веб-додатків. Це дозволяє нам гарантувати 

безпеку даних і робить наше програмне забезпечення 

здатним реагувати на зміни в аудиторській професії та в 

регуляторному середовищі. 

За допомогою використання відповідних запитань і 

відповідей у профайлі для аудиторських завдань в 

EY Canvas автоматично конфігурується інформація, що 

безпосередньо стосується вимог до публічних компаній і 

галузі. Це уможливлює індивідуальне підлаштування

планів аудиту та своєчасне оновлення, а також 

забезпечує пряме посилання на наші керівництва з 

проведення аудиту, наші професійні стандарти та 

шаблони документації. Платформа EY Canvas має

інтерфейс користувача, що дозволяє команді 

візуалізувати ризики та їхній зв’язок із запланованими 

заходами та роботами з ключових питань. EY Canvas 

також будує зв’язок між командами фахівців з аудиту 

групи для комунікації ризиків, що стосуються команд у 

різних офісах, та інструкцій, щоб головна команда з 

аудиту могла здійснювати управління аудитом групи та 

відстежувати його.

EY Canvas також має клієнтський портал, покликаний

допомагати командам у комунікації з клієнтами та в 

обробці запитів клієнтам щодо необхідної інформації. Аби 

полегшити нашим співробітникам процес проведення 

аудиту, в EY Canvas було інтегровано мобільні додатки –

наприклад, для відстеження статусу аудиту, для 

безпечного отримання аудиторських доказів, для 

спостережень за процесом інвентаризації запасів. 

Команди фахівців з аудиторських завдань також 

використовують інші програмні додатки, аналізатори

даних і форми, що допомагають виконувати процедури 

на різних етапах аудиту для формування й

документування аудиторських висновків і проведення 

аналізу. Сюди входить й EY Smart Automation – 

сукупність  додатків, розроблених та впроваджених на 

глобальному рівні через аудиторську онлайн-платформу 

EY Canvas, аби дозволити фахівцям EY з аудиту 

виконувати аудиторські процедури та процеси у 

цифровому форматі.

В EY аналітичний аналіз даних є невід’ємною складовою 

аудиту. В нашій компанії використання даних та

аналітика – це не просто додаткові процедури чи

візуалізація. Це аудит великих масивів інформації за

допомогою глобальної технології EY Helix та глобальної 

методології аудиту EY GAM. 

EY Helix – це бібліотека аналізаторів даних для 

використання під час аудиту. Ці аналізатори даних 

трансформують аудит шляхом аналізу більш великих

масивів пов’язаної з аудитом інформації, виявляючи в цій

інформації невидимі шаблони та тенденції й відтак 

упорядковуючи наші зусилля під час виконання аудиту.

Аналітика даних також дозволяє нам краще бачити та

розуміти транзакції та сфери ризиків.

EY використовує аналізатори даних задля аналізу 

робочих циклів компаній, які перевіряються, за 

допомогою аудиторських програм на базі аналітики, що 

сприяють використанню цих аналізаторів. 

Використовуючи бібліотеку аналізаторів даних EY Helix, 

наші команди з завдань можуть удосконалити процес 

оцінки притаманних аудиту ризиків, відтак 

уможливлюючи аудит більш ризикових транзакцій і 

допомагаючи нашим співробітникам ставити якісніші 

запитання стосовно результатів аудиту та належніше 

оцінювати результати. 

Ще один інструмент – EY Atlas, глобальна технологічна 

платформа, що надає нашим аудиторам доступ до 

найактуальнішої інформації у сферах бухгалтерського 

обліку та аудиту, зокрема до зовнішніх стандартів, 

тлумачень EY і провідних практик нашої компанії. 

Формування команд з аудиторських завдань

Політиками компанії EY в Україні передбачений щорічний 

перегляд завдань кожного партнера нашим керівником 

відділу аудиту та регіональним Директором професійної 

практики (PPD) для отримання впевненості в тому, що 

фахівці, які виконують аудит зареєстрованих на біржі

компаній, мають відповідні компетенції (знання, навички 

та вміння) для виконання своїх обов’язків за тим чи іншим

завданням, і що всіх діючих норм щодо ротації аудиторів 

дотримано.

Призначення фахівців для виконання тих чи інших 

аудиторських завдань також здійснюється під 

управлінням нашого керівника відділу аудиту. Серед 

факторів, що враховуються під час відбору співробітників

для участі в аудиторських командах, є обсяги та рівень 

складності завдання, наявність вузькопрофільних знань 

та досвіду, строки виконання завдання, спадкоємність та

можливості для практичного навчання під час виконання 

завдання. У випадках більш складних завдань 

розглядається необхідність більш специфічних чи 

додаткових знань для забезпечення кращої компетенції 

команди. 

У багатьох ситуаціях до аудиторських команд 

долучаються внутрішні фахівці для надання допомоги у 

виконанні аудиторських процедур і отриманні належних 

аудиторських доказів. Таких фахівців залучають у 

випадках, коли є потреба у спеціалізованих знаннях та

навичках в окремих галузях, як-от інформаційні системи,

оцінка активів чи актуарний аналіз.

Перевірки та консультації 

Перевірки аудиторської роботи 

Політиками EY передбачено вчасну та безпосередню 

участь фахівців вищого рівня у виконанні аудиторського 

завдання, а також обумовлено рівень перевірки щодо 

виконаної роботи. Керівники команд з аудиторських 

завдань здійснюють детальну перевірку аудиторської 

документації на предмет її точності та повноти. Фахівці 

вищого рівня та партнери з завдання виконують 

перевірку другого рівня з метою визначення достатності 

виконаних аудиторських робіт у цілому та відповідних 
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Розбіжності у професійних думках, що виникають у 

процесі аудиту, зазвичай вирішуються на рівні команди з 

аудиторського завдання. Однак якщо хоча б один з 

учасників обговорення того чи іншого питання не згоден

із рішенням, розгляд питання передається на наступний 

(вищий) рівень, доки не буде досягнута згода чи прийняте 

остаточне рішення. 

Також якщо виконавець перевірки якості виконання

завдання робить якісь рекомендації, на які партнер із 

завдання не погоджується, або якщо вирішення питання

не задовольняє виконавця перевірки якості виконання 

завдання, звіт аудитора не випускається доти, доки не

буде вирішене це питання. Згідно з політиками EY, усі 

випадки розбіжності професійних думок і результат їх 

вирішення повинні бути задокументовані.

Ротація та тривала співпраця
EY дотримується принципу обов’язкової ротації 

аудиторських партнерів для забезпечення незалежності 

аудиторів. EY в Україні виконує вимоги щодо ротації 

аудиторських партнерів, що викладені у Кодексі РМСЕБ,

Законі України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» № 2258-VIII, а також якщо 

доречно – відповідні вимоги Комісії з цінних паперів і 

фондового ринку США (US SEC). EY в Україні 

дотримується принципу ротації аудиторських партнерів,

оскільки це додає нового погляду та сприяє незалежності

співробітників від керівництва клієнта, при цьому 

зберігаючи їхню компетенцію та розуміння бізнесу 

клієнтів. Ротація аудиторських партнерів, а також вимоги 

щодо незалежності, вдосконалені системи внутрішнього 

контролю якості та неупереджене спостереження за 

процесом аудиту – все це сприяє незалежності й

об’єктивності, забезпечуючи високу якість аудиту. 

Стаття 30 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» № 2258-VIII вимагає, щоб 

суб’єкт аудиторської діяльності забезпечив ротацію 

ключового партнера з аудиту, відповідального за 

проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

підприємства, що становить суспільний інтерес, не 

пізніше ніж через сім років з дати його призначення. 

Після ротації ключовий партнер з аудиту не має права

брати участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту 

цього підприємства протягом наступних трьох років.

Для підприємств, що становлять суспільний інтерес, 

Глобальна політика EY з питань дотримання незалежності

передбачає ротацію головних аудиторських партнерів,

виконавців перевірки якості виконання завдань та інших 

аудиторських партнерів, які приймають ключові рішення 

та виносять судження з суттєвих аудиторських питань 

(разом – «ключові аудиторські партнери»), через сім 

років. Для клієнта, який щойно був визначений

підприємством, що становить суспільний інтерес (у тому 

числі для щойно зареєстрованої на біржі компанії), 

ключові аудиторські партнери можуть залишатися у своїх 

ролях іще на два роки, не піддаючись ротації, якщо вони

надавали послуги такому клієнту протягом шести або 

більше років до того моменту, як клієнт став 

підприємством, що становить суспільний інтерес, або як 

його цінні папери були допущені до торгів на біржі. 

По завершенні максимального для здійснення ротації 

строку надання послуг ключові аудиторські партнери не

мають права очолювати чи координувати надання

професійних послуг аудиторським клієнтам-

підприємствам, що становлять суспільний інтерес, допоки

не мине так званий «період охолодження» (cooling-off 

period). Такий період охолодження складає 5 років для

головних аудиторських партнерів, 3 роки – для 

виконавців перевірок якості виконання завдань та 2 роки 

– для інших партнерів, на яких розповсюджується вимога 

ротації. 

Якщо місцевим законодавчим органом чи регулятором 

встановлено строк такого обов’язкового періоду 

охолодження для головних аудиторських партнерів, що є 

меншим за 5 років, у такому випадку найтриваліший із 

двох періодів – встановлений законодавчим органом чи

регулятором період або 3-річний період – може бути 

замінений на 5-річний період охолодження. Таке 

локальне виключення може застосовуватися виключно 

для аудиторських періодів, що починаються до 15 грудня 

2023 року. 

На додаток до вимог щодо ротації аудиторських партнерів 

у випадку надання послуг аудиторським клієнтам-

підприємствам, що становлять суспільний інтерес,

EY розробила та впровадила вимоги щодо захисту у 

випадках тривалої співпраці, до обсягу яких, згідно з 

положеннями Кодексу етики професійних бухгалтерів,

розробленого РМСЕБ, належать взяття до уваги загроз, 

під які ставиться принцип незалежності у випадках, коли

фахівці задіяні в аудиті для того чи іншого клієнта 

тривалий час, а також розробка засобів захисту від таких 

загроз.

Ми застосовуємо інструменти для ефективного 

моніторингу дотримання вимог внутрішньої ротації та

вимог, що існують для аудиторських партнерів та інших 

фахівців, які задіяні в аудиті для того чи іншого клієнта 

протягом тривалого часу. Існує також процес планування 

ротації та прийняття рішень стосовно такої ротації, до 

якого входять консультації зі співробітниками

професійних практик та відділу з питань дотримання 

незалежності, а також отримання від них відповідних

ухвалень. 

Ротація суб’єкта аудиторської діяльності 

У випадку надання послуг з обов’язкового аудиту 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, ми 

дотримуємося вимог ротації суб’єкта аудиторської 

діяльності, передбачених положеннями статті 30 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» № 2258-VIII.

Контроль якості аудиту 
Глобальна програма AQR – це основний засіб контролю 

якості аудиту в нашій компанії. EY в Україні реалізовує

Глобальну програму AQR, звітує про результати 
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проведення контролю якості й, якщо доречно, розробляє 

дії, спрямовані на усунення виявлених недоліків. 

Основною метою програми є визначення того, чи

належно розроблені системи контролю якості, включно з 

системами, впровадженими в EY в Україні , та чи

використовуються такі системи під час виконання 

аудиторських завдань, для отримання обґрунтованої 

впевненості щодо дотримання відповідних політик і 

процедур, професійних стандартів і регуляторних вимог.

Глобальна програма AQR відповідає Міжнародному 

стандарту контролю якості № 1 (далі - «МСКЯ № 1») у 

його новій редакції та за необхідності враховує 

положення діючих в Україні регуляторних вимог. Вона

також допомагає EY в Україні виявляти сфери, що 

вимагають покращення продуктивності або 

вдосконалення політик і процедур. 

Глобальна програма AQR виконується щорічно та 

координується й контролюється представниками мережі 

Глобальних PPD під наглядом глобального керівництва 

аудиторських відділів.

Завдання, що підлягають щорічній перевірці,

підбираються на основі підходу, що ґрунтується на 

аналізі ризику, з виокремленням аудиторських завдань,

що є великими за обсягом чи складними або які 

становлять значний суспільний інтерес, включно з 

елементами непрогнозованості. Глобальна програма AQR 

включає в себе детальні перевірки робочих файлів із 

зосередженням на ризиках з охопленням великої вибірки

завдань з аудиту як зареєстрованих, так і не 

зареєстрованих на біржі компаній, а також підприємств, 

що становлять суспільний інтерес, і таких, що не

становлять суспільного інтересу, з метою оцінки ступеня 

дотримання внутрішніх політик і процедур, вимог 

аудиторської методології EY GAM і відповідних

регуляторних вимог. Програма також включає в себе 

перевірки вибірки неаудиторських завдань. Їхньою метою 

є перевірка дотримання відповідних професійних 

стандартів і внутрішніх політик і процедур, що повинні

виконуватися під час надання неаудиторських послуг. 

Окрім цього, здійснюються перевірки на рівні практики 

для оцінки ступеня дотримання політик і процедур 

контролю якості у функціональних сферах, зазначених у 

МСКЯ № 1.

Глобальна програма AQR є доповненням до заходів 

зовнішнього контролю, як-от перевірки з боку 

регуляторів ринку аудиту та зовнішні незалежні експертні

перевірки.

Виконавці перевірок AQR та керівники AQR-команд 

обираються з урахуванням їхніх навичок і професійних 

знань у галузі бухгалтерського обліку та аудиту, а також 

їхньої галузевої компетенції. Ці особи часто працюють у 

Глобальній програмі AQR впродовж багатьох років і 

відтак дуже добре знаються на її специфіці. Виконавці 

перевірок AQR та керівники AQR-команд призначаються

для виконання тих чи інших перевірок за межами свого 

основного місцезнаходження та є незалежними від 

команд з аудиту, які вони перевіряють.

Результати Глобальної програми AQR і заходів 

зовнішнього моніторингу й інспекцій аналізуються та 

належним чином повідомляються з метою покращення 

якості. В усіх планах покращення якості викладені 

належні дії, що мають бути вжиті, зазначені відповідальні 

за це особи, графіки та кінцеві строки реалізації, а також 

передбачена наявність ухвалення для кожного 

виконуваного заходу. Заходи, спрямовані на вирішення 

питань якості аудиту, що виявлені в ході реалізації 

Глобальної програми AQR, інспекції з боку регуляторних 

органів і зовнішніх незалежних експертних перевірок, 

розглядаються керівництвом аудиторської практики та 

нашим PPD. Керівництво аудиторської практики та PPD

здійснюють контроль виконання таких заходів. Усі ці 

програми є важливою реакцією на наші безупинні дії з 

удосконалення якості.



Звіт про прозорість за 2019 рік: EY в Україні 18

Зовнішні перевірки системи
контролю якості 
Аудиторська практика EY в Україні, а саме ТОВ «Ернст 

енд Янг Аудиторські послуги», яке надає послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності, підлягає 

перевірці системи контролю якості аудиторських послуг з 

боку Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю (з 1 жовтня 2018 

року) з періодичністю, що встановлена чинним

законодавством. До набрання чинності Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» № 2258-VIII (тобто до 1 жовтня 2018 року) 

перевірку якості аудиторських послуг проводила 

Аудиторська палата України (АПУ). У межах таких 

перевірок регулятори оцінюють стан систем контролю 

якості та здійснюють перевірку обраних завдань. 

Остання зовнішня перевірка системи контролю якості 

аудиторських послуг була проведена Аудиторською 

палатою України у 2016 році. Рішенням Аудиторської 

палати України № 326/4 від 30 червня 2016 року було 

визнано, що ТОВ «Ернст енд Янг аудиторські послуги» 

пройшло перевірку системи контролю якості 

аудиторських послуг та видано Свідоцтво про 

відповідність системи контролю якості строком дії до

31 грудня 2021 року. 

Ми з повагою ставимося до таких перевірок із боку 

Інспекції ОСНАД та АПУ й використовуємо їх на свою 

користь. Ми ретельно оцінюємо питання, підняті в ході 

кожної такої перевірки, щоби виявити сфери, що

вимагають покращення якості нашого аудиту. Разом із 

внутрішніми AQR-перевірками EY такі зовнішні перевірки

допомагають нам максимально покращувати якість 

аудиту та супутніх процесів контролю в інтересах 

інвесторів наших клієнтів і в інтересах усіх інших 

зацікавлених сторін. 

Можна додати зазначене нижче у випадку, коли важливо 

оприлюднити результати нормативної перевірки, оскільки

відсутність розкриття цієї інформації може бути розцінена 

як недостатність або й взагалі відсутність прозорості на

місцевому рівні: 

З інформацією про зазначених вище регуляторів 

аудиторського ринку можна ознайомитись за

посиланням: www.apu.com.ua та www.apob.org.ua.

Інформацію про проходження останньої перевірки 

системи контролю якості аудиторських послуг наведено у 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, 

який веде Аудиторська палата України, що розміщений

на веб-сторінці АПУ. 

Дотримання законодавчих норм
Глобальний кодекс корпоративної поведінки EY 

встановлює чіткий комплекс принципів, що скеровують

наші дії та визначають нашу поведінку. EY в Україні 

дотримується всіх діючих норм, а все, що ми робимо,

ґрунтується на цінностях EY. Така відданість якості та 

принциповості закріплюється низкою політик і процедур, 

що описані нижче.

Політика з запобігання хабарництву

Глобальна політика EY із запобігання хабарництву 

знайомить співробітників із положеннями щодо вчинення 

певних неетичних і незаконних дій. У ній наголошується

на зобов’язанні кожного співробітника дотримуватися 

положень законодавства з протидії хабарництву і

надається більш широке пояснення того, що саме являє 

собою хабарництво. Також у ній наголошується на

обов’язку інформування про будь-які виявлені факти

хабарництва. На тлі дедалі зростаючого світового 

значення таких явищ як хабарництво та корупція EY 

докладає ще більших зусиль задля впровадження 

усередині компанії заходів боротьби з хабарництвом.

Використання інсайдерської інформації 

Глобальна політика EY щодо використання інсайдерської 

інформації закріплює зобов’язання наших співробітників 

не брати участі в торгівлі цінними паперами, маючи 

доступ до конфіденційної інформації про емітента, а 

також дає пояснення того, що саме являє собою 

інсайдерська інформація, та з ким наші співробітники 

можуть проконсультуватися в разі виникнення питань 

стосовно їхніх зобов’язань.

Торгові санкції 

Важливо, щоб ми постійно були в курсі ситуації стосовно 

міжнародних торгових санкцій, що постійно змінюється. 

EY відстежує санкції, що накладаються в різних країнах 

світу, та інформує своїх співробітників про діяльність, що 

підпала під їхній вплив. 

Конфіденційність даних 

Глобальна політика ЕY стосовно захисту конфіденційної 

інформації, в новій редакції від 2018 року, встановлює 

принципи, що слід застосовувати до збору, використання

і захисту персональних даних, включаючи данні, 

пов’язані з нинішніми, колишніми та майбутніми 

співробітниками, клієнтами, постачальниками або бізнес-

асоціаціями. Ця політика відповідає суворим вимогам 

Загального регламенту ЄС про захист даних («GDPR») та 

іншим чинним законодавчим і нормативним вимогам 

щодо захисту та конфіденційності даних. В EY також

діють прийняті регуляторами ЄС Обов’язкові 

корпоративні правила («Binding Corporate Rules, BCR»),

що покликані спростити рух персональних даних 

усередині мережі EY. Також у компанії впроваджено 

політику поводження з конфіденційними даними

відповідно до вимог, що застосовні безпосередньо в 

Україні, та реагування на відповідні бізнес-потреби.
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Зберігання документів 

EY в Україні застосовує політику зберігання документів 

щодо всіх завдань та усіх співробітників. Документи

повинні зберігатися належним чином, до них 

звертаються, коли будь-якій особі стає відомо про 

фактичні або обґрунтовано очікувані претензії, судові

розгляди, розслідування, виклики до суду або інші 

адміністративні розслідування за участю клієнта, що 

можуть стосуватися виконаної нами роботи. Політикою

також враховані діючі в Україні законодавчі вимоги щодо 

створення та ведення робочої документації, що 

стосується виконаної роботи.







Звіт про прозорість за 2019 рік: EY в Україні 22

Аудиторські комітети і контроль за дотриманням 
принципу незалежності

Ми визнаємо всю важливість ролі, що відіграють 

аудиторські комітети та подібні до них органи 

корпоративного управління у контролі за дотриманням 

незалежності аудиторів. Незалежні та наділені

відповідними повноваженнями аудиторські комітети 

виконують надважливу роль від імені акціонерів у захисті 

незалежності та попередженні конфліктів інтересів. 

Ми постійно підтримуємо повноцінний зв’язок з 

аудиторськими комітетами та тими, кого наділено 

найвищими повноваженнями. За допомогою програм

перевірки контролю якості в EY ми моніторимо та

перевіряємо дотримання стандартів EY з метою 

звітування про це перед аудиторськими комітетами, 

а також, де це застосовно, наявність попереднього 

ухвалення надання неаудиторських послуг.



Звіт про прозорість за 2019 рік: EY в Україні 23

Професійний розвиток 

Постійний розвиток знань та навичок наших

співробітників є надзвичайно важливим для досягнення 

мети компанії: зміцнення довіри до ринків капіталу.

Надання кожному співробітнику можливостей навчання,

отримання досвіду та наставництва забезпечує його 

гідний розвиток та повноцінну самореалізацію в такому 

темпі, який пасує саме йому.

Компанія також контролює на місцях систематичне

призначення співробітників для виконання тих чи інших 

завдань, тоді як основна програма EY із навчання з 

аудиту є загальною для усіх фірм-учасників глобальної 

мережі. Професійний розвиток співробітників 

відбувається і шляхом коучингу – коли досвідчені фахівці

виступають коучами для менш досвідчених колег, що 

допомагає втілювати знання та досвід на практиці.

Навчання організовується за допомогою 

високопрофесійної Академії аудиту («Audit Academy»), 

що поєднує в собі інтерактивні заняття в аудиторіях на

основі імітаційних моделей та онлайн модулі у форматі 

«за потреби» з усією необхідною допомогою та технічною 

підтримкою. Таке навчання доповнюється навчальними 

програмами, які розробляються у відповідь на зміни, що 

регулярно відбуваються у сфері бухгалтерського обліку та 

звітування, у вимогах щодо незалежності й у професійних 

стандартах, у сфері нових технологій, а також із метою 

належного реагування на важливі питання. 

У випадках, коли фірми-учасники мережі EYG виконують 

аудити та огляди фінансової звітності, складеної за

Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), 

учасники команд, які виконують такі завдання, проходять 

відповідне навчання з метою отримання акредитації з 

МСФЗ.

EY в Україні вимагає від своїх фахівців з аудиту проходити 

щонайменше 20 годин безперервного професійного 

навчання кожного року і принаймні 120 годин упродовж

трьох років. Із цього часу 8 годин щороку та 48 годин 

упродовж трьох років повинні витрачатися на отримання 

професійних знань у сфері бухгалтерського обліку та

аудиту. 

Знання та внутрішній обмін інформацією 

Ми розуміємо, що крім управління професійним

розвитком та ефективністю співробітників, важливо 

забезпечувати команди з завдань актуальною 

інформацією, що сприятиме якісному виконанню ними

своїх професійних обов’язків. EY інвестує значні кошти в 

мережі отримання знань та внутрішнього обміну 

інформацією для уможливлення швидкого 

розповсюдження інформації з метою сприяння

ефективній співпраці та обміну досвідом між 

співробітниками. Серед наших ініціатив:

• Онлайн-інструмент EY Atlas, що надає доступ до 
місцевих і міжнародних стандартів із фінансового 
звітування та аудиту, методичних матеріалів і 
тлумачень; замінив собою аналогічний 
інформаційний ресурс Global Accounting and Auditing
Information Tool (GAAIT) з 2017 фінансового року 

• Публікації, як-от Застосування МСФЗ (International 
GAAP), Зміни в МСФЗ (IFRS developments), та
приклади фінансової звітності

• Глобальні новини з питань обліку та аудиту, Global 
Accounting and Auditing News, щотижнева
найактуальніша інформація про політики в сферах 
аудиту та незалежності, зміни та доповнення від 
уповноважених розробників стандартів і регуляторів,
а також внутрішні коментарі стосовно зазначених 
питань 

• Оповіщення та веб-трансляції, що охоплюють 
міжнародні та внутрішні питання, спеціально 
розроблені для постійного покращення аудиторських 
практик фірм-учасників мережі. 

Управління ефективністю 

LEAD, прогресивний підхід EY до професійної кар’єри, 

особистісного розвитку та ефективності діяльності наших 

співробітників, являє собою регулярне отримання відгуків 

про співробітників по завершенні кожного 90-денного 

циклу, що покращує внутрішню комунікацію. Відгуки 

збираються разом і відтак використовуються в визначенні 

компенсаційних пакетів та програм заохочення 

співробітників. 

LEAD спрямований на сприяння розвитку наших 

співробітників на всіх етапах їхньої професійної кар’єри в 

EY. На інформаційній панелі співробітника в системі LEAD 

міститься інтуїтивно зрозуміле зведення показників його

ефективності по напрямках, визначених EY, та оцінка 

ефективності в порівнянні з колегами. 

LEAD містить компоненти, що були включені й до 

попереднього методу управління ефективністю та 

розвитком співробітників (PMDP). Вони окреслювали

нашим співробітникам чіткі кар’єрні перспективи та 

надавали можливість самоконтролю власної ефективності.

Протягом року кожен фахівець разом зі своїм наставником 

визначає напрями свого подальшого розвитку.

Інформація про
безперервне
навчання 
фахівців з аудиту
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Аудиторські клієнти-підприємства, що становлять суспільний
інтерес, компанії EY в Україні
У фінансовому році, що закінчився 31 грудня 2019 року, компанія EY в Україні проводила аудит таких підприємств,

що становлять суспільний інтерес:

• ТОВ «АДМ Юкрейн» 

• ТОВ «Глобаллоджик Україна» 

• АТ «Державний експортно-імпортний банк України» 

• ПрАТ «Дікергофф Цемент Україна» 

• ПрАТ «Дніпроспецсталь» 

• ТОВ «Інфопульс Україна» 

• ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

• ПрАТ «Концерн Хлібпром» 

• АТ «Креді Агріколь Банк» 

• ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» 

• АТ «Мегабанк» 

• ТОВ «Ніссан Мотор Україна» 

• АТ «Перший український міжнародний банк»

• ПАТ АБ «Південний» 

• АТ КБ «ПриватБанк» 

• ПрАТ «Природні Ресурси» 

• ПрАТ «Рено Україна» 

• ПрАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» 

• ПАТ «Таскомбанк» 

• АТ «Українська залізниця» 

• АБ «Укргазбанк» 

• ПАТ «Укртелеком» 

• ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» 

Додаток 1: 
Аудиторські клієнти-
підприємства,
що становлять 
суспільний 
інтерес
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Інформація про EY 

EY є глобальним лідером з аудиту, оподаткування, 
супроводу угод і консультування. Наші знання та якість 
послуг сприяють зміцненню довіри і впевненості на 
ринках капіталу та в економіці 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. 

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. Інформація про те, як EY збирає та 
використовує персональні дані, та опис прав фізичних 
осіб, передбачених законодавством про захист даних, 
наведені на сайті ey.com/privacy. Дізнайтеся більше на
сайті: ey.com. 
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