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Глобальний кодекс 
корпоративної поведінки EY 
(далі — "Кодекс")  
звизначає систему етичних 
норм, якими ми керуємося  
в своїй роботі. Кодекс 
базується на наших 
загальних корпоративних 
цінностях, цілях і прагненнях.
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Вдосконалюючи бізнес, 
змінювати світ на краще
Найважливіше завдання EY — вдосконалюючи 
бізнес, змінювати світ на краще. Ми формуємо 
видатних лідерів і команди, які  досягають 
високих результатів для всіх зацікавлених  
сторін, що є запорукою стабільного  
й збалансованого розвитку.

Наша 
мета

Наші 
цінності

Хто ми
• Люди, які на ділі демонструють принциповість, 

повагу й інклюзивність.

• Люди, сповнені енергії, ентузіазму і сміливості, 
що необхідні справжнім лідерам

• Люди, які будують взаємини на 
основіправильних вчинків

До чого ми 
прагнемо

• Створювати довгостроковий корисний ефект як 
надійна провідна організація у сфері професійних 
послуг у світі.

• Приносити користь для клієнтів, співробітників і 
суспільства, а також досягати високих фінансових 
результатів.
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Усім, хто працює в EY
Ми працюємо в жорстких умовах, що диктує зростаюча глобалізація бізнесу. Щодня ми зустрічаємося
зі складними ситуаціями. Вибір, який ми робимо у таких ситуаціях, має визначальний вплив на репутацію 
кожного з нас і нашої організації в цілому.

Орієнтиром для нас є наші корпоративні цінності й цілі, а також положення цього Кодексу.

Наші цінності — це основи світогляду нашої глобальної організації. Ми є свідкам безпрецедентних за 
своїми темпами змін, що відбуваються не тільки в EY, але й у всьому світі. Нові технології докорінно 
змінюють наше життя: сьогодні ми працюємо по-новому і шукаємо нетривіальні шляхи вдосконалення 
результатів своєї роботи. Але наші цінності при цьому залишаються незмінними і є фундаментом для 
побудови діяльності EY. Саме вони визначають наші дії та поведінку. Вони впливають на те, як ми 
взаємодіємо одне з одним, з нашими клієнтами та суспільством в цілому.

Наша мета — вдосконалюючи бізнес, змінювати світ на краще — є невід'ємною частиною нас самих і того, 
що робить кожен із нас щодня. Вона допомагає тримати правильний курс у сучасному світі з його 
стрімкими змінами й невизначеністю.

Наш глобальний кодекс корпоративної поведінки визначає чіткі стандарти, якими ми керуємось під час 
ведення бізнесу. Він встановлює етичні межі, які допомагають нам робити правильний вибір у складних
і неоднозначних ситуаціях. Ми постійно працюємо над тим, щоб наша корпоративна культура сприяла 
відповідальному ставленню всіх і кожного до якості нашої роботи і до довіри наших клієнтів.

У разі виникнення питань етичного характеру кожен із нас має керуватися нашими цінностями, що в тому 
числі означає необхідність займати активну позицію, коли поведінка інших суперечить принципам цього 
Кодексу. І хоча більшість питань можна вирішити на локальному рівні, Кодекс містить інформацію щодо 
додаткової підтримки й ресурсів на рівні глобальної організації.

Вкрай важливо, щоб кожен співробітник EY розумів й у повному обсязі дотримувався вимог цього 
Кодексу. У такий спосіб ми транслюємо свій єдиний підхід всім, із ким взаємодіємо, й демонструємо
наш твердий намір дотримуватися етичних норм поведінки, високих стандартів якості й принципів 
інклюзивності в роботі.

Так ми захищаємо і зміцнюємо репутацію EY, а також робимо важливий внесок у покращення ділового 
середовища на благо наших співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.
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Глобальний кодекс корпоративної
поведінки визначає чіткі стандарти,
якими ми керуємось під час ведення
бізнесу. Він встановлює етичні  
межі,які допомагають нам робити
правильний вибір у складних  
і неоднозначних ситуаціях.  
Ми постійно працюємо над тим, щоб
наша корпоративна культура сприяла
відповідальному ставленню всіх  
і кожного до якості нашої роботи  
і до довіри наших клієнтів.

Кармайн ді Сібіо
Голова ради директорів
і головний виконавчий директор

“
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Кодекс допомагає дотримуватися правильної лінії поведінки в компанії, проте передбачити всі 
ситуації, з якими ви можете зіткнутися, неможливо. Його головна мета — спонукати нас до роздумів  
про те, як саме наші корпоративні цінності мають впливати на рішення, що ми ухвалюємо, та на  
вчинки, що робимо. Ми неухильно дотримуємося вимог законодавства, а також наших корпоративних 
політик, правил і процедур, оскільки усвідомлюємо значимість їхнього впливу на якість нашої роботи  
та на атмосферу в колективі.

Застосування 
Кодексу на 
практиці

1
Чи порадився я  
з колегами?

2
Чи відповідають мої дії 
закону та професійним 
стандартам?

3
Чи не піддаю я  
сумніву своє сумління, 
добросовісність EY  
чи наших клієнтів?

4
Чи відповідають 
мої дії цінностям 
EY?
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Як слідувати Кодексу на практиці? В який спосіб 
кожен із нас може впевнитися в тому, що ми 
дотримуємося зобов'язань, передбачених 
Кодексом? Як саме ми повідомляємо про проблеми 
або поведінку, яка, на нашу думку, суперечить 
етичним нормам?

Якщо ви не впевнені, як потрібно вчинити, або ви 
зіткнулись із труднощами, поставте собі запитання, 
що представлені вище. Можливо, саме це 
допоможе вам зробити правильний вибір.

Якщо будь-які принципи, викладені у Кодексі, є для 
вас незрозумілими, або ви не впевнені в тому, 
як ними керуватися, заохочуємо вас звернутися за 
консультацією до колег, які мали відповідний 
досвід, та отримати відповіді на ваші запитання.

5
Чи ставлюся я з 
повагою до різно- 
манітності поглядів і  
культурних відмінностей  
інших людей?

6
Чи є обрані мною дії найбільш 
оптимальними з погляду етики 
серед усіх можливих варіантів? 
Чи є в мене відчуття, що я 
вчиняю правильно?

7
Чи погодиться перевіряю- 
чий з моїм рішенням, 
якщо я викладу його
в документальній формі?

8
Чи мої дії не 
завдадуть 
шкоди репутації 
EY?



8 |  Глобальний кодекс корпоративної поведінки8 |  Глобальний кодекс корпоративної поведінки

Ми заохочуємо й підтримуємо 
застосування положень Кодексу в повсякденній роботі — як в особистій діяльності, 
так і у веденні бізнесу загалом.

Ми діємо
відповідно до норм, які представлені в Кодексі.

Ми вітаємо
звернення працівників за порадами та рекомендаціями до досвідчених спеціалістів, 
які можуть допомогти зі застосуваннями положень Кодексу.

Ми розуміємо,
що ухилення від положень Кодексу та їх порушення — неприпустиме.  
Співробітники мають повідомляти про такі випадки, тільки-но про це стає відомо.

EY не допускає
будь-які переслідування за поширення добросовісної інформації щодо можливої 
протиправної або неетичної поведінки.

Ми визнаємо,
що порушення Кодексу може призвести до вживання дисциплінарних заходів, 
зокрема до закінчення трудових відносин.

Ми підтверджуємо
наше розуміння принципів, які представлені у Кодексі й наші обов'язки щодо їх 
дотримання.

Кодекс корпоративної поведінки розповсюджується на кожного праців-
ника EY, незалежно від його повноважень, посади чи спеціалізації.

Наші обов'язки



Глобальний кодекс корпоративної поведінки  | 9

Кодекс корпоративної поведінки складається з п'яти розділів, 
які встановлюють основоположні принципи, якими кожен, хто 
працює в EY, має керуватися у своїх вчинках у всіх напрямах 
нашої діяльності:

1 2 3
4 5

Робота одне 
з одним

Робота з клієнтами 
та іншими особами

Професійна 
принциповість

Захист даних, 
інформації та 
інтелектуальної 
власності

Об'єктивність та 
незалежність
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1
Ми будуємо 
взаємини на основі довіри й переконаності в тому, що кожен 
із нас повинен правильно чинити як у ролі приватної особи, 
так і спеціаліста компанії.

Ми поважаємо 
одне одного, цінуємо різноманітність і докладаємо всіх  
зусиль до створення атмосфери відкритості, де немає місця 
дискримінації, залякуванню й переслідуванням. Ми не 
потерпимо утисків за гендерною ознакою й гендерною 
ідентичністю/вираженням, сексуальною орієнтацією, 
національною чи релігійною належністю, або за будь-якою 
іншою ознакою ідентифікації, яка в деяких суспільствах  
може визначатися та інтерпретуватися з погляду етнічної, 
культурної чи расової приналежності або з погляду кольору 
шкіри, як і утисків, які базуються на ймовірних відмінностях 
тих чи інших рис людей.

Ми використовуємо 
відмінності між нами для формування інклюзивного 
середовища, в якому всі люди почувають себе собою, 
оцінюються відповідним способом, відчувають свою 
приналежність до колективу, а також розуміють, що їхнє 
прагнення робити максимальний внесок у свою діяльність 
всіляко підтримується.

Оскільки ми є частиною різноманітних  
робочих груп,  
ми дотримуємося принципу різноманітності досвіду та 
культур, що робить нас ще сильнішими. 

Ми радимося одне з одним 
і поважаємо тих, чиї погляди відрізняються від наших, і 
тих, хто заперечує нашу думку.

Ми заохочуємо до 
чесності, поваги, збереження командного духу та 
інклюзивності.

Ми дотримуємося принципу 
відкритого і чесного діалогу.

Ми покладаємося одне на одного 
в питаннях надання якісних послуг клієнтам EY  
й нашого індивідуального професійного розвитку, 
а також несемо особисту відповідальність перед іншими 
членами команди за свій внесок у спільну справу.

Ми мотивуємо 
й підтримуємо професійне зростання наших колег, 
сприяємо індивідуальним досягненням й бажанню 
вдосконалюватися.

Ми підтримуємо 
й розраховуємо на регулярну, відверту і конструктивну 
взаємодію та виявляємо своє схвалення у разі успіху.

Робота одне 
з однимОскільки ми є частиною різноманітних робочих груп,  

ми дотримуємося принципу різноманітності досвіду та 
культур, що робить нас ще сильнішими. 

Ми радимося одне з одним 
і поважаємо тих, чиї погляди відрізняються від наших, і 
тих, хто заперечує нашу думку.

Ми заохочуємо до 
чесності, поваги, збереження командного духу та 
інклюзивності.

Ми дотримуємося принципу 
відкритого і чесного діалогу.

Ми покладаємося одне на одного 
в питаннях надання якісних послуг клієнтам EY  
й нашого індивідуального професійного розвитку, 
а також несемо особисту відповідальність перед іншими 
членами команди за свій внесок у спільну справу.

Ми мотивуємо 
й підтримуємо професійне зростання наших колег, 
сприяємо індивідуальним досягненням й бажанню 
вдосконалюватися.

Ми підтримуємо 
й розраховуємо на регулярну, відверту і конструктивну 
взаємодію та виявляємо своє схвалення у разі успіху.
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Робота з клієнтами…

Як професіонали, ми маємо намір
виправдати надану нам довіру.

Ми прагнемо
надавати послуги високої якості з урахуванням нашої 
професійній кваліфікації, конкретних запитів і потреб 
клієнтів EY, а також відповідно до умов договорів 
щодо надання послуг.

Ми ефективно й впевнено вирішуємо
питання, які виникають в процесі роботи з клієнтом, 
без вагань повідомляючи їм неприємні новини.

Ми оцінюємо
кожне нове завдання не лише з погляду на 
можливість його виокнання, але й з погляду на те,  
чи нам варто розпочинати роботу над ним.

Ми підтримуємо своїх співробітників
і готові відмовитися від роботи з будь-якими 
клієнтами, які будуть чинити неправомірний тиск  
на наших фахівців або погрожувати їм під час 
виконання професійних обов'язків.

Робота з регулюючими органами...

Ми дотримуємося
усіх чинних професійних правил. Компанії, що входять до 
складу EY, активно взаємодіють з регулюючими 
органами, які забезпечують нагляд за нашою 
професійною поведінкою й стежать за тим, щоб ці 
правила й стандарти відповідали потребам ринку, які 
постійно змінюються.

Робота з іншими особами...

Ми проти 
неетичних і незаконних методів ведення бізнесу.

Ми уникаємо
відносин з клієнтами та іншими особами,  
стандарти яких,не відповідають нашому Кодексу.

За необхідності ми взаємодіємо
з іншими представниками нашої професії 
щодо загальнозначущих питань.

Під час взаємодії з клієнтами та іншими зовнішніми сторонами питання етики,  
принциповості та репутації EY мають бути в абсолютному пріоритеті.

Робота з клієнтами та іншими 
особами

2
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Наш підхід до конкуренції…
Ми розуміємо, 
що завдяки високій якості наших професійних консультацій, 
продуктів та рішень ми забезпечуємо собі конкурентну перевагу  
на ринку.

Ми беремо участь
в конкурентній боротьбі з усією притаманною нам віддачею та 
рішучістю і водночас усвідомлюємо, що її потрібно вести чесно.

Ми не користуємося
мотивами особистої вигоди для залучення клієнтів і для отримання 
інших переваг. 

Документальне оформлення нашої 
роботи...

Ми належним чином документуємо
проєкти клієнтів і свою діяльність загалом.

Ми ніколи не знищуємо
документи, не вносимо зміни до них і не даємо рекомендацій щодо 
їх знищення або змін з протизаконною або некоректною метою.

Ми архівуємо й зберігаємо
документацію належним чином.

Наша професійна принциповість

У професійній діяльності ми дотримуємося 
усіх чинних законів, нормативних актів і стандартів.

Ми захищаємо
репутацію EY. Ми не змінюємо позицію, яку займає наша 
компанія щодо професійних та інших питань.

Ми всіляко підтримуємо
звернення за порадою й консультаціями. Ми обговорюємо 
етичні питання і за необхідності звертаємося за порадою задля 
їх вирішення. Ми не боїмося проблем та не ігноруємо їх.

Ми розуміємо
правила, вказівки й процедури EY та дотримуємося їх.

Ми створили
гарячу лінію для роботи зі зверненнями працівників  
у делікатних справах етичного характеру.

Ми підтверджуємо,
що кожен із нас постійно вдосконалює свої професійні знання 
й бере участь в обміні передовим досвідом та інноваційними 
напрацюваннями.

Професійна принциповість
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3
Вартість наших послуг…
Ми встановлюємо вартість
наших послуг відповідно до умов договорів 
та наших професійних стандартів.

Робочий час і витрати…

Ми звітуємо про
фактично відпрацьовані години й понесені 
витрати.

Ми враховуємо витрати 
відповідно до правил компанії EY, а за 
наявності домовленостей — відповідно до 
правил, які були узгоджені з клієнтом.
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Наша об'єктивність...

Ми забезпечуємо й підтверджуємо
об'єктивність та незалежність, усвідомлюючи їх 
значущість для виконання наших професійних 
обов'язків.

Ми дотримуємося принципу
необхідного професійного скептицизму.

Ми не допускаємо
тиску на наших працівників з боку клієнтів або 
інших осіб.

Ми відстежуємо
можливі прояви конфлікту інтересів на 
особистісному або професійному рівнях та 
оперативно вживаємо необхідних заходів для 
врегулювання будь-яких потенційних конфліктів.

Ми не погоджуємося
на оплату наших витрат і не приймаємо будь-які 
цінності, якщо це може вплинути на незалежність 
наших висновків і консультацій, або суперечить 
нашим корпоративним правилам з інших причин.

Наша незалежність…

Ми дотримуємося
правил EY щодо незалежності, зокрема обмежень, 
що стосуються членів наших родин, а також 
професійних стандартів, законів і нормативних  
актів, які були ухвалені на державному рівні, якщо 
вони мають більш жорсткий характер, ніж наші 
внутрішні правила, і своєчасно надаємо необхідну 
інформацію.

Ми уникаємо
взаємин, які негативно впливають на нашу 
об'єктивність і незалежність, або можуть 
створювати враження такого впливу.

Ми безперервно контролюємо
питання незалежності.

Об'єктивність та 
незалежність

4
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Ми дотримуємося конфіденційності
інформації та інших відомостей, які ми отримуємо від клієнтів, третіх осіб або тих,  
хто має до них приналежність, а також персональних даних співробітників EY.  
Ми надаємо інформацію лише за службової необхідності, суворо дотримуючись політик.

Ми вживаємо превентивних заходів
для захисту наших документів, комп'ютерного обладнання та інших 
інформаційних носіїв, на яких зберігаються персональні дані та інша конфіденційна 
інформація, зокрема відповідно до політик EY у сфері інформаційної безпеки.

Ми негайно повідомляємо
про будь-які випадки втрат, крадіжок та неправомірного розкриття персональних  
даних і конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства  
й політик EY.

Ми не використовуємо
конфіденційну інформацію й персональні дані у власних інтересах 
і дотримуємося чинного законодавства у сфері інсайдерської торгівлі, 
а також відповідних правил EY.

Ми використовуємо соціальні медіа та технології
відповідно і дотримуємося конфіденційності щодо усіх осіб, з якими  
ми працюємо.

Ми отримуємо і розробляємо
об'єкти інтелектуальної власності та забезпечуємо їх захист 
у встановленому порядку. Ми дотримуємося обмежень, які пов'язані з їх 
використанням і відтворенням.

Захист даних, інформації 
та інтелектуальної власності

5
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Жоден кодекс не здатен врахувати всі можливі 
ситуації: будь-кому з нас може знадобитися 
порада або підтримка колег для вирішення 
проблем, що виникають в процесі роботи.

В EY завжди заохочувалася практика 
консультацій. На додаток до усталених 
внутрішніх зв'язків ми створили мережу 
фахівців, які готові надати необхідну підтримку 
та консультації щодо виконання обов'язків, 
передбачених даним Кодексом.

Щоб отримати допомогу й пораду, можна задіяти 
такі служби й ресурси на рівні глобальної організації, 
міжрегіональної області, регіону й країни:

• Відділ управління ризиками

• Служба забезпечення якості у вашій сервісній лінії

• Група професійної практики

• Відділ роботи з персоналом

• Юридична служба

• • Відділ з питань незалежності

• Навігатор по політикам EY: інструкції та процедури 
включно з онлайн-ресурсами й базами даних.

• Гаряча лінія щодо етичних питань та групи 
контролю за дотриманням етичних норм

• Discover

Куди звертатися 
за підтримкою
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Дотримуючись своєї місії — удосконалюючи бізнес, змінювати світ на краще, — 
компанія EY сприяє створенню довгострокового корисного ефекту для 
клієнтів, співробітників і суспільства в цілому, а також допомагає 
зміцнювати довіру до ринків капіталу.

Багатопрофільні команди компанії EY представлені у більше ніж 150 
країнах світу. Використовуючи дані й технології, ми забезпечуємо довіру до 
інформації, підтверджуючи її достовірність, а також допомагаємо клієнтам 
розширювати, трансформувати й успішно вести свою діяльність.

Фахівці компанії EY в галузі аудиту, консалтингу, права, стратегії, 
оподаткування і угод ставлять правильні запитання, які дозволяють 
знаходити нові відповіді на виклики сьогодення.

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 порядок збору та 
використання компанією EY персональних даних, а також про права, що мають фізичні особи відповідно 
до законодавства про захист персональних даних, доступна за посиланням ey.com/privacy. Більш детальна 
інформація представлена на нашому сайті: ey.com.

Ми взаємодіємо c компаніями з країн СНД, допомагаючи їм у досягненні бізнес-цілей. У 19 офісах нашої 
фірми (у Москві, Владивостоці, Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Новосибірську, Ростові-на-Дону,  
Санкт-Петербурзі, Тольятті, Алмати, Атирау, Нур Султані, Баку, Бішкеку, Єревані, Києві, Мінську, Ташкенті, 
Тбілісі) працюють 5500 фахівців.

© 2021 ТОВ «Ернст енд Янг»  
Усі права захищені.

ED None.

Інформація, що міститься в цій публікації, представлена у скороченій формі і призначена лише для загального ознайомлення, у зв'язку з чим 
вона не може розглядатися в якості повноцінної заміни докладного звіту про проведене дослідження й інших згаданих матеріалів та бути 
підставою для винесення професійного судження. Компанія EY не несе відповідальності за шкоду, заподіяну будь-яким особам у результаті  
дії або відмови від дії на підставі відомостей, що містяться в даній публікації. Із будь-яких конкретних питань слід звертатися до фахівця 
відповідного напряму послуг.

ey.com/ua




