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ВСТУПНЕ СЛОВО  
КЕРУЮЧОГО ПАРТНЕРА  
КОМПАНІЇ EY В УКРАЇНІ

Ми в компанії EY прагнемо зробити світ кращим через вдоскона-
лення ділового середовища, сталий розвиток бізнесу, підвищення 
довіри до фінансових інститутів та розкриття талантів у всіх його 
проявах. 

Ми виступаємо ініціаторами змін та об’єднуємо зусилля з однодум-
цями задля кращого результату. Цілі Сталого Розвитку, проголо-
шені Організацією Об’єднаних Націй, дали нам спільну мову, щоб 
описати виклики, які постали перед світом, а також окреслили 
контекст для співпраці.

У 2016 році компанія EY відзначила 25-ту річницю діяльності 
в Україні. Водночас, Україна святкувала 25-річчя незалежності. 
Ми цінуємо довіру наших клієнтів та інших зацікавлених сторін 
і розуміємо відповідальність, що покладено на компанію–лідера 
у галузі професійних послуг.

Наш бізнес напряму залежить від стану економіки в країні, і остан-
ні роки були непростими для компанії. Тож, ми адаптували бізнес-
процеси та роботу команди таким чином, щоб забезпечити опера-
ційну гнучкість та бути готовими до роботи в нових реаліях. Ми 
надавали експертну підтримку урядовим організаціям, допомага-
ючи у реалізації реформ, проте ще чимало потрібно зробити, щоб 
країна вийшла зі стану кризи, а довіра інвесторів до української 
економіки відновилася. Водночас, ми шукали нові можливості для 
розвитку та розробляли інноваційні послуги. Ми інвестували у роз-
виток персоналу, щоб бути готовими до зростання економіки та 
утримувати лідерство на ринку. Наприклад, 117 працівників з офі-
сів EY у Києві та Донецьку отримали новий професійний досвід за-
вдяки міжнародним програмам мобільності, що дають можливість 
працювати в різних країнах, де представлена наша компанія.

Я пишаюся нашими досягненнями за звітний період:

• EY визнано одним із найбільш привабливих роботодавців 
у галузі професійних послуг в Україні за підсумками різних 
досліджень, в тому числі: за рейтингом журналу «Фокус» 
у 2016 році; в рамках спецпроекту «HReformation 2016. 
Найкращі роботодавці України» від журналу «Бізнес» та згідно 
з Українським індексом корпоративної рівності у 2016 році

• EY посіла перше місце серед компаній аудиторського ринку 
в рамках рейтингу «ТОП-100. 500 найбільших компаній ринку 
послуг України» за версією Delo.ua (Ekonomika Communication 
Hub) у 2016 році

• Індекс залученості співробітників EY в Україні за 2016 рік 
склав 84%

• 56% співробітників компанії у 2016 році взяли участь 
у волонтерській роботі

• Близько 10 000 годин часу фахівців EY було витрачено 
на проекти pro bono та волонтерську роботу за 2015–2016 роки

Для нас честь бути підписантом Десяти принципів Глобального 
договору Організації Об’єднаних Націй (ГД ООН), і ми продовжимо 
втілювати й популяризувати відповідальні ділові практики. Наша 
компанія є членом Центру розвитку КСВ в Україні та вже багато 
років поспіль підтримує Всеукраїнський щорічний конкурс 
найкращих практик КСВ.

Дворічний звіт про сталий розвиток дозволяє розповісти про наш 
прогрес у галузі сталого розвитку та підкреслити відданість 
принципам відповідального ведення бізнесу. Сподіваюся, вам 
буде цікаво з ним ознайомитися.

Керуючий партнер  
компанії EY в Україні

ОЛЕКСІЙ  
КРЕДІСОВ



EY В  
УКРАЇНІ  
СТИСЛИЙ  
ОГЛЯД

02

02 УДОСКОНАЛЮЮЧИ БІЗНЕС, 
ЗМІНЮЄМО СВІТ НА КРАЩЕ

Звіт про діяльність компанії EY в Україні 
у галузі сталого розвитку за 2015–2016 роки

Компанія EY є міжнародним лідером з аудиту, опо-
даткування і права, супроводу транзакцій і консуль-
тування. EY сьогодні — це міжнародна організація 
з офісами у більш ніж 700 містах у 150 країнах. 
Спільні цінності та високі стандарти якості 
об’єднують 231 тисячу наших співробітників. 

Компанія EY в Україні веде діяльність у формі при-
ватного товариства з обмеженою відповідальністю 
та є компанією-учасницею «Ернст енд Янг Глобал Лі-
мітед», товариства з відповідальністю, обмеженою 
гарантіями його членів, згідно з законодавством 
Великобританії.

Глобальна стратегія Vision 2020 окреслює шляхи 
зміцнення нашої лідерської позиції у сфері профе-
сійних послуг до 2020 року. Вона об’єднує наші цілі, 
амбіції, стратегію та позиціонування.



03EY в Україні  
Стислий огляд

Глобальна  
компанія EY 

EY  
в Україні

ДОХОДИ, 2015–2016 РОКИ

58,3  млрд  
доларів США 48  млн  

доларів США

КІЛЬКІСТЬ СПІВРОБІТНИКІВ, 2016 РІК

231 000 494

СОЦІАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, 2015–2016 РОКИ

150  млн  
доларів США 91  тисяча  

доларів США

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ВОЛОНТЕРСЬКОЇ РОБОТИ,  
2015–2016 РОКИ

1 050 000 10 000
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співробітники, 
2016 рік

персоналу складали 
жінки, 2016 рік

індекс залученості,  
2016 рік

494 63�

56�

84�

години на рік в середньому присвятив 
навчанню кожен співробітник протягом 
звітного періоду 

співробітників стали волонтерами 
соціальних проектів та ініціатив, 2016 рік

42

Визначні показники  
компанії EY в Україні  
за 2015–2016 роки
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годин присвячено 
наданню послуг 
pro bono та 
волонтерській роботі, 
2015–2016 роки

10 000

11 000 91  тисяча  
доларів США

молодих людей в Україні стали учасниками 
освітніх проектів за підтримки EY,  
2015–2016 роки

Соціальні інвестиції  
за 2015–2016 роки
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Довіра в період змін

Довіра в період змін
Підвищення довіри в діловому середовищі має ключове 
значення для виконання нашої мети: удосконалюючи бізнес, 
змінювати світ на краще. Ми вважаємо, що кожен аудит, кожна 
податкова декларація, кожна взаємодія з клієнтом або колегою 
є можливістю продемонструвати нашу відданість принципам 
відповідальної ділової практики.

У 2016 році компанія EY відсвяткувала 25-ту річницю ведення 
бізнесу в Україні — нову віху розвитку практики надання нашим 
клієнтам послуг виняткової якості.

EY посіла 1 місце серед компаній 
аудиторського ринку в рамках 

рейтингу «ТОП-100. 
500 найбільших компаній ринку 

послуг України» за версією  
Delo.ua (Ekonomika 

Communication Hub) у 2016 році

Українська практика 
податкових та юридичних 

послуг компанії EY отримала 
нагороду «Національна 
податкова фірма року» 

в рамках міжнародної премії 
European Tax Awards 

у 2015 році

Компанія EY стала переможцем 
конкурсу «Корпоративне 

волонтерство 2014–2015» 
в номінаціях «Покращення якості 

життя» та «Освіта», конкурс 
проводився Фондом «Східна 

Європа» в партнерстві 
з представництвом Глобального 

Договору ООН в Україні 
та Українським Форумом 

Благодійників

У 2015 році компанія  
EY в Україні увійшла  

до топ-5 компаній в номінації 
«Репутаційна стабільність» 
Рейтингу якості управління 

корпоративною репутацією від 
тижневика «Бізнес»

Українська практика податкових 
та юридичних послуг компанії EY 

отримала нагороду в номінації 
«Найкраща фірма 

з трансфертного ціноутворення» 
в Україні в рамках престижної 

міжнародної премії European Tax 
Awards 2016

Юридична практика EY 
в Україні рекомендована 

міжнародним довідником Legal 
500 як одна з провідних 

юридичних фірм у категорії 
«Корпоративне право та M&A» 

в 2015 році
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09Допомагаємо  
клієнтам

Послуги
Найважливішим завданням компанії EY є надання послуг 
найвищої якості за чотирма основними напрямами: аудит, 
оподаткування, консультаційний супровід угод і консультування 
з питань ведення бізнесу. Так, ми сприяємо вдосконаленню 
бізнесу і позитивним змінам для наших клієнтів і суспільства 
в цілому. Наприклад, завдяки професійній аудиторській перевірці 
фінансової звітності ми забезпечуємо інвесторів надійною 
інформацією для прийняття рішень. Ми допомагаємо знаходити 
відповіді на складні запитання бізнесу, щоб допомогти клієнтам 
успішно працювати в період бурхливого розвитку технологій 
та неперервних змін. 

Структура нашої організації дозволяє швидко формувати 
команди багатопрофільних фахівців. Ми використовуємо 
комплексний підхід та ресурси міжнародної мережі, щоб 
допомогти нашим клієнтам в підвищенні ефективності бізнесу, 
та надаємо послуги за чотирма ключовими напрямками. 

Доходи EY в Україні, розподіл за сервісними  
лініями, мільйони доларів

2015 р. 2016 р.

Аудиторські послуги 10 9

Консультаційні послуги 3 2

Послуги із супроводу транзакцій 4 4

Податково-юридичні послуги 9 7

Дізнайтеся більше про те, як ми допомагаємо клієнтам 
вдосконалювати бізнес: http:/www.ey.com/services

Захист конфіденційної 
інформації
Ми в EY розуміємо, що довіра клієнтів має для нашого бізнесу 
життєво важливе значення. Ми гарантуємо захист інформаційних 
активів, особистих даних та інформації про клієнта. Ми вважаємо, 
що використання програм забезпечення конфіденційності даних 
та безпеки інформації є одним з найважливіших компонентів 
роботи провідної організації з надання професійних послуг.

Протягом звітного періоду в компанії EY в Україні не було 
жодного випадку порушення безпеки даних.

Протягом цього періоду наші співробітники взяли участь у низці 
навчальних програм, де захист конфіденційності даних був темою 
всього курсу або одного з модулів:

Щорічні програми: Категорії співробітників, для 
яких програма є обов’язковою:

Захист даних 100% співробітників 
компанії

Курс з протидії корупції 100% співробітників, які 
надають послуги клієнтам

Стратегічне та ефективне 
планування аудиту

100% щойно призначених 
старших фахівців з аудиту

Семінар з питань якості 
аудиту для керівників 

100% аудиторів від позиції 
менеджера і вище

Семінар «Виявлення 
шахрайства» 

100% старших фахівців 
з аудиту

Програма для нових 
менеджерів 

100% щойно призначених 
менеджерів

Програма для нових 
старших менеджерів 

100% щойно призначених 
старших менеджерів

Семінар «Оновлена 
інформація щодо 
регуляторних вимог 
і ризиків»

100% аудиторів від старших 
фахівців до партнерів

Брифінг «Управління 
ризиками»

100% аудиторів від старших 
фахівців до партнерів

Програма для старших 
фахівців 

100% щойно призначених 
старших фахівців

Протидія відмиванню коштів 100% аудиторів

Дізнайтеся більше про наші процедури прийняття клієнта 
та захисту даних зі звіту про діяльність EY в Україні у галузі 
сталого розвитку за 2013–2014 роки, розділ «Ринок». 
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Дослідження 
задоволеності 
клієнтів
Наша програма оцінки якості послуг 
(Assessment of Service Quality, ASQ) 
є провідною практикою в управлінні 
відносинами з клієнтами. За результатами 
ASQ у 2016 році 9 з 10 клієнтів були 
готові порекомендувати компанію EY 
в Україні колегам і друзям. Результати 
дослідження ASQ передаються партнерам 
відповідних проектів, і в разі потреби 
розробляється відповідний план дій.

Працюємо на благо 
країни
Компанія EY в Україні переживає часи змін 
разом з усією країною. Старші фахівці EY 
беруть участь у важливих проектах, 
що сприяють реформам в Україні, деякі 
з них здійснюються на засадах pro bono. 
Ось декілька прикладів визначних 
проектів, що були реалізовані у 2015–
2016 роках:

• Команда відділу послуг у галузі зміни 
клімату та сталого розвитку підготувала 
перший в Україні Звіт в рамках 
ініціативи прозорості видобувних 
галузей (ІПВГ) за 2013 рік. Це 
важливий крок до підвищення 
прозорості та підзвітності у видобувній 
галузі в країні

• Протягом 2014–2016 років спеціалісти 
податково-юридичного відділу компанії 
EY були залучені до вдосконалення 
податкового законодавства, виносячи 
на обговорення пропозиції бізнес-
спільноти

• Фахівці у галузі оподаткування та права 
компанії EY надали суттєву підтримку 
під час розробки законодавства щодо 
впровадження SMS-благодійності 
в Україні

• Команда відділу послуг із супроводу 
транзакцій компанії EY була призначена 
для контролю за виконанням програми 
«EU4business» в Україні. Це проекти, 
що фінансуються Європейським 
Союзом і реалізуються різними 
міжнародними фінансовими 
інститутами, такими як ЄБРР, ЄІБ, KfW 
та іншими. Фокус проектів — 
на підтримці та розвитку малих 
і середніх підприємств, що мають 
потенціал зробити значний внесок 
у створення нових робочих місць 
і стимулювання економічного зростання 
в країні.

Наша участь 
у заходах з розвитку 
бізнесу
Ми продовжуємо брати активну участь 
у відкритих бізнес-заходах, а в деяких ви-
падках виступаємо в якості їх ініціаторів. 
Фахівці EY із задоволенням діляться своїм 
досвідом і професійними знаннями з діло-
вими колегами. Протягом 2015–2016 ро-
ків ми провели більше ніж 80 заходів з ак-
туальних питань ведення бізнесу, в тому 
числі з питань КСВ, інвестування, оподат-
кування, трансфертного ціноутворення, 
менеджменту, тенденцій на ринку праці 
в різних галузях економіки, банківського 
регулювання, корпоративного управління, 
юридичних аспектів ведення бізнесу 
в Україні, ІТ-ризиків для банків, реформи 
охорони здоров’я та інших питань.

УДОСКОНАЛЮЮЧИ БІЗНЕС, 
ЗМІНЮЄМО СВІТ НА КРАЩЕ

Звіт про діяльність компанії EY в Україні 
у галузі сталого розвитку за 2015–2016 роки
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компанії скористалися можливістю 
працювати в офісах EY в різних країнах 
завдяки програмам мобільності. 
2015–2016 

2015

117 
працівників 

ПЛИННІСТЬ 
КАДРІВ

29%
2016

28%

Жінки

Вище 
керівництво

Керівники 
середнього 
рівня

Спеціалісти

63%
Чоловіки

37%

31% 69%

51% 49%

67% 33%

РОЗПОДІЛ 
СПІВРОБІТНИКІВ 
ЗА ГЕНДЕРНИМИ 
ГРУПАМИ, 
2016 рік

Розвиваємо працівників
Корпоративна культура EY є результатом багаторічної роботи та інвестицій у розвиток 
команд, які розділяють цінності взаємної поваги, відповідальності та високої 
продуктивності. Незалежно від того, як довго працівник залишається в компанії EY, 
ми прагнемо забезпечити винятковий досвід, що стане у нагоді протягом всього 
кар’єрного шляху. Ми прагнемо створити відкрите, інклюзивне середовище, де люди 
можуть розвиватися як професіонали та лідери, отримуючи належну винагороду.

Ми забезпечуємо співробітникам компенсацію, що є справедливою та 
конкурентоспроможною. Зарплатна шкала розрозробляється для різних рівнів та 
регулярно переглядається, щоб враховувати зміни на ринку праці. Рівень винагороди 
також залежить від продуктивності кожного співробітника, тож ми пропонуємо системи 
преміювання, в тому числі такі, що стимулюють та враховують індивідуальні внески 
співробітників у досягнення загальних фінансових результатів.

Дізнайтеся більше про кар’єру в EY: http:/www.ey.com/careers
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нових працівників 
у 2015–2016 роках299

ПРАЦІВНИКИ EY, РОЗПОДІЛ 
ЗА ВІКОВИМИ ГРУПАМИ, 
2016 РІК

59% 38% 3%

до 30 
років

30—50 
років

більше 
50 років

84%

індекс залученості 
працівників EY, 2016

74%
нових працівників — 
молоді фахівці
2015–2016

Консультаційні послуги 

Аудиторські послуги 

Внутрішні служби

Послуги із супроводу транзакцій

Податково-юридичні послуги

ПРАЦІВНИКИ EY, РОЗПОДІЛ ЗА СЕРВІСНИМИ ЛІНІЯМИ, 
2016 РІК

68
127

106
56

137



Можливості для 
навчання та розвитку
Можливість навчатися та розвиватися 
в професійному і особистісному 
напрямках є основною перевагою для 
наших співробітників, а також цінністю 
для наших клієнтів. Протягом звітного 
періоду кожен співробітник компанії EY 
в Україні присвятив навчанню 
в середньому 42 години на рік, цей 
показник для фахівців, які працюють 
з клієнтами, складає 52 години. 
170 працівників, які надають послуги 
клієнтам, отримали або перебувають 
у процесі отримання професійних 
сертифікатів, таких як АССА, CPA, CFA, 
CISA, DipIFR, PMP та інших. Загалом 
близько 41 000 годин було присвячено 
навчанню протягом минулих двох років.

Дослухаючись 
до працівників
Ми використовуємо різні канали 
комунікацій, щоб стимулювати діалог між 
керівництвом та співробітниками компанії. 
Це допомагає зрозуміти, що ми робимо 
добре, і де є можливості для 
вдосконалення. Такими каналами 
є регулярні опитування, загальні зустрічі, 
консультативна рада колективу 
та наставництво.

Консультативна рада колективу 
є платформою для обговорення 
та вирішення питань щодо можливостей 
навчання, розвитку та обміну досвідом, 
оновлення внутрішніх політик 
та процедур, питань комфорту в офісі 
та ініціатив щодо поліпшення умов праці. 
Рада складається з представників кожного 

напряму послуг пропорційно до кількості 
людей у відділі. Місія ради — не лише 
вирішувати проблеми, озвучені 
працівниками, але й залучати працівників 
у процес прийняття управлінських рішень 
в компанії. Рада реагує на всі ініціативи, 
але тільки ті з них, що були підтримані 
значною кількістю голосів, реалізуються. 
Наприклад, у 2016 році, було успішно 
реалізовано п’ятнадцять ініціатив, 
що додали більше комфорту та креативу 
до офісних буднів.

Дбаємо  
про здоров’я  
та добробут 
персоналу
Компанія інвестує в низку ініціатив, які 
дозволяють працівникам підтримувати 
своє фізичне й емоційне здоров’я 
та сприяють налагодженню балансу між 
роботою та дозвіллям. Зокрема, 
ми оплачуємо медичну страховку 
і організовуємо Дні здоров’я — медичні 
обстеження та можливість пройти курс 
масажу в офісі. 100% працівників, які 
пройшли випробувальний термін, були 
застраховані (за винятком підрядників), 
33% взяли участь у Днях здоров’я, 
а 60 осіб скористалися пропозицією 
пройти курс масажу в офісі. Крім цього, 
ми пропонуємо співробітникам та членам 
їхніх родин взяти участь в ініціативах 
програми Wellness, зокрема у спортивних 
заходах, хобі-клубах та подіях для дітей. 
Ініціатива Wellness популярна серед 
співробітників, адже протягом звітного 
періоду коефіцієнт участі склав 
1,7 відвіданий захід у розрахунку 
на одного працівника в середньому.
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Створення позитивних змін в суспільстві не є другорядним завданням для нашої компанії. 
Ми спрямовуємо зусилля туди, де вони матимуть найбільший вплив — напрямки, 
де потреби громади перетинаються з унікальними можливостями наших людей 
та організації в цілому: освіта для нового покоління, розвиток відповідального бізнесу 
та підприємництва, заходи для збереження довкілля, благодійні програми для 
знедоленої молоді.
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ЗМІНЮЄМО СВІТ НА КРАЩЕ
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91  тисяча  
доларів США

була витрачена на соціальні проекти  
у 2015–2016 роках 

10 000 годин 
співробітників EY було інвестовано в соціальні проекти  
у 2015–2016 роках

2,4  млн 
доларів США

вартість часу, який співробітники EY витратили  
на соціальні проекти, 2015–2016 роки
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Підтримка молоді
Молоді люди — це лідери завтрашнього 
дня. Ми послідовно втілюємо проекти, 
спрямовані на те, щоб молодь мала 
якомога ширший доступ до якісної освіти 
та вищі шанси на цікаву роботу. Серед 
наших програм для української молоді: 
«Університет EY», «Молоде покоління 
фінансових управлінців», Tax & Law 
School, семінари від фахівців EY, а також 
різні конкурси та тематичні завдання. Крім 
того, EY підтримує молодіжні організації 
та програми, спрямовані на розвиток 
професійних та особистісних навичок 
молодого покоління, а саме компанія EY 
є партнером AIESEC, Enactus, ESTIEM, East 
West Business, CFA Institute Research 
Challenge, Case Champ: студентська ліга 
та інших молодіжних організацій 
та програм. 

Також ми підтримуємо знедолену молодь 
через програму стипендій, соціальні 
стажування та навчальні модулі в дитячих 
будинках.

Розвиток 
підприємництва
Ми продовжуємо підтримувати 
підприємців, оскільки вважаємо їх 
рушійною силою економіки. Наші фахівці 
діляться досвідом і знаннями 
з технологічними стартапами (зокрема, 
з резидентами ВДНГ-Tech), соціальними 
підприємцями (наприклад, проекти PACT 
Respond, Pizza Veterano та інші), а також 
виступають наставниками для 
студентських команд в програмі Enactus.

Благодійність
Ми продовжуємо надавати довгострокову 
систематичну підтримку вразливим 
категоріям суспільства: дітям-сиротам, 
дітям із важкими захворюваннями, 
а також людям з особливими потребами.

Ми встановили міцні партнерські стосунки 
з низкою благодійних організацій, зокрема 
з благодійними фондами «Приятелі Дітей» 
та «Единственная», всеукраїнською 
благодійною організацією «Даун 
Синдром» та іншими.

11 000

40  тисяч  
доларів США

30

> 200
молодих людей стали учасниками 
освітніх програм або отримали 
допомогу від благодійних програм 
EY в Україні

витрачено на благодійність  
у 2015–2016 роках

університетами 
України протягом 
минулих років

Ми співпрацювали з

семінарів було проведено 
для студентів фахівцями EY

Підтримуємо  
громади
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КОНТРОЛЮЄМО 
НАШ ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ

06
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Звіт про діяльність компанії EY в Україні 
у галузі сталого розвитку за 2015–2016 роки



19Контролюємо наш вплив  
на довкілля

Аналізуючи свій вплив на навколишнє середовище, ми дійшли висновку про те, що найбільший вплив має 
використання офісного паперу та ділові поїздки. Ми інвестуємо в освітні ініціативи для співробітників та переглядаємо 
ділові практики. За минулі два роки ми зменшили негативний вплив на довкілля (окрім використання літаків), 
що зумовлено більшою мірою зниженням ділової активності. 

Також ми робимо внесок у розвиток екологічних організацій в Україні та співпрацюємо з Міжрічинським регіональним 
ландшафтним парком, Всесвітнім фондом дикої природи в Україні (WWF), Лісовою Наглядовою Радою (FSC), надаючи 
консультації, організовуючи волонтерську роботу та надаючи фінансову допомогу.

12%

СО2

СПОЖИВАННЯ ПАПЕРУ, 
КГ НА ОСОБУ, В СЕРЕДНЬОМУ 
ЗА РІК

ДІЛОВІ ПОДОРОЖІ, КМ НА ОСОБУ, 
В СЕРЕДНЬОМУ ЗА РІК

АВТОТРАНСПОРТ

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, 
КВТ НА ОСОБУ, В СЕРЕДНЬОМУ 
ЗА РІК

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ, 
МЕТРИЧНІ ТОНИ НА ОСОБУ, 
В СЕРЕДНЬОМУ ЗА РІК

2013–2014  —  25

2015–2016  —  22

2013–2014  —  633

2015–2016  —  339

2013–2014  —  813

2015–2016  —  790

2013–2014  —  0.9

2015–2016  —  0.7

46%

ЗАЛІЗНИЦЯ

2013–2014  —  5,747

2015–2016  —  3,429

40%

ЛІТАКИ

2013–2014  —  2,044

2015–2016  —  2,155

5%

21%3%
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ПРО ЗВІТ

Компанія EY в Україні презентує шостий звіт про діяльність у галузі сталого 
розвитку.

Цей звіт охоплює два фінансові роки, тобто період з 1 липня 2014 року 
по 30 червня 2016 року. 2015 рік у звіті охоплює період з 1 липня 2014 року 
до 30 червня 2015 року, 2016 рік у звіті охоплює період з 1 липня 2015 року 
до 30 червня 2016 року. EY в Україні публікує звіти про діяльність у галузі 
сталого розвитку кожні два роки.

Даний звіт підготовано відповідно до четвертої версії (G4) Керівництва 
зі звітності у галузі сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності (Global 
Reporting Initiative, GRI). Команда відділу послуг у галузі зміни клімату 
і сталого розвитку компанії EY в Україні була залучена для надання 
консультацій щодо цього звіту. Звіт не був підтверджений зовнішнім 
аудитором.

З коментарями та запитаннями щодо цього звіту просимо звертатися до Наталії Теленкової,  
керівника Комітету з питань корпоративної відповідальності компанії EY в Україні, natalia.telenkova@ua.ey.com
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВИХ  
ПИТАНЬ ЗВІТУ

Вплив на компанію EY  
в Україні

Для визначення суттєвих питань, що стосуються діяльності 
компанії EY в Україні у галузі сталого розвитку, ми провели 
опитування серед зацікавлених сторін, а саме партнерів, клієнтів, 
співробітників компанії, колишніх співробітників, стажерів, 
представників неурядових організацій, постачальників і засобів 
масової інформації.

Звіт було підготовано із фокусом на питання, що визначено 
як найсуттєвіші за підсумками опитування:

Ринок — доходи компанії; підходи компанії до захисту клієнтської 
інформації; результати дослідження рівня задоволеності клієнтів

Працівники — підходи компанії до забезпечення працівників 
можливостями навчатися та розвиватися; індекс залученості 
працівників; ініціативи щодо безпеки і підтримки здоров’я 
працівників; можливі випадки дискримінації, порушення прав 
та свобод, використання дитячої або примусової праці

Громади — інвестиції в громади

Довкілля (додано за рішенням команди з підготовки звіту) —  
споживання ресурсів та впровадження ініціатив  
у сфері екології

Матриця суттєвих питань
Матриця суттєвих питань показує аспекти діяльності компанії, що розміщено за важливістю для зацікавлених сторін  
та їхнім впливом на компанію.
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ДОДАТОК 1  
ОПИТУВАННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 
ЩОДО СУТТЄВИХ ПИТАНЬ ЗВІТУ

Наскільки важливим є розкриття інформації  
щодо таких аспектів діяльності:

Середня зважена цінність показника 
на думку зовнішніх та внутрішніх 

зацікавлених сторін, %

1 Обсяги викидів парникових газів, ініціативи щодо зниження викидів та результати таких 
ініціатив

61

2 Частка витрат компанії на місцевих постачальників 67

3 Оцінка ризиків та можливостей для компанії, що пов’язані зі зміною клімату 71

4 Частка керівників найвищого рівня, найнятих серед представників місцевого населення 73

5 Створювана пряма економічна вартість (доходи) і частка ринку, яку займає компанія, 
враховуючи пожертвування та інвестиції в громади

90

6 Інвестиції компанії у місцеві громади, в тому числі надання безоплатних послуг та інші 
суттєві непрямі економічні інструменти впливу (наприклад, освітні заходи в 
професійному середовищі)

91

7 Поводження з відходами, в тому числі небезпечними, а також обсяги відходів 71

8 Обсяги використання енергії та пального та підходи до економії енергії 72

9 Обсяги природних ресурсів, які компанія використовує (папір, офісне приладдя), 
враховуючи частку матеріалів зі вторинної сировини

74

10 Підходи до зменшення впливу на довкілля через розвиток відповідних послуг 
(наприклад, послуг у сфері чистих технологій та сталого розвитку)

77

11 Дотримання стандартів сталого розвитку під час проведення великих заходів компанії 77

12 Підтримка підприємництва та реалізовані програми в цій сфері 79

13 Підходи компанії до інтеграції принципів сталого розвитку в усі сфери діяльності 80



23Додаток 1  
Опитування зацікавлених сторін щодо  
суттєвих питань звіту

Наскільки важливим є розкриття інформації  
щодо таких аспектів діяльності:

Середня зважена цінність показника 
на думку зовнішніх та внутрішніх 

зацікавлених сторін, %

14 Залучення працівників до добровільної та волонтерської роботи, в тому числі опис 
волонтерських програм, відсоток залучених співробітників тощо

81

15 Результати внутрішнього опитування співробітників щодо задоволеності умовами праці, 
можливостей розвитку, прагнення робити внесок у досягнення загальних цілей компанії

85

16 Пільги для співробітників залежно від типу найму 73

17 Гендерний та віковий баланси працівників керівних органів компанії, а також рівна 
винагорода чоловіків та жінок в компанії

75

18 Відбір постачальників з урахуванням дотримання ними прав людини, трудового 
законодавства, екологічних норм

76

19 Кількість співробітників компанії, плинність персоналу за статтю, віком 78

20 Терміни попередження співробітників про суттєві зміни в діяльності компанії 78

21 Наявність в компанії механізму оскарження порушень трудового законодавства або прав 
людини

78

22 Можливі порушення прав людини в компанії, в тому числі випадки дискримінації, 
порушення права на свободу об'єднань, організації та ведення колективних переговорів, 
використання дитячої або примусової праці

87

23 Підходи щодо забезпечення безпеки співробітників на робочому місці, а також турбота 
про здоров’я співробітників

88

24 Кількість співробітників, які повернулися після декретної відпустки в компанію, та 
коефіцієнт утримання таких співробітників

63

25 Навчання в сфері сталого розвитку для працівників 75

26 Рівень заробітної платні співробітників різної статі на початковому кар'єрному рівні у 
порівнянні з мінімальною заробітною платнею в країні

78

27 Можливості для навчання і підвищення кваліфікації, а також регулярне оцінювання 
ефективності праці співробітників

94

28 Наявність або відсутність нарікань (штрафів) щодо наданих послуг, у зв'язку з 
недотриманням законодавства

68

29 Антикорупційне навчання, яке компанія проводить для співробітників 82

30 Результати дослідження рівня задоволеності клієнтів 86

31 Підходи компанії до збереження конфіденційності клієнтської інформації 87
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ДОДАТОК 2  
ПОКАЗНИКИ GRI

Загальні стандартні показники

Загальні стадартні 
показники

Код 
GRI

Опис Посилання/Конкретна відповідь Зовнішнє 
підтвердження

Стратегія 
і аналіз

G4-1 Заява першої особи компанії Сторінка 1 не підтверджено

Організаційний 
профіль

G4-3 Назва організації Сторінка 2 не підтверджено

G4-4 Основні бренди, продукція та послуги Сторінка 2 не підтверджено

G4-5 Розташування головного офісу організації Сторінка 2 не підтверджено

G4-6 Кількість країн, у яких організація веде діяльність Сторінка 2 не підтверджено

G4-7 Характер та юридична форма власності Сторінка 2 не підтверджено

G4-8 Ринки, що обслуговуються Сторінка 2 не підтверджено

G4-9 Розмір організації Сторінка 2 не підтверджено

G4-10 Кількість співробітників Сторінка 3 не підтверджено

G4-11 Відсоток співробітників, охоплених колективним догово-
ром (від загальної кількості персоналу)

100% не підтверджено

G4-12 Ланцюжок постачання компанії Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, сторінка 17

не підтверджено

G4-13 Значні зміни протягом звітного періоду стосовно розміру, 
структури і власності організації або її ланцюжка поста-
чання

Кількість партнерів зменши-
лась з 15 до 12; кількість спів-
робітників зменшилась на 
13%; відкрито нову юридичну 
особу "Ернст енд Янг Юридич-
ні Послуги"

не підтверджено



25Додаток 2  
Показники GRI

Загальні стадартні 
показники

Код 
GRI

Опис Посилання/Конкретна відповідь Зовнішнє 
підтвердження

Організаційний 
профіль

G4-14 Попереджувальний підхід Сторінка 19 не підтверджено

G4-15 Підтримка зовнішніх ініціатив, економічних та соціальних 
меморандумів, декларацій, принципів тощо

Сторінки 15-19 не підтверджено

G4-16 Членство в професійних об'єднаннях Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, сторінка 18

не підтверджено

Визначені 
суттєві аспекти 
та їх межі

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

Всі дані у звіті стосуються 
юридичних осіб ТОВ "Ернст 
енд Янг", ТОВ "Ернст енд Янг 
Аудиторські Послуги" та ТОВ 
"Ернст енд Янг Юридичні По-
слуги"

не підтверджено

G4-18 Процес визначення змісту та меж звіту Сторінки 20-23 не підтверджено

G4-19 Суттєві аспекти, виявлені в ході визначення змісту звіту Сторінка 21 не підтверджено

G4-20 Межі аспекту всередині організації Сторінки 20-23 не підтверджено

G4-21 Межі аспекту поза організацією Сторінки 20-23 не підтверджено

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

Вартість часу співробітників, 
що витрачається на волонтер-
ську роботу, було узгоджено 
для всіх компаній EY з 2015 
року

не підтверджено

G4-23 Значні зміни в обсязі і межах аспектів у порівнянні з попе-
редніми звітними періодами

Значні зміни відсутні не підтверджено

Залучення 
зацікавлених 
сторін

G4-24 Перелік груп зацікавлених сторін, залучених організацією Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, сторінка 7

не підтверджено

G4-25 Підстави для визначення і відбору зацікавлених сторін 
для залучення

Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, сторінка 7

не підтверджено

G4-26 Підхід організації до залучення зацікавлених сторін Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, сторінка 7

не підтверджено

G4-27 Основні питання і перестороги, що постали при залученні 
зацікавлених сторін

Сторінка 21 не підтверджено

Профіль звіту G4-28 Звітний період Сторінка 20 не підтверджено

G4-29 Дата попереднього звіту Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, опублікова-
ний в 2015 році

не підтверджено

G4-30 Звітний цикл Сторінка 20 не підтверджено
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ДОДАТОК 2  
ПОКАЗНИКИ GRI

Загальні стадартні 
показники

Код 
GRI

Опис Посилання/Конкретна відповідь Зовнішнє 
підтвердження

Профіль звіту G4-31 Контактна особа для запитань стосовно звіту або його 
змісту

Сторінка 20 не підтверджено

G4-32 Таблиці показників GRI Сторінки 24-27 не підтверджено

G4-33 Політика і поточна практика організації стосовно зовніш-
нього підтвердження звіту

Сторінка 20 не підтверджено

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

Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, сторінка 36

не підтверджено

Етика 
та цілісність

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

Звіт компанії EY в Україні за 
2013–2014 роки, сторінки 15, 
21

не підтверджено
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Показники GRI

Особливі стандартні показники

Суттєві питання Показник Посилання/Конкретна відповідь Зовнішнє 
підтвердження

Доходи компанії EC1 Сторінки 3, 10, 15-18 не підтверджено

Підходи компанії до захисту клієнтської інформації PR8 Сторінка 9 не підтверджено

Результати дослідження задоволеності клієнтів PR5 Сторінка 10 не підтверджено

Підходи компанії до навчання та розвитку працівників LA 9 Сторінка 14 не підтверджено

Індекс залученості співробітників Сторінка 13 не підтверджено

Ініціативи щодо безпеки і збереження здоров'я 
працівників

LA5 Сторінка 14 не підтверджено

Можливі випадки дискримінації, порушення прав та 
свобод, використання дитячої або примусової праці

HR 3, 4, 5,6 Протягом звітного періоду не було 
жодного випадку таких порушень

не підтверджено

Інвестиції компанії у громади EC1 Сторінки 3, 10, 15-18 не підтверджено

Споживання ресурсів та впровадження ініціатив у 
сфері екології

EN 1,3,6,15-17,19,30 Сторінка 20 не підтверджено
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ДОДАТОК 3 
ПРИНЦИПИ ГЛОБАЛЬНОГО  
ДОГОВОРУ ООН

10 принципів,  
які ми підтримуємо

Права людини

Принцип 1: Ділові кола повинні підтримувати і поважати захист проголошених на міжнародному рівні прав людини.

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

Трудові відносини

Принцип 3: Ділові кола повинні підтримувати свободу об'єднання і реальне визнання прав на укладення колективних договорів.

Принцип 4: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію усіх форм примусової і обов'язкової праці.

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

Принцип 6: Ділові кола повинні виступати за ліквідацію дискримінації у сфері праці і зайнятості.

Навколишнє середовище

Принцип 7: Ділові кола повинні підтримувати принцип попереджувального підходу до екологічних питань.

Принцип 8: Ділові кола повинні ініціювати поширення екологічної відповідальності.

Принцип 9: Ділові кола повинні стимулювати розвиток і розповсюдження екологічно чистих технологій.

Протидія корупції

Принцип 10: Ділові кола повинні протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи хабарництво.



29Додаток 4 
Цілі сталого розвитку

ДОДАТОК 4 
ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ми створюємо і підтримуємо програ-
ми для знедоленої молоді

Сторінки 16, 18

Ми допомагаємо клієнтам працювати 
більш ефективно та досягати сталого 
розвитку

Сторінка 10

Ми знаходимо рішення, що дозволяють 
мінімізувати наш вплив на довкілля

Стоірнка 20

Ми розвиваємо корпоративне во-
лонтерство і укладаємо партнерства 
для досягнення позитивних змін

Сторінки 4, 17

Ми даємо співробітникам унікаль-
ний професійний досвід

Сторінка 14

Ми створюємо і підтримуємо освітні 
програми для наступного покоління

Сторінка 18

Ми розвиваємо культуру залученості 
та розмаїття

Сторінки 12-14

Нас визнають як одного з найкра-
щих роботодавців у країні

Сторінка 1

Ми спрямовуємо ресурси на розви-
ток ділової спільноти

Сторінка 10
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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 
співробітників, клієнтів і суспільства в цілому.

Ми взаємодіємо з компаніями у країнах СНД, сприяючи 
у досягненні їх бізнес-завдань. У 20 офісах нашої 
фірми (у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, 
Єкатеринбурзі, Казані, Краснодарі, Ростові-на-Дону, 
Тольятті, Владивостоці, Южно-Сахалінську, Алмати, 
Астані, Атирау, Баку, Бішкеку, Києві, Ташкенті, Тбілісі, 
Єревані та Мінську) працюють 4 500 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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