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В останні роки значно підвищилися вимоги до якості робіт, кваліфікації працівників, ефективності 
внутрішніх процесів,  безпеки інформації та систем внутрішнього контролю та управління 
ризиками,  які вплинули на діяльність аудиторських та консультаційних фірм.  Професію 
аудитора та консультанта вважають соціально важливою професією, а гарантія якості роботи 
та завоювання довіри клієнтів є найвищим пріоритетом. Працюючи у складних економічних 
умовах, ми усвідомлюємо, що санкції впроваджують і знімають, а тим часом ми зосереджуємось 
на підвищенні рівня наших знань та досвіду, а також на збереженні нашої ділової репутації як 
сильної і успішної фірми.

Протягом тривалого часу успішна робота та позиція КПМГ є найбільшим досягненням наших 
працівників, які підтримують репутацію фірми та роблять її сильнішою завдяки непохитності 
принципів фірми стосовно якості роботи та чесності. Це зобов’язання є основоположним 
для виконання наших зобов’язань перед фірмою, перед нашими клієнтами та громадою.

Цей Кодекс поведінки був затверджений у 2005 році. З того часу він змінювався для 
врахування змін  потреб ринків та громад,  яким ми надаємо послуги. Цей Кодекс є 
основою для нашої організації, оскільки ми працюємо в умовах все більш складного, 
взаємопов’язаного та невизначеного ринку. Цей Кодекс також відображає те, як ми 

Вступне слово лідера
Вступне слово Олега Гощанського

втілюємо в життя атрибути нашої стратегії – експертний, глобальний світогляд, 
прогресивні ідеї,  економічну ефективність та відданість страві, що гарантує 
можливість передавати клієнтам наші знання та ідеї чітко і з баченням перспективи. 

У Кодексі поведінки чітко окреслені очікування фірми  від працівників КПМГ, яким 
вони повинні відповідати. У Кодексі також викладені наші спільні цінності та 
принципи, а також цінності КПМГ, яких слід дотримуватись у повсякденній роботі 
відповідно до культури нашої діяльності. У Кодексі викладені зобов’язання, 
які ми приймаємо щодня, а також визначені функції як працівників, так і 
керівників фірми. Цей Кодекс надихає нас бути взірцем для інших, сприяє 
етичній поведінці та забезпечує те, щоб наші власні дії були відображенням та 
підкріпленням наших цінностей. 

Крім того, Кодекс поведінки значним чином враховує нашу відповідальність 
за світові проблеми, а також нашу роль  як впевнених представників 
втілення принципів сталого розвитку. Наша підвищена відповідальність 
по відношенню до громад включає наш внесок у поліпшення 
функціонування ринкової економіки. Ми діємо як компанія з високою 
громадянською відповідальністю та зосереджуємось на проблемах 
сталого розвитку.

У своїй роботі ми завжди прагнемо досягти найвищих стандартів, а 
наш Кодекс поведінки є ще однією формою підтвердження цього 
твердження.

Олег Гощанський
Керуючий партнер, КПМГ у Росії та СНД
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Вступ

Головним активом КПМГ є наш 
колектив; відтак, щоб працювати 
максимально ефективно, надавати 
послуги, що їх очікують і вимагають 
від нас наші клієнти, ми створюємо 
середовище та культуру, які 
підтримують, стимулюють 
вирішувати проблеми і сприяють 
розвитку наших людей. Кодекс 
поведінки – це узагальнення цього 
середовища і культури, а також 
багатьох факторів, які у поєднанні 
один з одним сприяють їх розвитку 
у всіх фірмах-учасниках КПМГ 
країн СНД.
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Кодекс поведінки призначений для використання:
•  Нашими лідерами та вищим керівництвом для 

формування “настрою згори” шляхом визначення 
їхньої відповідальності за етичне прийняття рішень, 
зміцнення їхнього статусу рольових моделей 
та боротьби за повну повагу всіх працівників до 
Цінностей КПМГ

• Новими та потенційними співробітниками як 
путівника по фірмі, де вони працюють або планують 
працювати

• Нашими клієнтами, постачальниками та 
незалежними консультантами та контактними 
особами, що хочуть розуміти природу організації, з 
якою вони співпрацюють

• Найголовніше, всіма нашими людьми, щоб визнати 
очікування від нас та обов’язки, покладені на 
кожного з них, щоб гарантувати шанування нами 
усіх Цінностей КПМГ задля взаємної вигоди, вигод 
для країн-учасників КПМГ у СНД, наших клієнтів та 
громад, у яких ми працюємо.

Кодекс поведінки КПМГ СНД (Кодекс) – публічний 
документ, розміщений для ознайомлення на веб-
сайті КПМГ, де визначені Цінності, які поділяють усі 
працівники КПМГ1:

Цінності КПМГ – Цінності КПМГ знаходиться у центрі 
усіх наших прагнень та намірів. Вони є принципами, 
що гарантують етичну поведінку, якої дотримуються 
фірми-члени КПМГ, і дотримання якої вимагається від 
нашого персоналу. 

Зобов’язання КПМГ –  Щоб дати КПМГ можливість 
жити згідно з цими цінностями, ми приймаємо ряд 
важливих зобов’язань перед нашими людьми, нашою 
мережею фірм-членів, клієнтами наших фірм-членів та 
перед нашими громадами. Ці зобов’язання є єдиними 
для всіх фірм-членів, і вони послідовно наголошують на 
етичній поведінці у всіх країнах та регіонах, де працює 
КПМГ.

Зобов’язання наших людей – Щоб виконати 
ці зобов’язання, ми очікуємо від наших людей 
визнання того, що всі вони мають важливі обов’язки 
у повсякденній діяльності. Цей розділ Кодексу 
закінчується контрольним переліком запитань на 
предмет етичної поведінки.

 1  У тексті цього Кодексу терміни “КПМГ СНД”, “КПМГ у СНД,  “ми” , “КПМГ”, “нас” та “наш” є посиланнями 
на КПМГ у СНД, фірми-члени мережі незалежних фірм КПМГ, афілійовані з кооперативом KPMG International 
Cooperative (“KPMG International), створеним за законодавством Швейцарії. KPMG International не надає послуг 
клієнтам. Жодна фірма – член мережі KPMG не уповноважена створювати зобов’язання для KPMG International 
чи будь-якої з фірм – членів мережі KPMG перед третіми сторонами, а KPMG International не має повноважень 
створювати такі зобов’язання для жодної з фірм – членів мережі KPMG.

© 2015 АТ “КПМГ”. Всі права застережені.
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Кодекс буде переглядатися з урахуванням 
коментарів та пропозицій, і фірми-члени, 
які адаптували Кодекс з урахуванням 
вимог національного законодавства, 
зобов’язуються підтримувати та 
оновлювати його.

Подана вище діаграма ілюструє, яким 
чином Кодекс зв’язує наші Цінності з 
детальними політиками та процедурами, 
яких дотримуються фірми-члени і наші 
співробітники.

о
Кодекс
поведінки
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Цінності КПМГ покладені в основу всієї нашої діяльності 
і визначають нашу культуру та відданість найвищим 
принципам особистої та професійної поведінки.

Ми йдемо попереду, показуючи приклад — на усіх 
рівнях діємо таким чином, щоб давати приклад того, що 
ми очікуємо один від одного та від клієнтів.

Ми працюємо разом — привносимо все найкраще, що 
в нас є, і вибудовуємо міцні і успішні робочі відносини.

Ми поважаємо особистість — поважаємо людей за те, 
ким вони є, за їх знання, навички та досвід як окремих 
осіб, так і членів колективу.

Ми шукаємо факти і генеруємо ідеї — перевіряючи 
припущення, дотримуємось фактів та зміцнюємо 
нашу репутацію об’єктивних бізнес-консультантів, які 
користуються довірою.

Ми відкриті і чесні у спілкуванні — ми обмінюємось 
інформацією, ідеями та надаємо конструктивні 
консультації, а також сміливо і неупереджено 
врегульовуємо складні ситуації.

Ми виконуємо зобов’язання перед нашою
громадою — діємо як відповідальні корпоративні 
громадяни, розширюємо наші знання, поглиблюємо наш 
досвід та покращуємо перспективи завдяки нашій роботі 
у громадах.

Понад усе, ми дотримуємось принципів чесності 
і порядності — ми постійно прагнемо підтримувати 
найвищі професійні стандарти, надавати обґрунтовані 
консультації та суворо дотримуємось принципу нашої 
незалежності.

В основі усіх принципів Кодексу 
лежить ключова цінність чесної та 
порядної поведінки.

Цінності КПМГ

© 2015 АТ “КПМГ”. Всі права застережені.
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Наші люди

“Наші люди” – це співробітники, партнери, 
субпідрядники, консультанти та інші особи, з якими ми 
співпрацюємо в ході надання та підтримки професійних 
послуг.

• Допомагати нашим людям бути об’єктивними, 
моральними і професійними 

• Заохочувати наших людей піднімати етичні та 
професійні проблеми, не побоюючись переслідування

• Інвестувати у професійний розвиток наших людей, 
щоб вони могли реалізувати свої можливості в 
повному обсязі

• Захищати інклюзивну та спільну культуру, вільну від 
переслідувань, погроз та дискримінації, де до кожного 
будуть ставитися з повагою та гідністю 

• Поважати приватне життя наших людей та 
конфіденційність їхніх персональних даних

• Гарантувати безпечне та здорове робоче середовище 

• Гарантувати належний рівень гнучкості при поєднанні 
роботи та особистого життя 

• Застосовувати справедливий та чесний підхід до 
виплати винагороди

Наша Група

“Наша Група” включає КПМГ у СНД, фірм-членів 
мережі незалежних фірм-членів, афілійованих із KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”). КПМГ 
працює у Росії та СНД більше 20 років і має у цьому 
регіоні 18 офісів, де працюють більше 4,000 осіб.

• Укладати договори з прийнятними клієнтами і 
приймати до виконання лише ті завдання, які ми 
можемо виконати із дотриманням наших стандартів 
високої якості 

• Працювати з клієнтами, постачальниками 
субпідрядниками, що дотримуються ключових 
етичних стандартів КПМГ

• Працювати над підвищенням якості результатів, 
розробляючи та застосовуючи належні методології та 
процедури КПМГ

• Належним чином діяти у складних ситуаціях, 
застосовуючи правила професійної етики і 
консультуючись із досвідченими особами з КПМГ для 
формулювання правильних висновків

• Повсякденно старатися захищати та покращувати 
бренд та репутацію КПМГ 

• Зберігати активи та ресурси і використовувати їх 
лише для доречних цілей бізнесу

Зобов’язання
У цьому розділі подані зобов’язання, які ми приймаємо перед нашими 
людьми, нашою мережею, клієнтами наших фірм-членів і нашими 
громадами.

© 2015 АТ “КПМГ”. Всі права застережені.



Наші клієнти

“Наші клієнти” – це організації та фізичні особи, яким 
ми чи будь-які фірми-члени КПМГ в рамках нашої Групи 
надають професійні послуги.

• Надавати високоякісні послуги клієнтам згідно з рівнем 
нашої кваліфікації, професійними зобов’язаннями та 
умовами завдань

• Діяти законно, морально та у інтересах суспільства

• Залишатися незалежними і об’єктивними і уникати 
фактичних чи потенційних конфліктів інтересів 

• Захищати конфіденційність наших клієнтів та 
використовувати їхні дані виключно для цілей бізнесу 

• Чесно рекламувати послуги фірм-членів і вести 
добросовісну конкуренцію

• Не допускати хабарництва та корупції з боку наших 
людей і бути нетерпимими до незаконної поведінки з 
боку наших клієнтів чи постачальників або державних 
службовців, чи поведінки, яка широко визнана 
неетичною 

Наші громади

“Наші громади” – це ринки, регіони, органи влади та 
суспільства, в яких чи з якими ми працюємо і з якими ми 
контактуємо.

• Підвищити значення бухгалтерської професії та 
формувати довіру до глобальних ринків капіталу

• Робити внески у діяльність, спрямовану на підвищення 
якості функціонування економіки

• Виконувати вимоги Кодексу управління аудиторськими 
фірмами, розробленого Радою з фінансової звітності

• Діяти як відповідальний корпоративний громадянин –
активно брати участь у глобальних ініціативах, 
пов’язаних із боротьбою з кліматичними змінами, 
сталим розвитком та міжнародним розвитком

• Контролювати вплив нашої діяльності на довкілля

• Дотримуватися високих стандартів етичної поведінки у 
всьому світі, включаючи дотримання десяти принципів 
Глобального договору ООН

• Працювати з іншими комерційними компаніями, 
урядами та благодійними організаціями задля 
створення більш стабільних та здорових громад

КПМГ у Росії та СНД | 9
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Обов’язки

Кожен партнер та співробітник КПМГ 
персонально відповідальний за дотримання 
юридичних, професійних та етичних 
стандартів, застосовних до його чи її 
посадової функції та рівня відповідальності.

Індивідуальні обов’язки

Кожен співробітник КПМГ несе індивідуальну 
відповідальність за забезпечення виконання цих 
зобов’язань. Від вас, як від працівника КПМГ, 
вимагається:

• Бути інформованим – Брати участь у навчанні, читати 
інформаційні бюлетені, використовувати ресурси 
КПМГ та, за потреби, звертатися по консультації задля 
того, щоб залишатися інформованими про закони, 
професійні стандарти та політики КПМГ, застосовні до 
вашої роботи.

• Не поступатися принципами  – Щоб досягати 
поставлених цілей або діяти, як належить, 
незважаючи на будь-який тиск, ви не повинні за 
жодних обставин компрометувати Цінності КПМГ. Не 
бійтеся висловлювати незгоду чи посилати небажані 
співбесідником месседжі. 

• Брати на себе відповідальність – Інкорпоруйте 
принципи Кодексу у вашу повсякденну діяльність. 
Ви несете відповідальність за забезпечення чесної 
поведінки КПМГ. Навіть одна особа може зашкодити 
репутації компанії. 

• Піднімати проблеми – Ваша позиція має значення. 
Висловлюйте її, якщо, на вашу думку, у компанії 
існують проблеми. Говоріть про проблеми і 
пропонуйте шляхи вдосконалення. 

• Консультуватися з колегами – Ви не зобов’язані 
знати все, і вам слід консультуватися, коли у вас 
існують сумніви або, на вашу думку, ви чи хтось інший 
припустився помилки.

Обов’язки лідерів

Особи, на які покладені ролі лідерів, мають додаткові 
обов’язки. Якщо ви партнер, керівник відділу чи 
невеликої групи, ви повинні:

• Виконувати роль лідера на власному прикладі – 
Власними вчинками демонструвати взірець чесної 
поведінки та дій згідно з принципами Кодексу.

• Підтримувати вашу команду – Забезпечити, щоб 
ваші підлеглі знали та розуміли Кодекс і мали доступ 
до ресурсів, необхідних їм для дотримання Цінностей 
КПМГ.

• Розвивати вашу команду – Визначайте чіткі, вимірні 
та масштабні цілі, що підтримують етичну поведінку та 
найвищі стандарти обслуговування клієнтів.

• Підтримувати зразкові стандарти – Як лідер, ви 
повинні послідовно і чесно застосовувати стандарти 
КПМГ та забезпечувати виконання вашими 
підлеглими вимог Кодексу.

• Застосовувати ваші судження – Уважно та обережно 
давайте відповіді співробітникам, що добросовісно 
піднімають проблеми та висловлюють занепокоєння.

• Бути відповідальним – Ви повинні бути готовими 
нести відповідальність за будь-які недоліки у вашій 
поведінці та поведінці тих, ким ви керуєте.
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Контрольний перелік питань стосовно виконання 
етичних вимог

Наша етична поведінка – тобто наше персональне 
визнання дій, що є правильними, і того, що є корисним 
для всіх нас у широкому контексті – має бути в 
основі нашої реакції на ситуації, що виникають в 
ході нашої роботи в КПМГ. Ці лінії поведінки мають 
бути чітко узгоджені з застосовним законодавством, 
положеннями, стандартами, а також політиками КПМГ. 
Водночас, вони мають відображати ширші етичні 
міркування, включаючи наші Цінності та Зобов’язання. 

Поданий нижче контрольний перелік питань стосовно 
виконання етичних вимог підготовлений з метою 
допомогти вам прийняти рішення щодо вашої реакції чи 
дій не лише в процесі прийняття складного рішення чи у 
складній ситуацій, але й у рутинних ситуаціях. 

Завжди ставте собі запитання:

 Чи узгоджується моя поведінка з Цінностями КПМГ 
та етичними та професійними стандартами?

 Чи є моє рішення правильним у цій конкретній 
ситуації?

 Чи було моє рішення прийняте на основі 
відповідального професійного судження?

 Чи відповідає моя діяльність політиці КПМГ та 
застосовному законодавству чи положенню?

 Чи впевнений я, що мені не буде складно пояснити 
моє рішення, якщо воно стане загальновідомим? 

 Чи відповідає діяльність колеги чи клієнта 
застосовному законодавству чи положенню або 
(якщо це дії колеги) політиці КПМГ?

Якщо на всі ці запитання ви відповіли «ні» або маєте 
сумніви, вам необхідна допомога. Це включає ситуації, 
коли:

• У вас виникають сумніви щодо тлумачення 
застосовних політик, законодавства, положень чи 
професійних стандартів – багато з них можуть бути 
складними для розуміння та прийняття рішень

• Розбіжності у думках ускладнюють прийняття 
рішення щодо подальших дій

• Потенційні дії (чи бездіяльність) або рішення 
викликають у вас дискомфорт.

Додатково, ви зобов’язані повідомляти про потенційні 
порушення чи підозри щодо порушень застосовних 
політик КПМГ, законодавства, положень чи професійних 
стандартів. Це включає ситуації, коли вам відомо чи ви 
підозрюєте, що колеги, клієнти або особи, пов’язані 
з клієнтами, постачальниками субпідрядниками чи 
пов’язаними сторонами беруть участь – або можуть 
почати брати участь – у незаконній або неетичній 
діяльності. 
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Де можна
отримати
допомогу

Дотримання 
вимог Кодексу

Недотримання співробітниками КПМГ правил Кодексу фірм-членів чи відповідних 
застосовних політик та процедур може впливати на оцінку їх діяльності та 
застосування дисциплінарних стягнень їхніми фірмами-членами.

КПМГ фірми-члени вимагають від своїх працівників проходити навчання з питань 
етичної поведінки один раз на два роки.

Ви можете отримати допомогу з багатьох джерел, при 
цьому вам слід обирати ті, що є найбільш доречними у 
кожній ситуації. Ось приклади посадових осіб, до яких ви 
можете звернутися по допомогу:

• Ваш керівник групи, лінійний менеджер або менеджер 
з оцінки результатів діяльності.

• Ваш партнер по проекту.

• Менеджер з питань управління ризиками вашого 
підрозділу або країни. 

• Фахівці відділу управління персоналом.

• Внутрішній юридичний консультант.

У виняткових обставинах, коли працівник не взмозі 
повідомити про проблеми особам, зазначеним вище, 
КПМГ у Росії та СНД передбачають можливість 
використання гарячої лінії. Випадки, інформація про які 
була повідомлена через гарячу лінію, розслідуються під 

контролем незалежного омбудсмана. У всіх випадках 
всі повідомлення ретельно розглядаються. Фірми КПМГ 
у Росії та СНД дотримуються вимог політики заборони 
переслідування, і ніхто не може бути покараний за 
добросовісне звітування:

• Гаряча лінія КПМГ у Росії та СНД – див. посилання 
https://home.kpmg.com/ru/ru/home/misc/international-
hotline.html

Додатково, за потреби, ви можете отримати доступ до 
регіональних або глобальних джерел для отримання 
поради або повідомлення про порушення. Ці джерела 
включають такі:

• Регіональний партнер з питань якості та управління 
ризиками;

• Глобальний підрозділ якості та управління ризиками 
(автоматично або особисто).

Кожен співробітник КПМГ зобов’язаний 
дотримуватися вимог Кодексу поведінки.
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Кодекс поведінки нагадує кожному з нас,
як слід реагувати на виклики, з якими ми
стикаємося як професіонали у сучасному світі 
глобального бізнесу.
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