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Звернення 
керуючого партнера
Шановні колеги та партнери!

KPMG в Україні як член мережі Глобального Договору ООН у своїй діяльності дотримується 
10 принципів Глобального Договору ООН. Ми інформуємо про прогрес щодо практичного втілення 
цих принципів та діємо для досягнення Цілей сталого розвитку.

Пандемія COVID-19 змусила нас переосмислити підходи до взаємодії зі співробітниками, клієнтами, 
суспільством. Ми усвідомлюємо, що надзвичайні часи вимагають надзвичайних рішень для складних 
завдань. Ось чому KPMG в Україні ще більш рішуча у прагненні позитивно впливати на світ. Стратегія 
корпоративної соціальної відповідальності KPMG в Україні охоплює роботу для досягнення шести 
Цілей сталого розвитку. Ми формуємо підходи до вирішення та управління важливими викликами 
і проблемами, де наші можливості й експертиза мають значення та особливу цінність. Створюємо 
інклюзивні та справедливі умови роботи, сприяємо стійкому та цілеспрямованому зростанню наших 
клієнтів, формуємо довіру ринків капіталу, щоб стимулювати необхідні інновації, розширювати 
можливості найбільш знедолених у наших громадах та допомагаємо зберегти нашу планету, щоб 
наступні покоління могли процвітати.

Наші ключові зацікавлені сторони, з якими ми спілкуємось та з ким поділяємо нашу місію, – це 
співробітники, студенти та викладачі, ділові партнери, місцеві громади, постачальники, держава 
та некомерційні організації. Освітні програми допомагають студентам, майбутнім спеціалістам 
розібратись в основних аспектах обраної професії, почути поради експертів, а також закріпити набуті 
знання та стати затребуваними на ринку праці. Допомога у боротьбі з бідністю важлива для нас не 
лише як прояв уваги до незахищених верств населення, але і як крок до побудови відповідального 
небайдужого суспільства в цілому. Попри карантин ми продовжили роботу над проєктами минулих 
років та за ініціативою наших волонтерів реалізували 28 проєктів з громадськими організаціями. У 
2019–2020 рр. KPMG в Україні продовжила реалізовувати принципи зеленого офісу та разом з бізнес-
центром «Senator», в якому розміщений офіс KPMG в Україні, запустила ініціативу із сортування 
усього сміття в офісі. 

Дякую щиро всім колегам та партнерам за внесок, співпрацю, традиції та підтримку у 
соціальному партнерстві!

Для досягнення  сталого 
розвитку важливо через діалог 
та партнерство заохочувати та 
поширювати ідеї корпоративної 
соціальної відповідальності.

Андрій Цимбал
Керуючий партнер KPMG в Україні

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОЗВІТ

https://home.kpmg/content/kpmgpublic/ua/uk/home/about/corporate-reporting.html
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Про KPMG

KPMG – велика міжнародна мережа 
фірм, що надає аудиторські, податкові та 
консультаційні послуги

Виручка
KPMG International
(млрд доларів США)

Метою своєї діяльності KPMG бачить 
перетворення професійних знань у 
реальну економічну вигоду в інтересах 
своїх клієнтів, співробітників і міжнародних 
ринків капіталу

країнах світу

Офіси у 

146 

співробітників
>227 000 

29,75 29,22

станом на
30.09.2019

станом на
30.09.2020
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KPMG в Україні
    KPMG в Україні є членом міжнародної незалежної мережі фірм KPMG.

    KPMG здійснює свою діяльність в Україні з 1992 року. KPMG в Україні означає Товариство 
з обмеженою відповідальністю «КПМГ-Україна», Приватне  акціонерне товариство «КПМГ 
Аудит» та Акціонерне обєднання “КПМГ ПРАВО”.

    Офіси KPMG розташовані у Києві та Львові. Головний офіс знаходиться у Києві. Загальна 
чисельність співробітників KPMG в Україні складає понад 500 осіб.

     У своїй діяльність KPMG в Україні дотримується 10 принципів Глобального  Договору ООН 
та керується наступними внутрішніми політиками:

    KPMG в Україні щорічно проводить обов’язкові тренінги з ідентифікації  випадків корупції 
та професійної етики для всіх співробітників.

    У KPMG в Україні працює “гаряча лінія”, що дозволяє партнерам, співробітникам,  
клієнтам та іншим зацікавленим сторонам конфіденційно повідомляти про те, що  викликає 
у них занепокоєння в питаннях, пов’язаних з діями KPMG і вчинками її  працівників або 
вищого керівництва фірм-членів мережі KPMG в Україні.

Корпоративні цінності KPMG Антикорупційна програма 
“КПМГ-Україна”   

Кодекс поведінки KPMG  Антикорупційна програма 
ПрАТ “КПМГ Аудит”

спеціалістів>500

років в Україні

29
офіси
2

https://home.kpmg/ua/uk/home/misc/international-hotline.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/about/values-and-culture.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2017/04/Anti-corruption-policy-KPMG-Ukraine.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2017/04/Anti-corruption-policy-KPMG-Ukraine.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2020/10/KPMG-Code-of-conduct_ua.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2017/04/Anti-corruption-policy-KPMG-Audit.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2017/04/Anti-corruption-policy-KPMG-Audit.pdf
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Корпоративна 
соціальна відповідальність
Структура управління і керівництва та напрями корпоративної  
соціальної відповідальності

Керуючий партнер

Пріоритетні напрямки  
діяльності КСВ в Україні

Команда КСВ (координатори 
за напрямками)

Волонтери (співробітники 
KPMG та їхні сім’ї)

У 2011 році було сформовано команду із 
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 
KPMG в Україні. Основна мета її роботи – 
забезпечення прозорості в ухваленні рішень щодо 
соціальних інвестицій KPMG в Україні та 
підвищення значення корпоративної соціальної 
відповідальності. Команда складається з членів, 
які відповідають за реалізацію конкретних 
проєктів за пріоритетними напрямами, та залучає 
до реалізації проєктів волонтерів (співробітників). 
Адміністративно команда КСВ підпорядковується 
керуючому партнеру. Щороку KPMG в Україні 
звітує про свою діяльність у формі публічного 
соціального звіту (комунікації про прогрес), який 
має цифровий формат, публікується на сайті 
www.kpmg.ua в тематичному розділі
та обговорюється упродовж року з різними 
зацікавленими сторонами.

http://www.kpmg.ua
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Ключові результати 
за 2019-2020 рік

28 соціальних 
проектів реалізованих 

волонтерами KPMG

Підписання «Пакту 
заради молоді – 2025»

152 освітні заходи 
організовано KPMG в 

Україні

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОЗВІТ

https://home.kpmg/content/kpmgpublic/ua/uk/home/about/corporate-reporting.html
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KPMG в Україні та цілі 
сталого розвитку ООН

Підвищити життєстійкість малозабезпечених і 
осіб, які перебувають у вразливому становищі, 
зменшити їхню незахищеність і вразливість.

Допомогти забезпечити загальне охоплення 
послугами охорони здоров’я та профілактику 
передчасної смертності від неінфекційних 
захворювань через просування здорового способу 
життя.

Збільшити число молодих і дорослих людей, 
які володіють затребуваними навичками, 
зокрема професійно-технічними, для 
працевлаштування, отримання гідної роботи та 
занять підприємницькою діяльністю.

Забезпечити всебічну і реальну участь жінок 
і рівні для них можливості для лідерства на всіх 
рівнях ухвалення рішень в економічному та 
суспільному житті.

Допомогти забезпечити повну і продуктивну 
зайнятість та гідну працю для всіх жінок і 
чоловіків, у тому числі молодих людей та 
інвалідів, і рівну оплату праці рівної цінності, 
скоротити частку молоді, яка не працює.

Домогтися раціонального освоєння й 
ефективного використання природних ресурсів 
компанією KPMG в Україні, суттєво зменшити обсяг 
відходів компанії шляхом вживання заходів щодо 
запобігання їхньому утворенню, їхнього скорочення, 
переробки та повторного використання.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДЕОЗВІТ

https://home.kpmg/content/kpmgpublic/ua/uk/home/about/corporate-reporting.html


©2021 KPMG. Усі права застережені. 9

Попередні публікації звіту

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2011

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2012

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2014

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2016

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2017

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2018

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2013

Глобальний договір 
ООН: звіт про 
прогрес, 2015

https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2012/05/unglobalcompact2011.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2012/05/unglobalcompact2011.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2012/05/unglobalcompact2011.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2013/05/united-nations-global-compact-kpmg-ukraine-2012.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2013/05/united-nations-global-compact-kpmg-ukraine-2012.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2013/05/united-nations-global-compact-kpmg-ukraine-2012.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2015/05/ungccommunicationonprogresskpmg-ukraine-2014.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2015/05/ungccommunicationonprogresskpmg-ukraine-2014.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2015/05/ungccommunicationonprogresskpmg-ukraine-2014.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/05/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communication-on-Progress-2017.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/05/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communication-on-Progress-2017.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/05/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communication-on-Progress-2017.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2019/11/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communication-on-Progress-2018.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2019/11/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communication-on-Progress-2018.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2019/11/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communication-on-Progress-2018.pdf
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2014/05/ungccommunicationonprogresskpmg-ukraine-2013.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2014/05/ungccommunicationonprogresskpmg-ukraine-2013.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2014/05/ungccommunicationonprogresskpmg-ukraine-2013.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2016/05/un-gc-communication-on-progress-kpmg-ukraine-2015.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2016/05/un-gc-communication-on-progress-kpmg-ukraine-2015.html
https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2016/05/un-gc-communication-on-progress-kpmg-ukraine-2015.html
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2017/05/KPMG-Ukraine-UN-GC-Communication-on-Progress-2016.pdf
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Контакти

Олена Михайлошина  
 
Координатор корпоративної  
соціальної відповідальності  

KPMG в Україні  

omykhailoshyna@kpmg.ua

Олександра Чернова 
 
Супервайзерка, бренд та 
корпоративні матеріали, 
відділ з розвитку бізнесу 

KPMG в Україні  

ochernova@kpmg.ua

Будемо раді почути ваші відгуки про звіт.

Надсилайте ваші коментарі координатору  
з корпоративної соціальної відповідальності   
KPMG в Україні.

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, 
член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International  
Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх 
учасників. Усі права застережені. 

Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними 
марками, що використовуються за ліцензією учасниками глобальної організації незалежних 
фірм KPMG.

kpmg.ua




