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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Починаючи з 1995 року, ми динаміч-

но зростаємо і розвиваємося, щороку 
підтверджуючи незаперечне лідерство в 
агропромисловому секторі  і постачаючи 
нашу продукцію на всі континенти світу. 
Безумовно, нам є чим пишатися! Однак 
для нас важливим є не тільки те, ЧОГО ми 
досягаємо, але і ЯК ми це робимо. 35% 
менеджменту на різних рівнях управління 
працюють у Компанії протягом 5-10 років, 
ще 35% – понад 10-ти. У процесі підготов-
ки до подальшого зростання ми серйозно 
замислилися над тим, що ж об’єднує нас 
у команду однодумців, що надихає на до-
сягнення нових цілей, які переконання і 
принципи сприяють позитивному резуль-
тату. Ми працювали у групах менеджмен-
ту на різних рівнях, щоб дійти єдиного 
розуміння нашої філософії, визначення 
сенсу і стимулів подальшого розвитку.

Ми живемо у світі, що постійно зміню-
ється, і в реальності, коли поняття «до-
бре/погано», «правильно/неправильно» 
стають відносними. Ми щодня виконуємо 
тисячі операцій та ухвалюємо сотні рі-
шень, які не мають універсальної форму-
ли, але при цьому впливають на результа-
тивність і розвиток Компанії.

Важливо пам’ятати, що кожен з нас, 
незалежно від посади і регіону роботи, є 
обличчям Компанії, формує її репутацію і 
впливає на її ефективність у короткостро-
ковій і довгостроковій перспективі. Відте-
пер, ухвалюючи рішення в будь-якій ситу-
ації, ми покладаємося не тільки на власні 
досвід і знання, логіку і здоровий глузд, а 
й беремо до уваги бачення та місію Ком-
панії, корпоративні цінності й керівні прин-
ципи, дотримуємось політик відповіднос-
ті, які формують корпоративну філософію 
та культуру Компанії.

Я вірю, що під час подолання чергової 
планки зрілості, переходу від кількісного 
зростання до якісного корпоративні цін-
ності і принципи стали нормою життя й 
основою в ухваленні рішень для кожного з 
нас, а бачення і місія наповнюють наш біз-
нес особливим змістом і дають потужний 
імпульс для впевненого руху вперед!

Андрій Веревський
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БАЧЕННЯ
Ми прагнемо стати лідером глобального 
агробізнесу та зробити  наш регіон ключо-
вим постачальником сільськогосподарської 
продукції на світовий ринок.

МІСІЯ
Ми розкриваємо унікальні можливості 
агробізнесу, розвиваючи потенціал наших 
людей. 

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ
 Æ Фінансова стабільність
 Æ Стійка ділова репутація
 Æ Професійна команда лідерів
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КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ ТА
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ

Фінансова 
стабільність 

Стійка 
ділова 

репутація

Професійна 
команда 
лідерів
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ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
Стратегічний системний менеджмент

Синергія бізнес-інтеграції

Ефективне управління активами та ресурсами

Зміни та інновації

СТІЙКА ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ
Прозорість і чесність

Відповідальне лідерство

Дотримання законів і правил

Сталий розвиток і соціальна відповідальність

ПРОФЕСІЙНА КОМАНДА ЛІДЕРІВ
Партнерство та єдність цілей

Залученість як внутрішнє підприємництво

Взаємоповага та довіра

Розвиток потенціалу людей



6

СТРАТЕГІЧНИЙ СИСТЕМНИЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ

Принципи нашого управління забез-
печують перехід від кількісного зростання 
до якісного. Ми каскадуємо стратегію і цілі 
на операційний рівень, трансформуємо їх 
реалізацію в щоденну роботу управлінців, 
розвиваємо культуру внутрішнього підпри-
ємництва та безперервного вдосконалення.

СИНЕРГІЯ БІЗНЕС-
ІНТЕГРАЦІЇ

Наші бізнес-сегменти тісно пов’язані між 
собою стратегічною єдністю та узгодженіс-
тю цілей, їхня взаємна інтеграція створює 
додаткову вартість і сприятливо впливає 
на загальний фінансовий результат. Ми ре-
гулярно проводимо бенчмаркінг сегментів, 
ефективно використовуємо нашу експерти-
зу та мультиплікуємо успішні корпоративні 
практики. Ми застосовуємо синергію вза-
ємодії бізнесів, підрозділів і функцій все-
редині Компанії для отримання найвищого 
результату.

Фінансова 
стабільність 

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ ТА
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ ТА РЕСУРСАМИ

Ми захищаємо активи, підвищуємо їхню 
ефективність, дбайливо ставимося до гро-
шових і матеріальних ресурсів, інформації, 
управляємо ключовими ризиками. Інтереси 
Компанії — наш пріоритет. Кожен із нас осо-
бисто відповідає за раціональне, ефективне 
використання й захист ресурсів Компанії.

ЗМІНИ ТА ІННОВАЦІЇ
Ми гнучкі в ухваленні рішень. Ми не бо-

їмося змін, а сприймаємо їх як нові можли-
вості для розвитку. Ми поліпшуємо якість 
наших активів, будуємо сучасні технологічні 
підприємства, вдосконалюємо процеси, на-
вчаємо персонал. Ми орієнтуємося на світо-
ві практики й адаптуємо під себе найкращі 
з них, враховуючи політичну та ринкову 
специфіку, зміни зовнішнього середовища й 
унікальні особливості нашої Компанії.
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ПРОЗОРІСТЬ І ЧЕСНІСТЬ
Кернел — публічна Компанія. Прозорість 

і чесність — запорука нашого успіху у відно-
синах з колегами, акціонерами, інвесторами 
і партнерами. Ми зрозумілі і послідовні у сво-
їх рішеннях і діях. Достовірність і відкритість 
інформації є основою нашої діяльності.

Ми своєчасно проходимо незалежний 
аудит і публікуємо фінансову звітність, опри-
люднюємо інформацію про нашу стратегію, 
операційну діяльність, істотні ризики. Для 
нас є неприйнятними спроби маніпулювання 
фінансовою інформацією.

Ми проводимо публічні тендери та ар-
гументуємо свій вибір постачальників, ко-
жен учасник тендера має змогу повідомити 
Компанію про порушення його прав. Кожен 
з нас у межах своєї сфери відповідальності 
і повноважень повинен достовірно й відкри-
то робити записи щодо ділових операцій з 
аргументацією ухвалених рішень, своєчас-
но вести і надавати звітну документацію, 
сприяти прозорості фінансової та нефінан-
сової інформації.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО
Ми відповідально ставимося до свого лі-

дерства на ринку та того впливу, що маємо на 
країну, людей і компанії, з якими співпрацює-
мо. Ми сприяємо розвитку аграрного сектора 
в регіонах нашої присутності, власним прикла-
дом формуємо ділову культуру ведення на-
ціонального бізнесу. Ми чесно ведемо бізнес 
з діловими партнерами, оперативно реагуємо 
на їхні звернення, несемо відповідальність за 
взяті зобов’язання, професійно підходимо до 
виконання умов контрактів.

Ми дбаємо про репутацію Компанії, не 
допускаємо дій, публічних висловлювань і 
суб’єктивних суджень, які можуть зашкодити 
корпоративному іміджу. Ми не спілкуємося зі 
ЗМІ від імені Компанії без узгодження з відпо-
відальними особами.

Ми не приймаємо подарунків і не бере-
мо участі в заходах, які можуть вплинути на 
ухвалення ділових рішень.

Стійка ділова 
репутація

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ ТА
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ
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ДОТРИМАННЯ  
ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ

Ми дотримуємося чинного законодав-
ства і міжнародних правових норм. Ми 
шануємо корпоративні цінності і керівні 
принципи, діємо відповідно до внутрішніх 
політик і процедур. Ми проти корупції та 
шахрайства на державному рівні і жор-
стко боремося з їхніми проявами всередині 
Компанії, протидіємо конфліктам інтересів, 
здатним завдати фінансової та репутаційної 
шкоди. Ми захищаємо і просуваємо інтер-
еси Компанії законними професійними спо-
собами, які не чинять негативного впливу 
на її ділову репутацію.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК І 
СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ми будуємо Компанію з довгостроко-
вою перспективою, тому сталість розвитку 
вважаємо одним з головних принципів нашої 
діяльності. Ми прагнемо створювати ком-
фортні умови праці для наших співробітників, 
підтримуємо їх у складних життєвих ситуаці-
ях. Охорона праці та безпека людей є ключо-
вим пріоритетом. Ми надаємо широкі можли-
вості для навчання і професійного розвитку.

На всіх етапах нашого виробництва ми 
мінімізуємо споживання енергоресурсів і 
кількість відходів, дбайливо обробляємо 
нашу землю і чітко контролюємо якість на-
шої продукції.

Ми налагоджуємо відкриту взаємодію 
з колегами, орендодавцями та місцевими 
громадами, допомагаючи останнім у їхніх 
нагальних потребах. Щорічно реалізовуємо 
десятки масштабних і сотні локальних соці-
альних проектів, які крок за кроком приво-
дять до якісних змін соціальної інфраструк-
тури в регіонах присутності Компанії.
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ПАРТНЕРСТВО ТА  
ЄДНІСТЬ ЦІЛЕЙ

Основний принцип нашої внутрішньої 
взаємодії – партнерство. Ми – згуртована, 
професійна команда однодумців, яка рухає 
вперед Компанію – світового лідера у своїй 
галузі. Кожен з нас демонструє правильну 
модель поведінки і взаємодії в команді. Обі-
ймаючи різні посади, працюючи в різних ди-
візіонах і департаментах, країнах і регіонах, 
ми робимо спільну справу задля досягнення 
загального результату. Ми не боїмося каза-
ти правду, визнавати помилки, тому що зна-
ємо, що завжди отримаємо від своїх колег 
підтримку і надійне плече, спільно знайдемо 
вихід з будь-якої ситуації. Разом ми здатні 
вирішувати найскладніші завдання і досяга-
ти найкращих результатів. 

ЗАЛУЧЕНІСТЬ ЯК ВНУТРІШНЄ  
ПІДПРИЄМНИЦТВО

Ми ставимося до роботи з любов’ю, 
захопленістю та самовідданістю, як до 
власного бізнесу чи справи всього життя. 
Кожен з нас усвідомлює важливість свого 
впливу на загальний результат і вважає за 
свій обов’язок зробити внесок у процвітан-
ня Компанії. Ми працюємо з максимальною 
віддачею. Ми гнучкі і легко сприймаємо 
зміни, що відбуваються, тому що зміни – це 
життя навколо нас, це рух вперед. Наше під-
приємництво формує майбутнє Компанії та 
суспільства.

Професійна команда 
лідерів

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ І 
КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ
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ВЗАЄМОПОВАГА ТА ДОВІРА 
Культура поваги і довіри – це для нас 

не просто доброзичливе ставлення один до 
одного. Це однакове розуміння та сприйнят-
тя бачення, цінностей і керівних принципів 
Компанії. Це правильна структура управлін-
ня, яка чітко визначає розподіл функцій, що 
дає змогу брати на себе відповідальність і 
ухвалювати рішення. Це зрозумілі правила 
гри і відсутність подвійних стандартів. Ми 
завжди коректні і аргументовані у діловому 
спілкуванні з колегами всередині Компанії 
та за її межами, намагаємося не допускати 
особистісних конфліктів і негативних емоцій 
по відношенню один до одного. Ми не ви-
трачаємо енергії на внутрішні суперечки, а 
концентруємося на розвитку Компанії і до-
сягненні спільних цілей. Ми співпрацюємо, 
вчимося нового одне в одного. 

РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ 
ЛЮДЕЙ

Завдяки правильній стратегії, динаміч-
ному зростанню і кадровій політиці, орієн-
тованій на розвиток, кожен співробітник 
Компанії має можливість здобувати нові 
знання, виявляти себе, реалізовувати власні 
амбіції та потенціал. 73% керівників на різ-
них рівнях побудували свою кар’єру в Кер-
нел, отримавши унікальну експертизу і нові 
перспективи. Ми приділяємо значну увагу 
навчанню і розвитку управлінців, спеціаліс-
тів і молоді з високим потенціалом. Ми праг-
немо бути професіоналами. Кожен керівник 
у Компанії є взірцем і наставником для своїх 
підлеглих, носієм і провідником корпоратив-
ної бізнес-філософії та культурних ціннос-
тей. Ми прагнемо створювати таку атмос-
феру, коли люди із задоволенням йдуть на 
роботу, пишаються нею, щиро зацікавлені 
в успіхах Компанії. Змінюючи нашу культуру 
на краще, змінюємось і ми самі!
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ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСУ  
КОМПАНІЇ ДОПОВНЮЮТЬ І УТОЧНЮЮТЬ  
ТАКІ ПОЛІТИКИ ВІДПОВІДНОСТІ:

Політика управління персоналом

Політика соціальної відповідальності роботодавця

Політика охорони праці та безпеки

Політика внутрішніх і зовнішніх комунікацій

Політика добросусідства (відносини з громадами і владою)

Політика збереження конфіденційної інформації

Політика недопущення конфлікту інтересів

Політика протидії шахрайству і корупції

Політика охорони навколишнього середовища

Політика відповідності корпоративним принципам і нормам. 
Процедура інформування про порушення

Положення про Комітет ділової етики

ДІЇ В РАЗІ НЕЯСНОСТІ АБО ПРОТИРІЧ
Керівні принципи та Політики відповідності формують наш Кодекс поведінки. 

Якщо вимоги Кодексу суворіші за вимоги чинного законодавства та, навпаки, ми 
керуємося жорсткішими вимогами. Ми дуже уважно ставимося до всіх відгуків, 
звернень та запитань щодо тлумачення, застосування і дотримання вимог цього 
Кодексу.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
Кожен співробітник Компанії бере на себе зобов’язання виконувати правила та 

норми Кодексу. Жоден зі співробітників не має права примусити колегу вчинити 
будь-яку дію, що суперечить вимогам цього Кодексу.

Факти недотримання вимог Кодексу розцінюються нами як серйозні порушення, 
яким дається відповідна оцінка з боку Комітету ділової етики і Керуючого комітету. 
На підставі результатів об’єктивного розгляду обставин порушення, з урахуванням 
його тяжкості та дій порушника для усунення наслідків, до співробітників, які допус-
тили порушення, застосовуються заходи дисциплінарного впливу аж до можливого 
звільнення.

Кожен керівник структурного підрозділу відповідає за виконання його співробіт-
никами положень Кодексу. Таким чином, керівники зобов’язані виявляти, запобігати 
і оперативно реагувати на випадки порушення їх підлеглими вимог цього Кодексу.

Уповноважені представники Компанії зобов’язані повідомляти правоохоронні ор-
гани про всі порушення, що можуть спричинити притягнення порушників до кримі-
нальної відповідальності згідно з чинним законодавством, а також у тому разі, коли 
інформування відповідних державних органів передбачене законом. В інших випад-
ках притягнення до відповідальності осіб, які допустили порушення, здійснюється 
відповідно до внутрішніх процедур Компанії.

Кожен з нас має право наголосити колегам на неприпустимості порушення та ви-
магати припинити дії,  які можуть до нього призвести, та/або звернутися до вищого 
керівництва.

Гаряча лінія – це найдоступніший канал зв’язку і найефективніший інструмент, 
який допоможе повідомити про порушення.

Етичні принципи Компанії загалом зобов’язують кожного з нас не тільки керува-
тися ними в повсякденній діяльності, а й вимагати цього від інших, зокрема від своїх 
безпосередніх керівників, а також своєчасно інформувати про факти порушень.
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ФАКТИ, ПРО ЯКІ НЕОБХІДНО ПОВІДОМЛЯТИ  
ВИЩЕ КЕРІВНИЦТВО ТА/АБО НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ  
ЧИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ:

Конфлікти інтересів Компанії та співробітника/контрагента,  
які мають фінансові чи репутаційні наслідки

Використання інсайдерської інформації не в інтересах Компанії

Спотворення фінансової звітності/фальсифікація  
документів/планових показників

Розкрадання або неправомірне використання майна Компанії

Шахрайство, зловживання службовим становищем

Корупція, підкуп співробітників (хабарі, «відкати»), отримання «надмірних»  
подарунків чи розваг, що можуть вплинути на об’єктивність в ухваленні рішень

Перебування на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння  
або під дією наркотичних засобів

Поширення інформації про Компанію, яка заплямовує її репутацію

Ображання колег, застосування фізичної сили, вчинення дій та/або погроз,
спрямованих на залякування, домагання 

Вплив особистих стосунків на ділові рішення

Порушення у сфері охорони праці та безпеки

Переслідування тих, хто повідомив про порушення

Якщо Вам стали відомі зазначені вище факти,  
Ви повинні зателефонувати на Гарячу лінію за номером

0-800-50-14-83
або повідомити про це на електронну адресу:

dovira@kernel.ua
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Пам’ятайте, що кожен співробітник, який сумлінно прагне отримати пораду, 
виявляє занепокоєність результатами спільної справи або повідомляє про нена-
лежну поведінку, чинить правильно. Замовчування таких фактів є співучастю в 
порушеннях.

Розуміючи, що в умовах підлеглості і особистих відносин це можливо далеко 
не завжди, було створено Гарячу лінію.

Будь-яке переслідування осіб, які повідомили про порушення вимог законо-
давства, внутрішніх стандартів Компанії, категорично заборонено.

Ті співробітники, які, на їхню думку, зазнали переслідувань, повинні невідкладно 
повідомити про це. Водночас, до співробітників, які свідомо надали неправдиву ін-
формацію, застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

Всі співробітники Компанії повинні бути обов’язково ознайомлені з цим 
Кодексом і зобов’язані дотримуватися його принципів.



«Я вірю, що під час подолання 
чергової планки зрілості, переходу 

від кількісного зростання до якісного 
корпоративні цінності і принципи 
стали нормою життя й основою в 
ухваленні рішень для кожного з нас, 
а бачення і місія наповнюють наш 
бізнес особливим змістом і дають 
потужний імпульс для впевненого 

руху вперед!»

Андрій Веревський


