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Кодекс роботи з постачальниками компанії «Novartis»  

 

 

Передмова 
 

 
“Чесна високоефективна діяльність” – стратегічний пріоритет компанії «Novartis». 

 

Компанія «Novartis» популяризує серед своїх постачальників та інших осіб суспільні та екологічні цінності, 

визначені в Глобальному пакті ООН, а також, коли це можливо, використовує свій вплив для того, щоб сприяти 

прийняттю та реалізації таких цінностей. Даний Кодекс роботи з постачальниками компанії «Novartis» (далі за 

текстом також “Кодекс роботи з постачальниками” або “Правила роботи з постачальниками”) ґрунтується на 

положеннях Глобального пакту ООН (United Nations Global Compact) та інших міжнародних стандартах чи 

прийнятих належних практиках діяльності. Кодекс роботи з постачальниками пов'язаний та узгоджений з 

Кодексом корпоративної етики (Code of Conduct) компанії «Novartis». 
 

Компанія «Novartis» очікує від своїх постачальників прагнення відповідати стандартам, що визначені в Кодексі 
роботи з постачальниками.  

 

Компанія «Novartis» самовіддано докладає зусилля для того, щоб займати лідируючу позицію в прийнятті 

корпоративної відповідальності, і таке прагнення відображено в Кодексі роботи з постачальниками. Для 

підвищення ефективності прийняття компанією «Novartis» корпоративної відповідальності перед 

постачальниками та іншими особами було розроблено Програму відповідального забезпечення компанії 

«Novartis». 
 

Компанія «Novartis» є учасником Ініціативи по фармацевтичних каналах постачання (Pharmaceutical Supply 

Chain Initiative). Положення Кодексу роботи з постачальниками узгоджені з Принципами контролю 

відповідальної роботи по каналах постачання у фармацевтичній галузі (Pharmaceutical Industry Principles for 

Responsible Supply Chain Management) (далі за текстом також “Принципи”), що стосуються етичних питань, 

трудових прав, охорони праці, техніки безпеки, захисту навколишнього середовища та пов’язаних з цим 

систем контролю. 
 

 Програми компанії «Novartis», що стосуються постачальників, відповідають Принципам. 
 

 Компанія «Novartis» вважає, що представники громадськості і бізнесу отримують краще 

обслуговування в умовах відповідальних комерційних моделей поведінки та практики діяльності. Таке 

переконання пояснюється тим, що компанії не лише мають вести свою діяльність відповідно до вимог 

застосованих у законах, нормах та регламентах, але й враховувати те, що від моделей її поведінки 

залежить вирішення відповідних соціальних проблем.  
 

 Компанія «Novartis» розуміє, що відмінності в культурах і нормах законодавства викликають певні 

ускладнення при застосуванні Принципів у глобальному масштабі.  
 

 Компанія «Novartis» вважає, що Принципи найкраще реалізовувати і втілювати шляхом постійного 

вдосконалення, яке дозволяє з часом підвищити ефективність діяльності постачальників.  
 

Кодекс роботи з постачальниками не замінює місцеві норми законодавства. Компанія «Novartis» сподівається, 

що постачальники та інші особи будуть вести діяльність відповідно до вимог застосованих у законах, нормах і 

регламентах додатково до стандартів, передбачених в цьому документі.  
 

В цілях даного Кодексу роботи з постачальниками термін “постачальники” може стосуватись дистриб’юторів, 

оптових торговців, ліцензіарів, ліцензіатів та інших ділових партнерів, а також інших комерційних організацій.  
 

Пояснення щодо посилань, поданих на цій сторінці, можна знайти в кінці даного документа. 

 
 
 

Контроль у дотриманні наших стандартів 
 

 
Дотримання стандартів, визначених в цьому Кодексі роботи з постачальниками, слугує одним з критеріїв 

оцінки в процесі вибору постачальників компанією «Novartis».  
 

Компанія «Novartis» очікує від постачальників дотримання всіх визначених законодавством стандартів і 

намагання забезпечити відповідність вищим стандартам, передбаченим в цьому документі. У певних 

випадках, коли постачальники або інші особи продемонстрували і продовжують виявляти самовіддану роботу, 

спрямовану на покращення відповідності стандартам, компанія «Novartis» намагається підтримувати їх для 

забезпечення таких покращень на основі залучення і співпраці. Пов'язані з цим заходи можуть передбачати 

перевірки, моніторинг розробки та виконання планів корегувальних дій, направлення постачальників до 

незалежних експертів та інші обґрунтовані плани, що стосуються покращення і вдосконалення. 
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Кодекс роботи з постачальниками компанії «Novartis»  

 

 

Відповідальне забезпечення та стандарти етики  
 

 

1 Трудові права 
 

Постачальники повинні докладати зусилля, щоб гарантувати права людини, кожного працівника і ставитись до 

кожного працівника з повагою. До пов’язаних з трудовими відносинами аспектів відносяться: 

 
1.1 Вільний вибір роботи  

 

Правила роботи з  

постачальниками  Постачальники не повинні використовувати примусову, підневільну працю або недобровільну працю 
ув’язнених. 

 
Настанови Системи контролю примусової праці: призначений керівник (менеджер), який несе відповідальність і 

виконує обов’язки у сфері трудових відносин, повинен дотримуватись відповідних правил і процедур на 
кожному об’єкті / підприємстві, для того, щоб забезпечити добровільний вибір роботи та повну оплату праці 
для всіх працівників об’єкту / підприємства, враховуючи представників, посередників і тимчасових працівників.  

 
Праця ув’язнених: будь-яка праця ув’язнених має бути добровільною, і про неї має бути спеціально 

повідомлено компанії «Novartis». При її використанні необхідно дотримуватись вимог всіх місцевих норм 
законодавства або міжнародних регламентів чи рекомендацій. 

 
Термін подачі повідомлення: працівники повинні мати можливість з власної волі звільнитись і залишити 

свою роботу після подачі повідомлення в обґрунтований строк та отримати вчасну і повну оплату за роботу, 
виконану ними до часу звільнення. 

 
Утримання ідентифікуючих документів / паспортів: працівники не мають бути зобов’язані передати свої 

ідентифікуючі документи для забезпечення працевлаштування, за винятком випадків, коли це вимагається 
відповідно до норм місцевого законодавства. Якщо така вимога існує, працівники повинні мати можливість 
доступу до своїх документів у будь-який час.  

 
Свобода пересування: працівники повинні мати можливість вільно приходити і йти з об’єкту або приміщень 

об’єкту / підприємства в будь-який час, без контролю з боку охоронців (тобто, нагляду за ними підчас перерви, 
супроводу до побутових приміщень, тощо). 

 
Грошові завдатки: працівники не повинні виплачувати “завдатки” для отримання роботи або житла, яке 

забезпечується роботодавцем, а також не повинні виплачувати надмірних “завдатків” за інструменти, робочі 
засоби, навчання або індивідуальні засоби захисту, необхідні для безпечного виконання їхньої роботи. 

 

 
1.2 Дитяча праця і неповнолітні працівники 

 
Правила роботи з  

постачальниками  Постачальники не повинні використовувати дитячу працю. Працевлаштування неповнолітніх працівників віком 

до 18 років дозволяється лише для виконання робіт, які не відносяться до небезпечних, і за умови, що такі 

неповнолітні працівники вже досягли встановленого у відповідній країні мінімального трудового віку і віку 

завершення навчання для отримання обов’язкової освіти. 

 
Настанови Системи контролю дитячої праці: призначений керівник (менеджер), який несе відповідальність і виконує 

обов’язки у сфері трудових відносин має забезпечити наявність відповідних регламентів і процедур для 

контролю віку працівників на кожному об’єкті / підприємстві, враховуючи представників, посередників і 

тимчасових працівників. 

 
Дитяча праця: не повинні прийматись на роботу діти, які не досягли встановленого місцевим законодавством 

мінімального трудового віку, віку завершення навчання для отримання обов’язкової освіти або іншого віку, 
визначеного Основними конвенціями Міжнародної організації праці (International Labour Organization Core 
Conventions), в залежності від того, в яких з цих норм і вимог передбачається досягнення вищого віку. 
Дитиною вважається: 

 будь-яка особа, що не досягла віку, визначеного Основними конвенціями Міжнародної організації 
праці, тобто, 15 років у розвинених країнах світу або 14 років у країнах, що розвиваються;  

 будь-яка особа, що не досягла встановленого місцевим законодавством мінімального трудового віку, 
якщо такий вік перевищує 15 років;  

 будь-яка особа, що не досягла встановленого місцевим законодавством віку завершення навчання 
для отримання обов’язкової освіти, якщо такий вік перевищує 15 років.  
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Виправлення: в разі виявлення працюючих дітей має застосовуватись відповідна процедура виправлення, 

спрямована на забезпечення відповідних прав і добробуту дітей. У випадку виявлення працюючих дітей 
постачальники мають: 

 невідкладно відсторонити дитину від місця роботи;  

 прийняти відповідний план з підтримки дитини, який може передбачати покриття витрат на базове чи 
професійне технічне навчання, забезпечення житла або інших витрат в разі такої необхідності.  

 

Неповнолітні працівники: молоді люди віком до 18 років, які можуть бути законно прийняті на роботу, не 

повинні виконувати будь-яку небезпечну роботу (тобто, роботу з хімічними речовини, важку фізичну роботу 

тощо) або працювати по нічних змінах, і при цьому мають виконуватись вимоги всіх застосованих норм 

місцевого законодавства, враховуючи забезпечення можливостей отримання освіти, навчання, контролю 

стану здоров‘я, норми дозволеного робочого часу тощо.  

 
 

1.3 Відсутність дискримінації 
 

Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні забезпечувати відсутність переслідувань і дискримінації на робочому місці. 
Дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, статевої орієнтації, етнічного походження, 
інвалідності, релігійних переконань, політичних вподобань, участі в об'єднаннях чи сімейного стану вважається 
неприйнятною. 

 
Настанови Системи контролю відсутності дискримінації: призначений керівник (менеджер), який несе відповідальність 

і виконує обов’язки у сфері трудових відносин, має забезпечувати наявність відповідних регламентів і 
процедур на кожному об’єкті / підприємстві, щоб не допускати дискримінації, а також контролювати 
застосування відповідних прийнятих дисциплінарних мір. Всі працівники мають знати, кому вони можуть 
повідомити про випадки дискримінації.  

 
Відсутність дискримінації: в будь-який час працівники не повинні зазнавати переслідувань або дискримінації 

(від часу прийому на роботу до часу звільнення з роботи) за будь-якими ознаками, такими, як, наприклад, 
ознаки раси, кольору шкіри, віку, статі, статевої орієнтації, етнічного походження, інвалідності, релігійних 
переконань, політичних вподобань, участі в об'єднаннях чи сімейного стану. Потенційні працівники не повинні 
проходити перевірку на вагітність, за винятком випадків, коли це вимагається відповідно до норм місцевого 
законодавства, і вагітні жінки не повинні зазнавати дискримінації відповідно до норм місцевого законодавства. 

 
Відсутність дискримінації у зв’язку з участю в профспілках: працівники не повинні зазнавати утисків чи 

дискримінації у зв’язку з тим, що вони намагаються вступити до певної профспілки або комітету працівників. 
 
 

1.4 Справедливе ставлення 
 

Правила роботи з  

постачальниками  Постачальники повинні забезпечити відсутність на робочому місці грубого чи негуманного ставлення або 
відношення, враховуючи, будь-які сексуальні домагання, примус до статевих відносин, тілесні покарання, 
психологічний або фізичний тиск і вплив чи словесні образи у відношенні працівників.  

 
Настанови Системи контролю щодо справедливого ставлення: призначений керівник (менеджер), який несе 

відповідальність і виконує обов’язки у сфері трудових відносин, має подбати про наявність відповідних 
регламентів і процедур, спрямованих на забезпечення справедливого ставлення до всіх працівників.  
Працівники повинні розуміти процедури, що стосуються дисциплінарних мір і заходів, та порядок розгляду 
скарг, а штрафи (штрафні санкції), які застосовуються до працівників в рамках дисциплінарних заходів, мають 
бути законними і справедливими.  

 
Якщо виявляються факти зловживання чи приниження працівників керівниками і менеджерами, повинні 
застосуватись відповідні дисциплінарні міри і заходи.  

 
Переслідування, домагання або приниження: працівники не повинні зазнавати принижень, сексуальних 

домагань, примусу до статевих відносин, тілесних покарань, психологічного або фізичного тиску і впливу чи 
словесних образ.  

 
Обов'язки персоналу служби безпеки / охорони: працівники не повинні піддаватись безпідставним 

особистим обшукам, і всі обшуки в цілях безпеки мають проводитись лише компетентними уповноваженими 
органами з дотриманням вимог і стандартів, передбачених місцевими нормами законодавства, і їх має 
проводити працівник (служби безпеки / охорони) тієї ж самої статі, що й особа, яка підлягає обшуку. 

 
Справедливе ставлення – відсутність хабарництва: від працівників не повинна вимагатись виплата коштів 

іншим працівникам для уникнення переслідувань чи для забезпечення привілейованого ставлення. 
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1.5 Заробітна плата, пільги і робочий час 
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні оплачувати роботу працівників відповідно до застосованих норм законодавства, які 

стосуються заробітної плати, враховуючи вимоги стосовно мінімальної заробітної плати, понаднормового 

робочого часу та обов’язкових пільг. 
 

Постачальники повинні вчасно повідомляти працівникам про умови і підстави нарахування і виплати їм 

заробітної плати. Постачальникам також необхідно повідомляти працівникам, чи вимагається понаднормова 

робота, і яка плата буде виплачуватись за таку понаднормову роботу. 

 
Настанови Системи контролю заробітної плати і робочого часу: має бути запроваджена система контролю робочого 

часу і заробітної плати, що виплачується всім працівникам і співробітникам об’єкта / підприємства, і завжди 
повинні вестись записи у відношенні повного відпрацьованого часу і нарахування заробітної плати для всіх 
працівників об’єкта / підприємства. 

 
Заробітна плата: від працівників не повинно вимагатись виконання неоплачуваної роботи.  

Місячна заробітна плата працівників або ставка відрядної оплати праці (на основі норм виробітку), мають 
відповідати як мінімум встановленій нормами місцевого законодавства мінімальній заробітній платі або 
аналогічним ставкам у відповідній галузі, і вони мають регулярно і в повному обсязі виплачуватись відповідно 
до норм місцевого законодавства.  

 
Оплата понаднормового часу: оплата понаднормового часу має здійснюватись відповідно до всіх 

застосованих норм місцевого законодавства, а в разі їх відсутності, як мінімум, на основі тієї ж самої ставки, 
яка застосовується для оплати звичайного робочого часу, але, в ідеальному варіанті, на основі вищої ставки.  

 
Пільги і премії: всі передбачені законодавством обов’язкові пільги і премії мають виплачуватись працівникам 

вчасно і в повному розмірі.  
 

Робочий час: норми робочого часу повинні відповідати вимогам місцевого законодавства або аналогічним 

нормам, прийнятим у відповідній галузі діяльності.  
 

Понаднормовий робочий час: робота в понаднормовий робочий час має виконуватись на добровільних 

засадах, і працівники не повинні працювати більше, ніж 12 понаднормових годин на тиждень. 
 

Час відпочинку і перерви: працівники повинні мати час відпочинку і перерви відповідно до норм місцевого 

законодавства. 
 

Повідомлення: умови оплати роботи повинні повідомлятись працівникам перед тим, як вони розпочнуть 

роботу, і згода з такими умовами має бути підтверджена в письмовій формі. Працівники мають отримувати 
письмові виписки з платіжної відомості (відомості виплати заробітної плати). 

 
Відрахування: відрахування, що стосуються дисциплінарних заходів, запізнень і відсутності, повинні 

здійснюватись виключно відповідно до норм місцевого законодавства.  

 
 

1.6 Свобода зборів та участі в об'єднаннях  
 

Правила роботи з  

постачальниками  Для вирішення питань, пов’язаних з умовами роботи, робочим місцем і оплатою необхідно заохочувати 
відверте спілкування і безпосереднє залучення працівників. 

 

Постачальники повинні поважати визначені нормами місцевого законодавства права працівників на вільну 
участь або відмову від участі в профспілках, створення представницьких органів і спільних рад / комітетів 
працівників. Працівники повинні мати можливість відверто спілкуватись з керівництвом у відношенні умов 
роботи без загрози застосування доган, залякувань чи переслідувань. 

 
Настанови Колективні трудові договори: працівники повинні мати можливість укладати колективні трудові договори і 

розуміти процедуру звернення з питаннями, які їх турбують. В разі укладення колективних трудових договорів 
про них має бути повідомлено всім працівникам тієї мовою, яку вони розуміють. 

 
Профспілки / права працівників на представницькі повноваження: працівники повинні мати можливість 

приєднуватись до участі або створювати будь-яку профспілку чи комітет працівників без остраху отримання 
догани або дискримінації. Представникам працівників має надаватись можливість (тобто, визначений час) і 
доступ до приміщень (таких, як кімнати для зборів) для виконання їхніх функцій та завдань відповідно до норм 
місцевого законодавства. 

 
Альтернативи: якщо норми місцевого законодавства обмежують діяльність профспілок, працівники повинні 

мати можливість створювати комітети працівників за власним бажанням.  
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Охорона праці, техніка безпеки і захист навколишнього середовища 
 

Враховуючи розгалуженість, складність і географію постачання компанії «Novartis», у викладених в розділах 2 і 

3 стандартах, що стосуються охорони праці, техніки безпеки і захисту навколишнього середовища (HSE) для 

постачальників описані основні стандарти і концепції, дотримання яких компанія «Novartis» очікує від всіх 

постачальників (на кожному окремому етапі).  

 
Компанія «Novartis» сподівається на розуміння кожним постачальником та іншими особами застосованих 

стандартів праці, техніки безпеки і захисту навколишнього середовища, які стосуються певної їхньої продукції 

або послуг, а також доповнення чи розширення таких стандартів в разі необхідності.  

 

 

2 Охорона праці та техніка безпеки 
 

 
Постачальники повинні виконувати вимоги всіх застосованих норм законодавства та регламентів, що 

стосуються охорони праці і техніки безпеки, забезпечуючи безпечні і належні умови праці, а також, в разі 

необхідності, безпечні і належні умови проживання в житлових приміщеннях, в разі, якщо такі надаються 

компанією. До аспектів, що стосуються охорони праці і техніки безпеки відносяться: 

 
2.1 Ризики і безпека виробничих процесів  

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити системи і програми щодо виявлення та інформування відносно робіт 

пов’язаних із зовнішніми джерелами небезпеки / ризиками. Має бути прийнято класифікацію таких джерел 

небезпеки / ризиків з визначенням відповідних рівнів ризику, а також мають бути запроваджені програми і 

системи, спрямовані на недопущення чи мінімізацію таких ризиків (наприклад, витік чи викид хімічних речовин, 

газів, випарів, пилу тощо). 
 
 
 

2.2 Захист працівників 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити системи і процедури захисту працівників від впливу на них ризиків 

хімічної, біологічної і фізичної небезпеки (враховуючи завдання, які вимагають значних фізичних зусиль) на 

робочому місці і в житлових приміщеннях, в разі, якщо такі надаються компанією. 
 
 
 

2.3 Готовність до екстрених ситуацій і реагування на них  
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні розробляти і розповсюджувати план(и) дій в екстрених / аварійних ситуаціях на всіх 
своїх об’єктах і в житлових приміщеннях, в разі, якщо такі надаються компанією. 

Постачальники повинні мінімізувати ймовірний вплив будь-яких екстрених / аварійних ситуацій шляхом 

запровадження і реалізації відповідних планів дій в екстрених / аварійних ситуаціях та процедур реагування на 

них. 
 
 

 

2.4 Інформування про небезпеку і ризики  
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити програми і системи інформування працівників в галузі техніки безпеки, що 

стосується небезпечних матеріалів, а також проводити навчання, щоб захистити їх від можливих джерел 

небезпеки та ризиків. До небезпечних матеріалів можуть відноситись, зокрема, сировинні матеріали чи 

продукція, розчинники, засоби для чищення і відходи. 
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3 Захист навколишнього середовища 
 

Постачальники повинні виконувати вимоги всіх застосованих норм законодавства та регламентів у сфері 

захисту навколишнього середовища. Мають бути отримані всі обов’язкові документи/форми пов'язані з 

захистом навколишнього середовища та екологічним контролем, серед них: дозволи, ліцензії, реєстрації та 

обмеження з дотриманням всіх передбачених в них відповідних вимог до ведення діяльності та звітності. 

Зокрема, це стосується наступного: 

 
3.1 Дозволи у сфері захисту навколишнього середовища 

 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити процедури і системи, спрямовані на забезпечення відповідності вимогам 
застосованих норм законодавства і регламентів у сфері захисту навколишнього середовища. 

Мають бути отримані всі обов’язкові документи/форми пов'язані з захистом навколишнього середовища та 

екологічним контролем, серед них: дозволи, ліцензії, реєстрації та обмеження з дотриманням всіх 

передбачених в них відповідних вимог до ведення діяльності та звітності. 
 
 
 

3.2 Відходи і викиди 
  

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити процедури і системи, спрямовані на забезпечення безпечної роботи, 

переміщення, зберігання, рециркуляції, повторного використання і контролю за відходами та сміттям. Будь-яка 

утилізація відходів, сміття, викидів в повітря та скидання (відходів) в воду, які можуть мати негативний вплив 

на здоров‘я людини або на навколишнє середовище, повинні належним чином обмежуватись, мінімізуватись, 

правильно контролюватись та / або підлягати відповідній обробці перед викидом в навколишнє середовище.  

 
 
 

3.3 Витоки і викиди 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити процедури і системи, спрямовані на недопущення та мінімізацію 

аварійних і дисперсійних витоків, викидів в навколишнє середовище.  
 
 
 

3.4 Раціональність та ефективність використання ресурсів 
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити процедури і системи, спрямовані на оптимізацію і раціональне 

використання всіх відповідних ресурсів, таких, як енергія, вода і матеріали.  
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4 Належне ставлення до тварин 
 
 

Правила роботи з  

постачальниками Має забезпечуватись ставлення до тварин з повагою зі зведенням до мінімуму болю та незручностей для них. 

Випробування на тваринах повинні проводитись після обміркування і прийняття рішення про заміну тварин, 

зменшення кількості тварин, що використовуються, або вдосконалення процедур, що стосуються мінімізації 

негативного впливу. 

У випадках, коли це прийнятно з наукової точки зору і за висновками контролюючих органів необхідно 
вдаватись до альтернативних варіантів. 

 
Настанови Компанія «Novartis» докладає зусилля для глобального забезпечення високих стандартів належного 

ставлення до тварин у всіх випадках, коли в дослідженнях або процедурах компанії «Novartis» 

використовуються тварини. Стандарт належного ставлення до тварин компанії «Novartis» застосовується по 

відношенню до всіх внутрішніх і зовнішніх досліджень компанії «Novartis», в яких використовуються тварини. 

Даний Стандарт відповідає вимогам регулятивних норм США, а саме, «Закону про належне ставлення до 

тварин» (USC 7; 1966) і відповідного Регламенту, а також Рекомендацій стосовно догляду і використання 

лабораторних і сільськогосподарських тварин (враховуючи всіх хребетних) в США. Більш суворі вимоги 

застосовуються по відношенню до приматів. Якщо у певних країнах запроваджені місцеві / державні 

регулятивні положення більш суворі порівняно з тими, які діють у Сполучених Штатах, тоді застосовуються такі 

більш вимогливі і суворі стандарти. 

 
 Належне ставлення до тварин – першочергове завдання. 

 

 Застосовуються принципи заміни, обмеження та вдосконалення (як згадувалось вище). 
 

 Дослідження проводить кваліфікований, компетентний і досвідчений персонал.  
 

 Готова косметична продукція і її складові не випробовуються на тваринах. 
 

 Для проведення досліджень використовуються лише тварини, спеціально виведені для досліджень, за 

винятком деяких сільськогосподарських тварин, домашніх тварин, що використовуються в клінічних 

дослідженнях, і риби. 
 

 До тварин ставляться з повагою і з врахуванням потреб відповідного біологічного виду та окремої 

тварини. 
 

 Тварини зазнають мінімального дискомфорту, незручностей чи болю. 
 

 Особлива увага приділяється транспортуванню тварин. 
 

 Всі відповідні принципи та вимоги застосовуються по відношенню до ініційованих компанією 

«Novartis» досліджень, які проводяться на дослідних об’єктах інших сторін (наприклад, підрядних 

дослідних організацій, університетів та інших установ / компаній). 
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5 Забезпечення антикорупційних заходів і добросовісної конкуренції 
 

5.1 Антикорупційні заходи  
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальникам забороняється давати хабарі будь-яким державним службовцям або іншим приватним 

особам, а також забороняється брати будь-які хабарі. Жодні посередники, такі, як представники, консультанти, 

дистриб’ютори чи будь-які інші ділові партнери, не повинні використовуватись для передачі хабарів. 
 

Постачальники повинні дотримуватись всіх застосованих антикорупційних норм законодавства та регламентів, 
а також норм та регламентів прийнятих в галузі антикорупційних стандартів.  

 
 

Настанови Платежі за спрощення формальних процедур: не повинні виплачуватись жодні платежі за спрощення 

формальних процедур, незалежно від того, чи вони дозволені відповідно до норм місцевого законодавства. 
 

 
Подарунки, заходи / жести гостинності і розваги: подарунки, заходи / жести гостинності і розваги мають бути 

скромними, обґрунтованими і не занадто частими для будь-якої окремої особи. 

 Подарунки, заходи / жести гостинності і розваги ніколи не повинні пропонуватись або надаватись для 

того, щоб забезпечити виконання їх одержувачем певних дій на користь постачальника та / або 

компанії «Novartis» або утримання ним від виконання певних дій невигідних для постачальника та / або 

компанії «Novartis». 

 Ніколи не повинні робитись подарунки у вигляді грошових коштів чи подарунки у вигляді еквівалентів 
грошових коштів. 

 Жодні розваги чи розважальні заходи не повинні забезпечуватись для будь-якого учасника ділової 

зустрічі, конгресу чи подібних заходів, за винятком випадків, коли такі розваги є відповідною та 

невід'ємною частиною таких заходів. Жодні платежі не повинні виплачуватись у зв'язку з будь-якими 

незапланованими чи додатковими поїздками, подорожами чи відрядженнями. 

 Жодні платежі не повинні виплачуватись для покриття витрат на розваги / розважальні заходи, заходи 

/ жести гостинності або витрати на дорогу, поїздки чи подорожі для будь-яких осіб, що супроводжують 

особу, запрошену для участі в діловій зустрічі, конгресі або в подібних заходах. 

 
Гранти і (благодійні) пожертви: гранти і (благодійні) пожертви надаються лише в тому випадку, якщо 

постачальник та / або компанія «Novartis» не отримують (і не сприймаються такими, що отримують) взамін 

будь-яку матеріальну винагороду. 

 
Політичні внески: якщо постачальник бажає робити внески, що пов’язані з політичною діяльністю, такі внески 

повинні здійснюватись згідно з вимогами всіх застосованих норм законодавства, регламентів та прийнятих в 

цій галузі процедур і стандартів, і їх необхідно робити в тих випадках, коли передбачається безпосереднє або 

невідкладне повернення затрат постачальникові чи компанії «Novartis».  

 
Механізми внутрішнього контролю: постачальники повинні мати запроваджені процедури, інструкції  чи 

рекомендації, що визначають, в яких випадках і з якими обмеженнями працівники мають право на отримання 

подарунків чи додаткових благ від інших компаній, з якими відповідне підприємство веде комерційну діяльність. 

 Відповідні процедури, інструкції чи рекомендації мають бути загальнодоступними і наданими 
працівникам відповідними мовами. 

 Має забезпечуватись і періодично контролюватись виконання відповідних процедур, інструкцій чи 
рекомендацій. 

 

Постачальники повинні за власний рахунок забезпечити для свого персоналу навчання щодо антикорупційних 
заходів. 

 Таке навчання має охоплювати положення застосованих антикорупційних законів.  

 На вимогу компанії «Novartis» постачальник повинен невідкладно надати копію навчальних матеріалів і 

відомостей про проходження відповідного навчання (із зазначенням імені, прізвища та кваліфікації 

особи, яка проводить таке навчання).  
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Повідомлення про можливі неправомірні дії: всіх працівників необхідно заохочувати до повідомлення про 

проблеми або неправомірні дії на робочому місці без побоювань стосовно винесення їм догани, залякувань чи 

переслідувань.  

 Мають проводитись відповідні розслідування і виконуватись корегувальні дії. Постачальники повинні 
надавати відповідні записи компанії «Novartis» на її вимогу.  

 
Державні службовці: будь-які відносини між постачальниками і державними службовцями повинні відповідати 

всім вимогам правил та регламентів, дія яких поширюється на них (тобто, будь-яких застосованих правил чи 

регламентів, прийнятих у відповідній країні, які стосуються державних службовців, або правил чи регламентів, 

запроваджених відповідним роботодавцем). Будь-які переваги, що надаються державним службовцям, повинні 

бути в повній мірі прозорими, належним чином задокументованими і відображеними у звітності.  

 
Відносини з третіми сторонами: постачальник не повинен укладати договори підряду чи іншим чином 

залучати інших осіб від імені компанії «Novartis» або представляти компанію «Novartis» перед іншими особами 

без отримання попередньої письмової згоди компанії «Novartis». Аналогічним чином, не дозволяється 

передоручення відповідного договору без отримання попередньої письмової згоди компанії «Novartis». 

 

Залучення на повноваженнях третіх сторін: залучення компанією «Novartis» постачальників на 

повноваженнях третіх сторін не повинно використовуватись для виплати заохочувальних платежів чи 

винагороди за призначення (лікарями) продукції компанії «Novartis» або для забезпечення будь-яких 

непомірних або невідповідних комерційних переваг для компанії «Novartis». 

 
Облік і записи: компанія «Novartis» повинна мати можливість проводити перевірки постачальників в будь-який 

час після відправки завчасного повідомлення для того, щоб впевнитись у дотриманні визначених стандартів і 

отримати підтвердження здійснення всіх відповідних виплат компанії «Novartis» і виплат іншим особам. 

 Постачальники повинні вести відповідний облік і записи для точного і достатньо детального 

документування всіх питань, пов’язаних з діловими відносинами між постачальником та компанією 

«Novartis», обліку всіх виплат (враховуючи подарунки, заходи / жести гостинності і розваги / 

розважальні заходи або будь-які інші коштовні речі), що здійснюються від імені компанії «Novartis» або 

за рахунок коштів, наданих компанією «Novartis». 

 Копії облікових записів і документів мають надатись компанії «Novartis» на її вимогу. 
 
 

 
5.2 Добросовісна конкуренція 

 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні вести свою комерційну діяльність відповідно до принципів добросовісної конкуренції. 

Вони мають використовувати справедливі комерційні процедури, враховуючи правильну і чесну рекламу. 
 

Постачальники повинні дотримуватись вимог всіх норм законодавства і регламентів, що стосуються 

добросовісної конкуренції і боротьби з монополізацією. 
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6 Захист персональних даних 
 

Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні застосовувати відповідні заходи щодо захисту персональних даних і забезпечення 
безпеки опрацьованих ними персональних даних фізичних осіб.  

Постачальники мають дотримуватись вимог і положень застосованих законів у сфері захисту персональних 
даних. 

 
Настанови Належний захист персональних даних: постачальники повинні забезпечувати відповідну організаційну 

структуру, процеси і процедури, спрямовані на захист персональних даних від випадкової втрати або втрати 

внаслідок несанкціонованих чи незаконних дій, знищення, зміни, розголошення, використання і т.д.  

 
Належні заходи безпеки: постачальники повинні запровадити відповідні правила і процедури, спрямовані на 

забезпечення технічних та організаційних заходів безпеки, і мають виконувати всі необхідні дії для 

підтвердження відповідності таким вимогам. 

 
Дотримання обмежень стосовно транскордонної передачі даних: постачальники повинні запровадити 

відповідні заходи безпеки, правила і процедури, щоб впевнюватись у тому, що вони дотримуються вимог всіх 

застосовних норм законодавства, які регламентують умови транскордонної передачі персональних даних.  

 
 

7 Виявлення проблем 
 

Правила роботи з  

постачальниками Всіх працівників необхідно заохочувати  повідомляти про проблеми або незаконні дії на робочому місці без 

побоювань стосовно винесення їм догани, залякувань чи переслідувань. Постачальники мають проводити 

відповідні розслідування і виконувати корегувальні дії в разі необхідності. 
 
 

8 Системи контролю 
 

Постачальники повинні використовувати системи контролю для сприяння постійному вдосконаленню і 

досягнення цілей, визначених в даних Принципах. До аспектів систем контролю відносяться: 

 
8.1 Чіткі наміри і відповідальність 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні демонструвати чіткі наміри дотримуватись концепцій і принципів, описаних в цьому 

документі, шляхом виділення і спрямування відповідних ресурсів, засобів та зусиль. 
 
 

8.2 Вимоги норм законодавства і клієнтів 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники мають визначати і виконувати вимоги всіх застосованих норм законодавства, регламентів, 

стандартів, а також відповідні вимоги клієнтів.  
 
 

8.3 Контроль ризиків 
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні запровадити механізми і процедури виявлення та контролю ризиків у всіх сферах, про 
які йдеться в цьому документі. 

 
 

8.4 Документація 
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні вести документацію, необхідну для підтвердження дотримання відповідних принципів і 
виконання вимог у всіх сферах, про які йдеться в цьому документі. 
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8.5 Навчання і компетентність  

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники повинні мати програму навчання, яка дозволить забезпечити відповідний рівень знань, вмінь і 

здібностей керівників та працівників для досягнення визначених цілей. 
 
 
 

8.6 Постійне покращення і вдосконалення 
 

 
Правила роботи з  

постачальниками Постачальники мають забезпечувати постійне покращення і вдосконалення шляхом встановлення цільових 

показників, виконання спеціальних планів і вживати необхідні корегувальні дії для виправлення недоліків, 

виявлених в ході внутрішніх або зовнішніх оцінок, перевірок та контролю з боку керівництва.  
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9 Посилання і бібліографія 
 

Наступні посилання на інформаційні джерела подаються в довідкових цілях. Вони не передбачають будь-яких 

додаткових зобов’язань, невизначених в даному Кодексі роботи з постачальниками компанії «Novartis». 
 

 
Загальні 
посилання  

 

Кодекс корпоративної етики компанії «Novartis»   

Ініціатива по фармацевтичних каналах постачання  

Глобальний пакт ООН  

Загальна декларація прав людини 

 

Трудові права 

 

Вільний вибір роботи  

Конвенції 29 і 105 Міжнародної організації праці (“МОП”): http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 
Дитяча праця 

Конвенції 138 і 182 Міжнародної організації праці: http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 
Відсутність дискримінації 

Конвенції 111 і 100 Міжнародної організації праці: http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 
 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх видів расової дискримінації: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm 

 

Конвенція про ліквідацію всіх видів дискримінації по відношенню до жінок: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm 

 
Заробітна плата, пільги і робочий час 

Конвенції 131, 95, 14 і 1 Міжнародної організації праці: http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 
Свобода зборів та участі в об'єднаннях  

Конвенції 87 і 98 Міжнародної організації праці: http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 
Охорона праці, 
техніка безпеки 
і захист 
навколишнього 
середовища 

 

Система оцінки заходів у сфері охорони здоров‘я і техніки безпеки (OHSAS) 18001 

ISO 14001 Стандарт у відношенні систем контролю у сфері захисту навколишнього середовища 
ISO 50 000 Стандарт у відношенні систем контролю енергетичних ресурсів 

Рада з питань раціонального використання лісового фонду 

Раціональне використання пальмової олії 

Належне 
ставлення до 
тварин   

 

Рекомендації стосовно догляду і використання лабораторних тварин, 8 видання (©2011)  
National Research Council (NRC), Washington DC, USA 

 

Рекомендації стосовно догляду і використання сільськогосподарських тварин в дослідженнях і в 
навчальних цілях, 3 видання (2010), Federation of Animal Science Societies (FASS), Champaign IL, USA 

 

Директива № 2010/63/EU (PE-CONS 37/10) Європарламенту і Ради ЄС про захист тварин, які 
використовуються для наукових цілей (2010) 

 

Забезпечення 
антикорупційни
х заходів  

 

Конвенція ОЕСР по боротьбі з хабарництвом 

«Закон США про заборону підкупу іноземців» від1977 р. 
«Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом» від 2010 р. 

 

 

 
Компанія «Novartis International AG»  

Адреса: Швейцарія, CH-4002 Базель  

Тел.: +41 61 324 11 11 

 
www.novartis.com 

Версія 2.0 | 1 травня 2014 р.  

Повідомлення про авторське право:  2014. Авторське право належить компанії «Novartis International AG»  
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