
 
ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО 
ПОСТАЧАЛЬНИКА



У компанії Philip Morris International (PMI) ми прагнемо 
вести бізнес у відповідності до визнаних на міжнародному 
рівні принципів дотримання прав людини, охорони 
навколишнього середовища, чесності в бізнесі та протидії 
корупції. Зазначені цінності об’єднують і скеровують нас, 
а також засвідчують нашу відданість ідеям захисту прав 
людини і принципам у Керівництві для успіху. Крім того, 
вони відображають нашу прихильність до Десяти принципів 
глобального договору ООН і Керівних принципів ООН з 
питань підприємницької діяльності в аспекті прав людини.
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Зазначені принципи визначають порядок нашої роботи з постачальниками по 
всіх каналах поставки. У цьому документі встановлено «Принципи поведінки 
відповідального постачальника» і містяться вимоги до процесу і виконання робіт, 
які поширюються на усіх постачальників, що співпрацюють з PMI. На підставі їх 
застосування ми прагнемо досягнути суттєвого і відчутного покращення наших каналів 
поставки. Ми покладаємося на сприяння і підтримку наших постачальників при постійному 
вдосконаленні для досягненні цієї мети.

Уже багато років ми працюємо з багатьма постачальниками над важливими 
ініціативами, такими як «Програма найкращих сільськогосподарських практик» і 
«Трудові практики у сільському гсоподарстві». Ми глибоко цінуємо зусилля усіх наших 
постачальників, що допомагають нам у досягненні нашої мети у відповідальній закупвлі 
товарів і послуг і створенні сталої цінності по всіх каналах поставки.

Спираючись на поточну співпрацю з нашими постачальниками ми плануємо 
впровадити передову в галузі програму сталого розвитку. Ми переконані, що спільне 
прагнення до створення більш сталих каналів поставки надасть широкі можливості для 
зміцнення наших ділових стосунків і створить додаткову цінність для відповідних компаній.

Ми очікуємо, що всі наші постачальники ретельно і відкрито дотримуватимуться 
Принципів поведінки відповідального постачальника. Зокрема, ми закликаємо їх:

 •  упроваджувати процеси або покращувати наявні системи, які дозволяють 
постачальникам виявляти, уникати або мінімізувати ризики і наслідки як 
у своїй діяльності, так і у стосунках із бізнес-партнерами.

 •  оцінити відповідність своїх каналів поставки і діяльності Принципам 
поведінки відповідального постачальника або будь-яким іншим 
аналогічним стандартам, що базуються на Глобальному договорі 
ООН та Керівних принципах ООН.

 •  налагодити постійну комунікацію та активний діалог зі своїми 
працівниками, постачальниками та іншими ключовими для бізнесу 
особами для обговорення можливих проблем.
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Головне у веденні бізнесу компанією PMI є повага до людей і їх гідності. 
Наша відданість у 2015 році положенням Глобального договору ООН стала своєрідним 
каталізатором більш системного підходу до захисту прав людини з метою досягти 
відповідності вимогам Керівних принципів ООН з питань підприємницької діяльності 
в аспекті прав людини. Ми очікуємо таких самих кроків і від наших постачальників. 
Для цього вони повинні мати впроваджені політики і процедури, які б відповідали 
масштабам та обставинам їх діяльності, зокрема:

 •  політику сприяння захисту прав людини; 

 •  процеси з особливим акцентом на правах людини, що сприятимуть 
виявленню, запобіганню, мінімізації і оцінці наслідків порушення 
прав людини; 

 •  процедури (за можливості включно з порядком розгляду скарг) для 
ліквідації негативних наслідків порушення прав людини, які вони 
можуть спричинити або до яких можуть призвести.

ПРАВА 
ЛЮДИНИ
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Передбачається, що постачальники PMI виявлятимуть, запобігатимуть 
і усуватимуть негативні наслідки порушення будь-яких визнаних на 
міжнародному рівні прав людини, зокрема, таких:

Примусова праця і торгівля людьми 
Не застосовуйте і не потурайте примусовій праці і торгівлі людьми. Активно виявляйте 
і протидійте будь-яким формам сучасного рабства у своїй діяльності і каналах 
поставки, зокрема праці ув’язнених, поневолених або будь-яким іншим формам 
примусової праці. Надання кредитів або підвищення зарплатні повинні здійснюватися 
на справедливих засадах, добре зрозумілих для співробітника, взаємоузгоджених 
і не зобов’язуючих співробітника залишатися у роботодавця до погашення 
заборгованості. Не вилучайте і не конфіскуйте у жодного працівника особисті 
документи, зокрема паспорт. Не допускайте оплати працівниками хабарів за прийом 
на роботу, оформлення документів і підвищення на посаді, а також у письмовій формі 
узгоджуйте з усіма працівниками умови їх працевлаштування на етапі прийому на 
роботу.

Дитяча праця 
Не використовуйте дитячу працю. Неповнолітніх можна приймати на роботу в окремих 
особливих випадках за умови, що вони досягли 15-річного віку (мінімального законного 
віку для працевлаштування) або віку завершення обов’язкової освіти, залежно від того, 
який вік більший. Працівники до 18 років не можуть виконувати роботи, які шкодять 
їхньому здоров’ю, безпеці або психічному розвитку, а також роботи, що передбачають 
продаж і розповсюдження тютюнової продукції.



Робочий час 
Надавайте працівникам час для відпочинку. Тривалість нормального робочого дня 
визначається державним законодавством та у звичайному режимі не повинна 
перевищувати 48 годин на тиждень. Раз на тиждень надавайте працівникам вихідний 
день тривалістю не менше 24 годин поспіль. Надавайте працівникам святкові дні та 
відпустки. Тривалість робочого тижня обмежуйте 60 годинами, включно з понаднормовою 
працею, на яку працівники повинні надавати добровільну згоду.

Заробітна плата і компенсаційні виплати 
Оплачуйте працю належним чином. Компенсація повинна бути достатньою для 
задоволення основних потреб працівників і їх родин та забезпечувати дискреційний 
дохід. Заробітна плата повинна відповідати принаймні мінімальному встановленому 
законом рівню або відповідному галузевому стандарту за відсутності законних вимог 
до рівня заробітної плати. Виплачуйте заробітну плату регулярно і в повному обсязі, а 
також відшкодування за час перебування на лікарняних та у відпустках, які передбачені 
законом. Не використовуйте стягнення із заробітної плати як механізм дисциплінарного 
покарання.

Чесне і справедливе ставлення 
Підтримуйте робочу атмосферу та середовище, яке є всеосяжним і професійними. 
Не дозволяйте неприйнятної, грубої, принизливої поведінки чи дискримінації у 
будь-якій формі. Забезпечуйте рівні можливості при прийомі на роботу і ніколи не 
дискримінуйте співробітників за їх особистими якостями. Ухвалюйте рішення, пов’язані із 
працевлаштуванням, об’єктивно на підставі досягнень.

Безпека на робочому місці 
Забезпечуйте безпечне і здорове робоче середовище для запобігання нещасним 
випадкам і травмам. Виявляйте, оцінюйте і контролюйте можливі порушення вимог 
техніки безпеки і гігієни праці. Якщо усунути джерело небезпеки не вдається, забезпечте 
наявність і використання працівниками належних засобів особистого захисту. Регулярно 
тренуйте працівників із питань охорони здоров’я і забезпечення безпеки, вносячи 
відповідні записи. Власні або надані третьою стороною приміщення повинні бути 
чистими, безпечними та відповідати основним потребам працівників.
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Свобода об’єднання 
Не забороняйте діяльність профспілок або інших об’єднань працівників. Поважайте 
і не порушуйте право працівників на створення або приєднання до профспілки 
чи представницької організації за власним вибором. Визнайте право працівників 
колективно вести переговори. Надавайте представникам працівників доступ на робоче 
місце для виконання їх представницьких функцій і відкритого спілкування без будь-якого 
страху дискримінації, репресій, залякування чи утисків.

Земельні права 
Поважайте право власності громадян і місцевих общин, включно з корінним населенням, 
на їх землю та природні ресурси. Проводьте конструктивні переговори з місцевими 
власниками землі щодо її використання і транспортування. Уникайте придбання 
великих земельних ділянок, щодо яких є спори або жителі яких не бажають добровільно 
їх покидати. Постачальники повинні ухвалювати зрозумілі і відкриті рішення щодо 
використання земель і транспортування, з урахуванням принципів вільної попередньої 
обґрунтованої згоди.

Постачання сировини 
Впроваджуйте на виробництві таку політику, яка б обґрунтовано підтверджувала, що 
тантал, олово, вольфрам і золото, які містяться у виготовленій продукції, не є джерелом 
фінансування або підтримки збройних формувань Демократичної республіки Конго 
або суміжних країн, чи країн, визначених у періодичних нормативно-правових актах 
щодо конфліктних мінералів. Проявляйте належну пильність стосовно джерела і каналу 
зберігання таких мінералів та за запитом PMI вживайте вичерпних заходів, які є у 
розпорядженні.

Залежно від галузі, розташування та умов, у яких працюють постачальники PMI або 
треті сторони, може виникнути необхідність урахування інших прав людини, зокрема 
щодо місцевих общин і вразливих груп, що потребують особливої уваги, та виконання 
належних заходів із виявлення, запобігання, мінімізації та оцінки наслідків порушення 
прав людини у таких групах.
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Відповідність природоохоронному законодавству 
Отримайте усі потрібні природоохоронні дозволи, ліцензії і реєстраційні свідоцтва, 
та належним чином їх задокументуйте у відповідності до специфіки своєї діяльності. 
Організуйте підготовку відповідного персоналу щодо вивчення і дотримання дозвільних та 
інших вимог природоохоронного законодавства. 

Охорона навколишнього середовища 
З урахуванням масштабів та умов своєї діяльності впровадьте на місці систему управління 
природоохоронними аспектами вашої діяльності, зокрема заходи оцінювання, контролю 
і мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище. Розробіть належні політики 
щодо впровадження методів охорони навколишнього середовища у всіх сферах вашої 
діяльності і призначте відповідальних за питання охорони навколишнього середовища у 
вашій організації. Вживайте невідкладних заходів щодо запобігання інцидентам та усунення 
їх наслідків, а також постійно покращуйте показники екологічності своєї діяльності. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
СТАН НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА



Споживання ресурсів та зменшення кількості відходів 
Мінімізуйте споживання природних ресурсів, запобігайте забрудненню і скорочуйте 
кількість відходів, стічних вод, викидів вуглецю та інших негативних впливів на навколишнє 
середовище, пов’язаних із вашою діяльністю і виготовленою продукцією, дотримуючись 
принципів забезпечення безпеки. Ставте завдання щодо їх покращення, оцінювання 
ефективності і сповіщення.
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КОРПОРАТИВНА 
ЕТИКА
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Чесна торгівля 
Куріння викликає серйозні хвороби і звикання. Постачальники, залучені до 
розповсюдження і продажу нашої продукції, повинні робити це тільки повнолітнім. 
Продукція PMI, а також діяльність з маркетингу та продажів не призначені для неповнолітніх 
або тих, хто не курить.

Хабарництво і корупція 
Ніколи, нікому, ніде і ні за яких обставин не давайте хабарі і не дозволяйте нікому робити 
це від вашого імені. Пропонуючи або отримуючи якісь цінності, включно з грішми, 
подарунками, перевагами, розвагами або навіть працевлаштуванням родичів на посаду 
державного службовця, може вважатися спробою вплинути на професійну діяльність 
особи або її рішення, тобто хабарем. Не «платіть за сприяння» – передача невеликих сум 
готівкою або іншим чином для прискорення процедур, які державні службовці повинні 
виконати встановленим порядком. Ведіть ретельний бухгалтерський облік і книги, де точно 
відображайте випадки передачі державним службовцям будь-яких цінностей.

Чесна конкуренція 
Конкуруйте чесно за рахунок якості товарів і послуг, впровадження інновацій, 
зниження ціни, проведення рекламних кампаній та інших правомірних засобів. 
Вивчіть та дотримуйтеся вимог антимонопольного законодавства, що поширюється на 
вашу діяльність, і не допускайте неконкурентної поведінки. 

Конфіденційність інформації та права інтелектуальної власності 
Забезпечуйте захист конфіденційної інформації компанії PMI. Використовуйте цю 
інформацію виключно з метою, визначеною в угоді. Не розповсюджуйте конфіденційну 
інформацію без згоди PMI. Не збирайте конфіденційну інформацію інших компаній 
або від них. Забезпечуйте належний захист конфіденційних і персональних даних 
співробітників. Поважайте права інтелектуальної власності і комерційні таємниці PMI 
та інших компаній. 



Конфлікти інтересів 
Повідомляйте PMI про усі ситуації, які у взаємовідносинах з PMI, можуть викликати 
конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів зазвичай виникає в ситуаціях, коли на об’єктивність 
виконання робіт впливає, або може вплинути, особистий інтерес. Такі ситуації стосуються 
як окремих осіб, так і цілих організацій або і тих, і інших.

Незаконна торгівля 
Займайтеся виключно законним бізнесом. Не потурайте, не сприяйте і не підтримуйте 
будь-які підробки, контрабанду або інші подібні незаконні дії, наприклад відмивання 
грошей.
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ДОТРИМАННЯ 
ПРИНЦИПІВ

12

Щоб спростити постачальникам PMI сприйняття і дотримання наших Принципів 
поведінки відповідального постачальника, ми розробили вичерпні рекомендації 
із застосування, які чітко окреслюють наші сподівання і націлені на підтримку 
зусиль постачальника щодо дотримання цих принципів у своїй операційній 
діяльності і ділових стосунках. В ньому містяться рекомендації щодо порядку 
дотримання Принципів і наведено пропозиції щодо виробничого контролю, 
ведення документації і впровадження системи управління.



Виявлення ризиків і негативних впливів та пошук адекватних шляхів реагування 
на них може бути досить тривалим. Не зважаючи на це, ми очікуємо від постачальників 
добросовісного дотримання Принципів поведінки відповідального постачальника, 
повідомлення про відчутні досягнення і постійного прагнення до удосконалення. В окремих 
випадках, ми працюватимемо з постачальниками для реагування на зазначені виклики. 
Утім, за відсутності явного прагнення запобігти, мінімізувати і оцінити наслідки негативного 
впливу або у разі постійної бездіяльності і відсутності результатів, ми розглядатимемо 
питання про розірвання угоди. Ми залишаємо за собою право на негайне розірвання 
угоди у разі грубого порушення Принципів поведінки відповідального постачальника. 
Показник сталого розвитку постачальника є ключовим при ухваленні рішення щодо 
налагодження чи продовження ділових відносин.

Принципи поведінки відповідального постачальника не надають жодних прав, окрім тих, які 
визначені договірними правовідносинами компанії PMI та її постачальника або будь-якими 
іншими сторонами; це і не зобов’язання, і не гарантії.

Застосування Кодексу праці у сільському господарстві та Програми найкращих 
сільськогосподарських практик нашої компанії продовжується на фермах, з якими ми або 
наші постачальники мають угоди на вирощування тютюну для нас.

Постачальники можуть підтвердити своє дотримання Принципів поведінки відповідального 
постачальника шляхом виконання подібних стандартів або порядку сертифікації, що 
базуються на Глобальному договорі ООН і Керівних принципах ООН з питань підприємницької 
діяльності в аспекті прав людини.
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Ми повністю підтримуємо культуру обговорення без будь-якого страху відплати з боку 
тих, чиї фактичні або потенційні порушення Принципів поведінки відповідального 
постачальника обговорюються. Тому ми звертаємося до наших постачальників з 
проханням:

 •  забезпечити працівників легкодоступними засобами анонімного 
подання скарг і пропозицій і захистити їх від будь-яких 
переслідувань;

 •  впроваджувати системи і процеси дослідження заявлених 
проблем і вживати адекватних заходів, забезпечуючи захист 
конфіденційності усіх, хто залучений;

 •  розробити засоби подання окремими особами і зацікавленими 
сторонами скарг і пропозицій за межами організації та реагування 
на ранніх етапах;

 •  повідомляти PMI через ключових контактних осіб про всі проблеми 
або потенційні порушення Правил відповідального підбору 
постачальника.



ОЦІНЮВАННЯ
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Прозорість є ключовим показником при здійсненні контролю за дотриманням 
Правил відповідального підбору постачальника, за яким ми можемо оцінити, 
як наші партнери по бізнесу запобігають, мінімізують та оцінюють наслідки 
негативного впливу. 

PMI перевірятиме своїх постачальників на дотримання Принципів за допомогою 
внутрішніх і зовнішніх механізмів оцінювання й очікує від постачальників конкретних 
дій для усунення усіх виявлених прогалин у відповідності положенням цих Принципів.



Philip Morris International, Inc. 2017

Принципи відповідального вибору постачальників було перекладено з англійської мови на кілька 
мов, враховуючи те, що версія англійською мовою є вихідною. У разі розбіжностей, двозначності 
або протиріччя між англійською версією та перекладом на відповідну мову, англійська версія має 
переважну силу.


