
Етика
Здатність правильно здійснювати 

комерційну діяльність

Посібник з питань етики



«Розуміючи інформацію, яка подається 
у даному посібнику, та застосовуючи її 
по мірі необхідності, ви обмірковано 
обираєте захищати нашу багатолітню 
спадщину чесного ведення бізнесу, а 
водночас робите справжній внесок у 
наш майбутній успіх».

Ми обираємо успіх
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Директорам, посадовим особам та працівникам: 
Кращим глобальним підприємствам притаманна рішуча позиція. Вони ставлять 
перед собою амбіційні цілі та прагнуть їх досягнути, чітко розуміючи свою 
ідеологію та завдання. Успіх слід добре продумати.

Так само і корпорація Eaton завоювала свій всесвітній авторитет за чесне ведення 
бізнесу, віддаючи етиці пріоритетне значення. Ми формуємо правильні цінності та 
пояснюємо, що ми маємо на увазі під добросовісним виконанням обов’язків та 
правильним здійсненням комерційної діяльності.

Таким чином, репутація корпорації Eaton, як підприємства з високо етичними 
цінностями стала могутньою та помітною характеристикою. Продовжуючи 
відповідати високим очікуванням, які ми ставимо перед собою, ми захищаємо 
важливу частину того, що робить нас виключно успішними в очах клієнтів, 
постачальників та працівників. 

Корпорація Eaton прагне впевнитися, що у вас є інформація, рекомендації та 
засоби, які вам потрібні, щоб розуміти та дотримуватися етичних стандартів 
корпорації Eaton на робочому місці, навіть, якщо місцеві порядки або умови 
можуть кидати тінь на це рішення. Даний посібник з питань етики є важливою 
частиною цього зобов’язання. Містячи конкретні приклади та чіткі, практичні 
рекомендації, він визначає та підтримує наші стандарти етичної поведінки при 
щоденній взаємодії з товаришами – працівниками та зовнішніми акціонерами.

У корпорації Eaton, ми вважаємо, що те, яким чином ми досягаємо наших 
результатів, є важливою передумовою успіху. Правильне здійснення комерційної 
діяльності є суттю торгової марки Eaton та головною ідеєю того, яким чином ми 
будуємо нашу репутацію на ринку. Розуміючи інформацію, яка подається у даному 
посібнику, та застосовуючи її по мірі необхідності, ви обмірковано обираєте 
захищати нашу багатолітню спадщину чесного ведення бізнесу, а водночас робите 
реальний внесок у наш майбутній успіх.

Craig Arnold
Голова ради правління і головний керуючий директор
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Ми розуміємо, що наша здатність досягати 
наших показників ефективності залежить від 
дотримання кожним з нас наших основних 
цінностей:

Цінності 
корпорації Eaton

Орієнтація на клієнтів — В своїй роботі ми концентруємося на нашому клієнтові.

Люди — Ми вважаємо наших людей нашим найціннішим ресурсом.

Довіра — Ми віримо у надійність інших людей, у те, що вони діють правильно.

Повага — Ми поважаємо та цінуємо один одного.

Гідність — Ми поважаємо гордість та самоповагу інших.

Чесність — Ми чесні та етичні.
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Охорона здоров’я  
і техніка безпеки
Ми докладаємо зусиль для досягнення 
добробуту всіх працівників

Досконалість
Ми прагнемо бути найкращими.

Відповідальність
Ми дотримуємося наших зобов’язань.

Рівні права та можливості
Ми цінуємо особистість.

Комунікація
Ми повідомляємо інформацію 
відкрито та щиро.

Ми віримо, що досягаємо «Досконалостi 
завдяки людям», створюючи та підтримуючи 
робоче місце у хорошому стані. Ми досягаємо 
високої ефективності за допомогою філософії 
корпорації Eaton, яка втілює наші основні 
цінності в нашій відповідальності один перед 
одним, перед підприємством, перед нашими 
клієнтами та нашими акціонерами.

Оплата праці
Ми надаємо конкурентоздатні 
заробітну плату та пільги.

Навчання
Ми постійно вчимося, зростаємо та 
змінюємося.

Новаторські рішення
Ми цінуємо нові ідеї.

Участь
Ми віддані нашій роботі та 
спрямовуємо зусилля для досягнення 
майбутнього корпорації Eaton.

Довкілля та спільноти
Ми намагаємося покращити 
навколишнє середовище та наші 
спільноти.
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Корпорація Eaton вимагає, щоб усі директори, 
посадові особи і працівники корпорації, її 
дочірніх компаній та філіалів (Eaton) при 
виконанні своїх обов'язків дотримувались 
основних принципів етичної поведінки, що 
містяться в цьому документі.

Кодекс етичної 
поведінки

8



 1.  Підкорення закону — Ми поважаємо і виконуємо закони, правила і 
нормативні положення, які регулюють ведення нашого бізнесу в різних 
країнах світу.

 2.  Чесність при веденні документації і у повідомленні наших 
фінансових результатів — Ми належним чином ведемо точний і 
повний облік наших фінансових та інших ділових операцій і повідомляємо 
вичерпні, чесні, точні фінансові результати та іншу важливу інформацію 
своєчасно і в доступній формі.  Ми розробили систему внутрішнього 
контролю, щоб дотримуватися чесності щодо документації та інформації.

 3.  Поважання прав людини — Ми поважаємо права людини і вимагаємо, 
щоб наші постачальники робили те ж саме.

 4.  Досягнення високої якості — Ми прагнемо виробляти продукти 
високої якості та надавати послуги високої якості.

 5.  Дотримання етичних методів конкуренції — Ми досягаємо 
конкурентної переваги завдяки високим досягненням у праці.  Ми не 
використовуємо неетичні або протиправні торговельні методи.

 6.  Поважання права інших на несхожість і прийом на роботу 
без дискримінації — ми дотримуємося принципу поважання культурної 
індивідуальності наших працівників, застосовуючи практику, яка дає рівний 
доступ до прийому на роботу і справедливе поводження з усіма 
працівниками, засноване на їхніх заслугах.  Ми не допускаємо 
переслідування або дискримінації в робочому оточенні.

 7.  Уникнення конфліктів інтересів — Ми уникаємо зв’язків або 
поведінки, які могли б компрометувати нас і створювати враження, що ми 
нездатні приймати правильні моральні рішення, або могли б приводити до 
виникнення актуальних або очевидних протиріч між нашими особистими 
інтересами і нашою лояльністю до корпорації Eaton.  Ми не використовуємо 
своє службове становище в корпорації Eaton для отримання протизаконної 
вигоди для себе або інших.  Ми не займаємося такими видами діяльності або 
не здійснюємо взаємовідносин, що конкурують із корпорацією Eaton.

 8.  Захист активів та інформації — Ми використовуємо активи корпорації 
Eaton, інформацію і можливості для досягнення ділових цілей корпорації, і 
тільки якщо на це був отриманий належний дозвіл.  Ми належним чином 
дотримуємось вимог щодо конфіденційності інформації та персональних 
даних працівників, довірених нам корпорацією Eaton або іншими.

 9.  Добросовісне виконання обов’язків — Ми не пропонуємо і не 
приймаємо хабарів, незаконних виплат або неналежних подарунків, у тому 
числі у вигляді розваг. Ми здійснюємо комерційну діяльність, яка відповідає 
нашій етиці та цінностям.

10.  Укладання контрактів з урядом — Ми виконуємо спеціальні закони, 
правила і нормативні положення, які стосуються урядових контрактів і 
взаємовідносин з урядовцями.

11.  Добровільні пожертвування політичним кампаніям — Ми не 
робимо добровільних пожертвувань від імені корпорації Eaton на користь 
політичних кандидатів на виборні посади або партій, навіть якщо це законно.

12.  Техніка безпеки, охорона здоров’я та навколишнього 
середовища — Ми прагнемо бути глобальними лідерами в охороні здоров’я 
та забезпеченні безпеки наших працівників і захисті навколишнього середовища.
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Повідомлення — Відповідно до місцевого законодавства, будь-яка особа 
може відкрито або анонімно повідомити у відділ з питань дотримання етичних 
норм та законності про свій моральний неспокій або про потенційні чи наявні 
порушення правових норм, включаючи порушення щодо ведення фінансової 
звітності, фінансових питань, сплати податків або питань щодо подолання підкупу.  
Незважаючи на те, що буде надано дозвіл на проведення відповідного 
розслідування, в максимально можливій мірі зберігатиметься конфіденційність 
інформації щодо вашої особи.

Ці повідомлення можна подавати за допомогою звичайної або електронної пошти 
чи за телефоном, зазначеним нижче:

•	 Повідомлення листом — Надішліть лист на адресу Віце-президенту, Відділ з 
питань дотримання етичних норм та законності корпорації Eaton:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland (Клівленд), Ohio (Огайо) 44114 USA (США)

•	 Електронною поштою — Надішліть листа електронною поштою на адресу 
Ethics@eaton.com або скористайтесь бланками у веб форматі на вебсайті Global 
Ethics, які можна відкрити через інтрамережу JOE (інтранет корпорації Eaton) 
або на зовнішньому вебсайті корпорації Eaton.

•	 Телефонування — Зв’яжіться з «гарячою лінією» з питань етики та фінансової 
чесності, зателефонувавши за номером 800.433.2774 з США та Канади. У разі, 
якщо ви телефонуєте з інших країн, наберіть номер, вказаний на вашому 
постері з питань етичної поведінки або на вебсайті Global Ethics на інтрамережі 
JOE. Дзвінки на «гарячу лінію» є безкоштовними, а представник, який володіє 
багатьма мовами, доступний 24 години на день, 7 днів на тиждень.

•	 Можливість надсилання повідомлення на багатьох мовах —Якщо ви 
забажаєте, ви можете написати повідомлення про те, що вас турбує, своєю 
рідною мовою та надіслати його звичайною або електронною поштою на одну 
із запропонованих адрес, і ми зробимо його переклад.

Корпорація Eaton не дозволить, щоб здійснювались акції помсти проти 
працівників, які повідомили інформацію про те, що їх турбує у зв’язку з 
порушеннями етичних, правових або фінансових норм, а також не каратиме 
працівників, які зробили такі повідомлення з чесними намірами.
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Персональна відповідальність 
Кожен директор, посадова особа та працівник персонально відповідають за те, 
щоб прочитати, знати і дотримуватись принципів, які містяться в «Кодексі етичної 
поведінки».  Відповідно до місцевого законодавства, дотримування цих принципів 
є умовою прийняття на роботу, і у разі невиконання цієї умови, можуть вживатися 
дисциплінарні заходи, включаючи припинення трудового договору.

Рада директорів вирішить або призначить відповідний керуючий персонал для 
вирішення того, які заходи треба вжити у разі порушення положень «Кодексу 
етичної поведінки».  Настільки, наскільки це можливо, ці заходи повинні бути 
такими, щоб утримувати від здійснення порушень і підвищувати відповідальність 
за виконання положень «Кодексу етичної поведінки».

Відповідно до місцевого законодавства, директор, посадова особа та працівник 
зобов’язані повідомляти корпорації Eaton про будь-яку дію, яка, на його думку, 
порушує ці принципи. Ці повідомлення можна надавати своєму безпосередньому 
керівнику або іншому представнику керівництва, чи у відділ з питань дотримання 
етичних норм та законності, як зазначається вище.   Про потенційні порушення 
можна також повідомляти головам комітетів з аудиту або управлінню ради 
директорів, або безпосередньо всім членам ради директорів, листом на ім’я 
віце-президента, у відділ з питань дотримання етичних норм та законності, який 
передасть такі листи адресатам.
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Вступ

Метою цього посібника з питань етики є 
надання працівникам корпорації Eaton в 
різних країнах світу допомоги в ознайомленні 
і дотримуванні в їхній повсякденній роботі 
принципів «Кодексу етичної поведінки».  
Посібник не призначений для охоплення усіх 
питань етичного характеру, а тільки надає 
рекомендації загального характеру щодо 
прийняття етичних ділових рішень, а також 
містить інформацію про джерела отримання 
подальшої допомоги. Зверніться до свого 
безпосереднього керівника або зверніться 
до інтрамережі JOE, інтранету корпорації 
Eaton, для отримання повного тексту 
політики компанії, посилання на які містяться 
у даному керівництві.



Хто повинен дотримуватися принципів «Кодексу 
етичної поведінки»?
Працівники корпорації Eaton в різних країнах світу
Кожна посадова особа, директор і працівник (що згадуються в цьому посібнику під 
загальним ім’ям «працівники») персонально відповідають за те, щоб прочитати, 
знати і дотримуватись принципів, які містяться в «Кодексі етичної поведінки».

Дочірні компанії, філіали та 
інші підприємства
Від дочірніх компаній, філіалів та інших 
підприємств, в яких корпорація Eaton 
має власницький інтерес 
вимагатиметься дотримуватись цих 
принципів.  Наприклад, будь-яке 
спільне підприємство, в якому 
корпорація Eaton володіє більш ніж 50 
відсотками участі в капіталі, повинне 
дотримуватись принципів нашого 
«Кодексу етичної поведінки». 
Підприємствам, в яких корпорація 
Eaton володіє 10 або більше відсотками 
участі в капіталі, проте не має 
можливості здійснення контролю,  буде 
пропонуватися дотримуватись 
принципів «Кодексу етичної поведінки» 
або схожого кодексу поведінки.

Треті сторони
У відповідних випадках положення 
«Кодексу етичної поведінки 
корпорації Eaton» в рівній мірі 
стосуються всіх осіб або сторін, які 
надають допомогу або послуги 
корпорації Eaton чи від імені 
корпорації Eaton.  До них відносяться 
усі тимчасові або працюючі неповний 
робочий день робітники, такі як: 
незалежні підрядники, консультанти з 
комерційних питань, постачальники 
послуг і робітники агентств.

Ми вимагаємо, щоб наші 
постачальники дотримувались норм 
«Кодексу корпорації Eaton».

Ми забороняємо третім сторонам 
здійснювати що-небудь, від нашого 
імені, що ми заборонили би собі.

 Запитання
З. Що як якісь із моїх особистих 

переконань суперечать етичним 
принципам корпорації Eaton?

В. Корпорація Eaton не має на меті 
змінювати ваші особисті 
переконання. Втім, ми таки очікуємо, 
що ви користуватиметесь етичними 
принципами корпорації Eaton для 
своєї поведінки при здійсненні 
комерційної діяльності від імені 
корпорації Eaton.  У разі, якщо у вас 
виникнуть запитання щодо того, чи 
виправдовуватимете ви наші 
очікування, запитайте про те, що вас 
турбує у свого безпосереднього 
керівника або ж зв’яжіться із відділом 
з питань дотримання етичних норм 
та законності.
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1Підкорення закону

Ми поважаємо і виконуємо закони, правила та 
нормативні положення, які регулюють ведення 
нашого бізнесу в різних країнах світу.



Повага

Ваша персональна відповідальність
Як від працівника корпорації Eaton від вас вимагається виконувати всі відповідні 
закони і урядові нормативні положення в усіх країнах, де працює наша компанія.  
Відчутний тиск з боку вашого керівника або обставини ведення бізнесу не 
звільняють вас від обов’язку виконувати закони.  Ви зобов’язані ставити будь-які 
питання або виражати сумніви своєму керівнику щодо курсу дій, який 
пропонується, або повідомляти про своє занепокоєння у зв’язку з цими діями у 
відділ з питань дотримання етичних норм та законності

Міжнародний контроль за здійсненням господарської  
діяльності з імпорту і експорту
Корпорація Eaton виконує відповідні закони США та інші національні закони, 
нормативні положення та обмеження при здійсненні імпорту та експорту 
продукції, послуг, інформації або технологій.  Невиконання цих нормативних 
положень може тлумачитись як злочин, і санкції за їх невиконання можуть 
включати накладання штрафу на корпорацію Eaton, а також накладання штрафу та 
тюремне ув’язнення відповідального за цей злочин працівника.  Ви відповідаєте 
за знання законів, дії яких розповсюджуються на вас і стосуються вашої 
повсякденної діяльності, які можуть включати закони країни, відмінної від вашого 
місцезнаходження. 

Внутрішні закони та місцеві звичаї
Оскільки Eaton – це корпорація США, її діяльність регулюється законами США. 
Корпорація Eaton підлягає під норми законодавства інших країн, в яких вона 
здійснює свою діяльність.  Місцеве законодавство країни може впливати на 
ведення комерційної діяльності в іншій країні. При здійсненні комерційної 
діяльності корпорації Eaton, вам важливо розуміти не тільки місцеве 
законодавство, яке застосовується щодо вас у вашій країні проживання, а також, 
яким чином на вас можуть впливати закони інших країн. Якщо ви зіткнетесь з 
протиріччями між цими законами, або якщо виявиться, що місцеві звичаї і 
практика ведення бізнесу або громадська практика відрізняються від цих законів, 
тоді зверніться по допомогу.
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Приклади
Неправильна поведінка 
Працівник дізнався, що клієнт 
спотворює процентне 
співвідношення місцевого об’єму 
запчастин корпорації Eaton, щоб 
дотримуватися вимог уряду. 
Працівник нічого не чинить, 
оскільки він не хоче втратити 
стосунків із клієнтом.

Експедитор помітила, що 
продукція корпорації Eaton, яка 
призначена для іноземної країни, 
втілює технологію, 
розповсюдження якої 
обмежується відповідно до 
місцевого законодавства щодо 
контролю за експортом. Вона не 
виявляє ознак щодо отримання 
ліцензії на експорт для цієї 
технології. Вона не ставить під 
сумнів відправку, допускаючи її 
здійснення.

Правильна поведінка
Менеджер дізнався, що вантаж слід 
доставити з дозволеної країни 
призначення в іншу країну, до якої 
застосовуються санкції згідно з 
законом США щодо контролю за 
експортом, і зупинив його 
відправлення.

Обладнання не працює, це 
загрожує прострочити відправку 
продукції важливому клієнту. 
Одним із вирішень даної проблеми 
є передача виробництва іншому 
заводу корпорації Eaton, проте слід 
отримати попереднє схвалення від 
клієнта, а також від місцевих 
податкових та митних органів. 
Навіть, якщо доставку прострочать 
на тиждень, директор заводу 
переконується, що його група 
отримала необхідне схвалення 
перед передачею продукції.

 Запитання
З. Я підозрюю, що дистриб’ютор постачає запчастини корпорації Eaton у 

країну, щодо якої, на мою думку, приймаються санкції або накладається 
ембарго, відповідно до законодавства про експорт. Що мені слід робити?

В. Відправка продукції у країни, щодо яких застосовуються санкції або ембарго, 
навіть через дистриб’ютора, може бути незаконним відповідно до 
законодавства про експорт багатьох країн, в яких корпорація Eaton здійснює 
свою комерційну діяльність. Правила, які регламентують ці відправки, є дуже 
складними, та визначення, наскільки відправка законна, потребує ретельного 
аналізу фактів. Якщо у вас виникають запитання, чи продукція корпорації Eaton 
доставляється до країни, щодо якої застосовуються санкції або ембарго, або 
якщо ви маєте укласти угоди, які можуть включати країну, відносно якої 
застосовуються санкції чи ембарго, негайно зверніться за допомогою до 
юридичного відділу.

З. Інколи наші стандарти та політика є більш суворою, ніж місцеве 
законодавство моєї країни. Чому нам слід обмежувати себе суворіше, ніж 
цього вимагає наше місцеве законодавство?

В. Корпорація Eaton прагне правильно здійснювати комерційну діяльність, а це 
значить, що ми правильно здійснюємо комерційну діяльність, навіть, якщо ці 
норми обмежують поведінку більше, ніж місцеве законодавство, або якщо 
місцеві звичаї або практика здійснення комерційної діяльності дозволяє 
застосовувати інший підхід.
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2 Чесність при веденні 
документації і у 
повідомленні наших 
фінансових результатів

Ми належним чином ведемо точний і повний 
облік наших фінансових та інших ділових 
операцій і повідомляємо вичерпні, чесні, точні 
фінансові результати та іншу важливу 
інформацію своєчасно і в доступній формі.  Ми 
розробили систему внутрішнього контролю, 
щоб дотримуватися чесності щодо 
документації та інформації.
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Точність

Працівники повинні:

19

•	 відображати точну інформацію щодо здійснення операцій в усіх бухгалтерських 
книгах, фінансових звітах та рахунках, за ведення яких вони відповідають, і 
дотримуватись принципів складання фінансової звітності та системи 
внутрішнього контролю корпорації Eaton.

•	 ніколи не повинні підробляти документи або спотворювати справжню суть 
будь-яких операцій.

•	 дотримуватись порядку зберігання документації, впровадженого корпорацією 
Eaton.



 Запитання
З. Які є приклади обліку ділових операцій?
В. Облік ділових операцій може вестися в електронній формі або у вигляді 

паперових документів, включаючи:
•	 Звітні документи про тривалість робочого дня;
•	 Звіти про результати;
•	 Звіти щодо техніки безпеки, охорони здоров’я та навколишнього 

середовища
•	 Інформацію про доходи та витрати;
•	 Фінансові звіти;
•	 Звіти про витрати;
•	 Опис виробу;
•	 Звіти про якість продукції; та
•	 Звіти про освітню кваліфікацію або досвід роботи.

З. Які можуть бути наслідки недобросовісного повідомлення інформації 
компанії?

В. Подання невірної інформації щодо якості, перевірки, запасів на складі, 
фінансової та іншої звітності такого роду може призвести до вживання 
дисциплінарних заходів, включаючи припинення трудового договору. Така 
поведінка може також пошкодити нашій репутації та призвести до цивільної і 
кримінальної відповідальності для працівника та для компанії.

З. Один із моїх колег невірно повідомив важливу інформацію щодо перевірки, 
яка може призвести до серйозних поломок виробів.  Як мені поставити дане 
питання на розгляд не ризикуючи своїми відносинами з колегою?

В. Залежно від обставин, ваш керівник або начальник відділу по роботі з 
персоналом повинен мати змогу дослідити, що трапилося, не залучаючи вас до 
цього процесу. Якщо вам незручно повідомляти місцеве керівництво щодо 
цього питання, ви можете повідомити про своє занепокоєння у відділ з питань 
дотримання етичних норм та законності.

З. Мій новий колега не має того досвіду роботи, про який він повідомив у 
своїй анкеті. Коли я його запитав про це, він повідомив, що перебільшив 
свій досвід роботи, щоб отримати цю посаду. Він каже, що це неважливо, 
оскільки він зуміє себе проявити. Це вірно?

В. Ні. Щодо працівників, які перебільшують свій досвід роботи або невірно 
повідомляють інформацію щодо своєї освіти, можуть вживатися дисциплінарні 
заходи, включаючи припинення трудового договору. Працівники, які 
підробляють інформацію щодо свого досвіду роботи, захочуть підробляти 
також і інші документи. Крім того, це нечесно щодо інших людей, які подавали 
заяви на отримання роботи.

З. Один із моїх колег попросив мене підписати рахунок-фактуру за послуги, 
які не надавались. Що мені слід робити?

В. Якщо ви підтвердите цей рахунок-фактуру, знаючи, що ми не отримали цих 
послуг, ви подасте фальшивий звіт. Якщо в результаті цього звіту здійсниться 
оплата, це вважатиметься крадіжкою. Поговоріть зі своїм колегою про те, що 
вас це непокоїть. Якщо вам незручно це робити, зв’яжіться зі своїм керівником, 
місцевим фінансовим керівником або відділом з питань дотримання етичних 
норм та законності відносно того, як вам слід діяти.
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Приклади
Неправильна поведінка 
Для дотримання запланованих 
показників продажу, директор 
заводу просить контролера 
зафіксувати продаж великої 
кількості товару останнім днем 
кварталу, незважаючи на те, що 
відвантаження здійсниться лише 
через два дні.

Торговий представник подає 
сфальсифіковані квитанції щодо 
свого звіту про витрати за ланчі, 
обіди, вечері, які вона не 
закупляла.

Працівник дізнається, що клієнт 
погрожує подати позов на 
компанію щодо дефектів продукції 
та видаляє всі його повідомлення, 
якими він ставить під сумнів 
результати перевірки продукції.

Керівник відділу збуту фінансує 
поїздку сім’ї клієнта у Disney World 
та фіксує витрати на поїздку як 
витрати на розробку продукції.

Правильна поведінка
Керівник просить працівника 
змінити інформацію щодо звіту про 
надзвичайні обставини. Працівник 
невпевнений відносно можливості 
внесення цих змін та звертається 
до іншого керівника за порадою.

Новий працівник дізнався, що його 
колега постійно подає неправдиву 
інформацію про час роботи у 
табелі обліку робочого часу, та має 
занепокоєння відносно того, що 
про цю подію добре відомо, і така 
практика прийнята на заводі. Йому 
незручно звертатися до місцевих 
менеджерів, отож він звертається 
до відділу з питань дотримання 
етичних норм та законності, щоб 
обговорити цю практику 
поведінки.

Коли працівниця акцентує увагу на 
значній помилці у звіті щодо 
запасів на складі, її керівник 
приймає зауваження щодо 
помилки, дякує, що вона її виявила 
та подає вірний звіт.

Працівниця дізнається, що клієнт 
покладається на специфікацію 
продукції із застарілого довідника 
відносно застосування товару, щоб 
здійснити покупку. Вона негайно 
повідомляє клієнту про помилку.
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Поважання  
прав людини

Ми поважаємо права людини і вимагаємо, 
щоб наші постачальники робили те ж саме.

3
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Як глобальна компанія і відповідальний член суспільства, корпорація Eaton 
поважає гідність людей, потреби наших громад і усвідомлює вразливість 
навколишнього середовища.  Дотримання концепції корпоративної соціальної 
відповідальності є давнішнім переконанням корпорації Eaton і невід'ємним 
принципом, яким ми керуємося у веденні нашого бізнесу.

Права людини
Ми визнаємо, що багато незалежних організацій та комісій запропонували 
основні міжнародні документи відносно захисту прав людини, такі як Глобальний 
договір ООН, Всесвітня декларація прав людини, міжнародний пакт про 
громадянські та політичні права та міжнародний пакт про економічні, соціальні та 
культурні права. Ці документи загалом дотримуються принципів, що комерційна 
діяльність повинна поважати та підтримувати визначені права людини, та не 
повинна приймати участі у порушенні прав людини. У корпорації Eaton ці важливі 
принципи втілюються у наших основних цінностях та керують нашою щоденною 
поведінкою, а також є тим, чого ми вимагаємо від наших постачальників. Ми також 
є учасником та з гордістю приймаємо участь у Ініціативі глобальної звітності, яка є 
однією із систем звітності, найбільш розповсюджена у світі щодо показників 
реалізації людських прав, питань праці, навколишнього середовища, проти 
корупційних дій та за корпоративну соціальну відповідальність.

Дитяча праця
Ми не використовуємо дитячу працю.  Кожного, кому не виповнилось 16 років, ми 
вважаємо дитиною. Якщо внутрішні закони обмежують цей вік ще більше, ми 
будемо виконувати цю вимогу.  Проте, якщо вони дозволяють нам 
використовувати працю дітей молодше 16 років, ми не будемо цього робити.

Примусова праця
Ми забороняємо використання кабальної праці, примусової праці, рабства або 
каторжних робіт.

Оплата праці
Ми надаємо заробітну плату та пільги, розмір яких повинен відповідати або 
перевищувати встановлений законодавством, та повинен бути 
конкурентоздатним у порівнянні з розміром заробітних плат та пільг, наявних у 
країнах, в яких ми здійснюємо комерційну діяльність.

Рівні права та можливості 
Ми докладаємо зусиль для того, щоб кожний працівник відчував себе 
рівноправним членом колективу, і надаємо однакові можливості для просування 
по службі всім, хто цього заслуговує. Ми намагаємося створити обстановку, в якій 
кожний з нас, незважаючи на його культурні запити, стать, расу, колір шкіри, 
релігійне віросповідання, етнічну належність, вік, національне походження, 
сексуальну орієнтацію, статеву ідентичність, інвалідність, ранг або посаду, міг би 
досягти свого повного потенціалу і добиватися позитивних зрушень кожного дня.

Гідність
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Робоча обстановка
Ми застосовуємо принцип філософії корпорації Eaton, який полягає в тому, що 
досягнення досконалості завдяки людям можливе через створення умов для 
гідної праці людей, базуючись на основному факті, що всі працівники хочуть 
вкласти свій максимальний внесок та діяти правильно. Ми ґрунтуємо нашу 
політику, практику та рішення на наступних основних філософських твердженнях:

•	 Ми докладаємо зусиль для досягнення добробуту всіх працівників.
•	 Ми прагнемо бути найкращими при виконанні своєї роботи.
•	 Ми цінуємо індивідуальну несхожість.
•	 Ми повідомляємо інформацію відкрито та щиро.
•	 Ми надаємо конкурентоздатні заробітну плату та пільги.
•	 Ми постійно вчимося, зростаємо та змінюємося.
•	 Ми цінуємо нові ідеї.
•	 Ми віддані нашій роботі та спрямовуємо зусилля для досягнення 

майбутнього корпорації Eaton.
•	 Ми намагаємося покращити навколишнє середовище та наші спільноти.

Ми вважаємо, що усі працівники повинні поводитися одне з одним і з кожним, з 
ким вони мають справу в процесі своєї роботи, достойно і з повагою.

Ми не допускаємо дестабілізації робочої обстановки внаслідок несанкціонованого 
прийняття підконтрольних препаратів та речовин, у тому числі заборонених 
наркотиків, тютюну та алкоголю.

Ми створюємо робочу обстановку, основану на довірі, в якій наші працівники не 
бояться задавати запитання, висловлювати свої думки, подавати скарги і 
приймати активну участь у прийнятті рішень.

У випадках, коли працівників представляють спілки та/або ради підприємства, 
корпорація Eaton дотримується місцевого законодавства при веденні справ із 
їхніми представниками.

Постачальники
Ми вимагаємо, щоб наші постачальники дотримувались норм «Кодексу 
корпорації Eaton».

Громадянські обов’язки
Ми допомагаємо громаді, в якій ми живемо і працюємо.  Як компанія з високим 
почуттям громадянської відповідальності, ми намагаємося підвищити якість 
життя, підтримуючи освіту, охорону здоров’я і соціальне забезпечення, громадські 
програми розвитку та інші ініціативи на місцях, де ми працюємо, а також 
підтримуємо добровільну участь наших працівників у таких ініціативах.
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 Запитання

З. Наші клієнти та постачальники інколи запитують, чи корпорація Eaton 
підтримує Глобальний договір ООН та інші документи щодо прав людини. 
Що мені слід відповідати?

В. Дайте їм копію нашого «Посібника з питань етики» або дайте їм посилання на 
наш зовнішній веб-сайт, щоб вони могли переглянути електронну копію цього 
посібника. Якщо вас просять відповісти на опитування щодо цих питань, 
зверніться до юридичного відділу за консультацією.

З. Я почуваюся ніяково, коли керівник моєї ділянки розповідає жарти, які 
стосуються етнічних та національних питань. Що мені слід робити?

В. Найкращим було б сказати вашому керівнику, що вам ніяково слухати ці жарти, 
та попросити його припинити їх розповідати. Якщо ж ви не можете цього 
зробити, тоді повідомте про те, що вас турбує у відділ по роботі з персоналом.

З. Яку користь корпорація Eaton отримує від несхожості?
В. Наш успіх залежить від нашої здатності знаходити кращих з кращих із  

всесвітнього міжкультурного кадрового резерву. Цінуючи несхожість, ми 
отримуємо користь від унікальних перспектив, які породжують інноваційні ідеї 
та знаходять кращі рішення.

З. Наш партнер – державне спільне підприємство не схвалить кандидатів-
жінок, яких ми рекомендували на основні керівні посади. У майбутньому, 
нам слід припинити рекомендувати жінок на ці посади?

В. Ні. Виключення жінок із кандидатур, яких ми рекомендуємо, справить 
враження, що ми погоджуємося із цією дискримінацією. Продовжуючи 
пропонувати найкращих кандидатів на основі їхніх досягнень, ми 
підкреслюємо нашу мету, яка полягає у тому, щоб призначати найкращих 
людей, не звертаючи уваги на їхню стать.
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З. Мій новий керівник ставить мене у незручне становище, а інколи вона 
принижує мене в присутності моїх колег. У неї просто такий стиль 
спілкування, проте це впливає на мій моральний стан. Чи можна що-
небудь з цим вдіяти?

В. Якщо ви відчуваєте, що до вас ставляться непрофесійно, поговоріть зі своїм 
керівником про те, як її поведінка впливає на ваш моральний стан. Якщо ж ви 
не можете цього зробити, тоді повідомте про те, що вас турбує іншому 
керівнику або у відділ по роботі з персоналом.

З. У мене є підстави вважати, що один із наших основних постачальників 
неналежним чином ставиться до своїх працівників, дозволяючи їм 
працювати у небезпечних умовах. Чи повинно це мене турбувати?

В. Наша репутація щодо правильного здійснення комерційної діяльності може 
постраждати від ведення комерційної діяльності нашими партнерами.  
Повідомте про те, що вас турбує, своєму керівникові, щоб корпорація Eaton 
могла визначити правильне вирішення цієї справи. 
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Приклади
Неправильна поведінка 
Працівники висміюють колегу 
через його сексуальну орієнтацію.

Жінка-працівниця отримує меншу 
зарплатню, ніж її колега чоловічої 
статі через свою стать.

Правильна поведінка
Жінка подає заяву щодо 
отримання технічної посади для 
роботи за станком, яку завжди 
займали чоловіки. Рішення щодо 
призначення жінки на дану 
посаду приймається виключно на 
основі її кваліфікації.

Виявилося, що постачальник 
використовує дитячу працю для 
виробництва запчастин, які він 
постачає корпорації Eaton. 
Корпорація Eaton приймає 
рішення щодо співпраці з іншим 
постачальником, незважаючи на 
те, що це призведе до підвищення 
витрат.



Досягнення  
високої якості

Ми прагнемо виробляти продукти високої 
якості та надавати послуги високої якості. 

4
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Досконалість

Забезпечення якості – це наріжний камінь виконання наших зобов’язань перед 
нашими клієнтами і суттєвий фактор нашої здатності бути конкурентоспроможними.  
Наше зобов’язання забезпечувати якість означає наступне:

•	 Вироблення продукції і надання послуг високої якості є першорядним 
пріоритетом нашої повсякденної роботи, ми концентруємо нашу увагу на 
постійному вдосконаленні.

•	 Ми розробляємо, використовуємо як джерела постачання та виробляємо 
продукцію такої якості, щоб виконувати або перевищувати наші 
зобов’язання перед нашими клієнтами.

•	 Ми надаємо свої послуги, концентруючи увагу на інноваційних 
показниках та потребах клієнта.

•	 Ми контролюємо проведення усіх необхідних актів технічного огляду і 
приймальних випробувань, а також, щоб вони були точно, правильно і 
повністю заповнені.

•	 Ми розробляємо нашу продукцію згідно з вимогами відповідних 
державних стандартів і нормативних положень та регулярно проводимо 
перевірку для контролю відповідності продукції.

•	 Ми прагнемо звести кількість дефектів та помилок до нуля.  
•	 Кожний з нас персонально відповідає за дотримання політики забезпечення 

якості, а також правил і методів, що стосуються виконання нашої роботи.

 Запитання

З. Постачальник повертає запчастини з попереднього відвантаження, 
оскільки вони не відповідають специфікаціям.   Продукцію, котра містить 
ці запчастини уже відправили, проте мій безпосередній керівник каже, 
що нам не слід повідомляти наших клієнтів, оскільки це проблема 
постачальника. Я вважаю це неправильним, проте, я невпевнений, чи 
мені слід щось робити. Що мені слід робити?

В. Якщо вас турбує безпечність використання або питання якості продукції, не 
тримайте це в собі.  Тоді як кожен з нас відповідає за наші власні дії, нашим 
загальним зобов’язанням щодо чесності є висловлювання думки, коли нас 
щось турбує або коли ми вважаємо, що нас просять зробити щось, що ми 
вважаємо неправильним.

З. Як я можу відповідати за якість, коли стільки тиску чиниться щодо 
вчасного відправлення тієї продукції, яка уже вироблена?

В. Наша репутація щодо якості надзвичайно важлива. Навіть, якщо нам всім слід 
докладати максимальних зусиль, виконувати роботу вчасно, це ніколи не 
означає, що ми вимагаємо від вас ризикувати чи жертвувати якістю. Якщо ви 
відчуваєте цей тиск, поговоріть зі своїм керівництвом або місцевим 
начальником служби технічного контролю. Якщо вам незручно це робити, то 
зв’яжіться з відділом з питань дотримання етичних норм та законності.
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Приклади

Неправильна поведінка 
Керівник відділу постачання 
товарів, який працює над 
підбором постачальників, помічає, 
що запропонований постачальник 
не набрав задовільної кількості 
балів при перевірці системи 
якості. Стикаючись з необхідністю 
вчасного виконання замовлення, 
він ігнорує упущення та додає 
постачальника до списку 
схвалених постачальників.

Виробничий працівник помітив, 
що пристрій для виявлення 
помилок, який вимагає клієнт, не 
працює. Він зв’язується зі своїм 
керівником, а йому відповідають, 
що цей пристрій, насправді, не є 
суттєвим. З невдоволенням, 
працівник повертається до 
роботи, і виробництво 
продовжується.

Правильна поведінка
Працівника просять пропустити 
етапи процесу всесвітнього 
відбору постачальників, щоб 
пришвидшити прийняття нового 
постачальника. Перш ніж приймати 
якісь міри, та не боячись актів 
помсти, працівник запитує 
місцевих керівників відділів з 
питань забезпечення якості та 
постачання, чи вірно так чинити.

Керівник помітив, що у нього не 
вистачає запасів певного гвинта. 
Трішки коротший гвинт із тим 
самим розміром різьби 
використовується на суміжній лінії 
виробництва. Знаючи, наскільки 
важливим є продукт для клієнта, 
керівник просить технологів і 
інженерів з якості, які відповідають 
за цю лінію виробництва, оцінити 
використання коротших гвинтів, 
затвердити їх використання на 
основі проведеного тестування, та 
оформити зміну виробництва до 
використання іншого гвинта у 
виробництві.
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Дотримування етичних 
методів конкуренції

Ми досягаємо конкурентної переваги завдяки 
високим досягненням у праці.  Ми не 
використовуємо неетичні або протиправні 
торгівельні методи.

5
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Вимога знати антитрестовське і інше торговельне законодавство і правила торгівлі 
в особливій мірі стосується працівників відділів, які займаються маркетингом, 
збутом, закупками або придбаннями різного роду.  Це також стосується тих, хто 
бере участь в роботі торгівельних асоціацій, проводить бенчмаркінговий аналіз або 
бере участь в роботі робочих груп по розробці галузевих стандартів.

Етичне ставлення до конкурентів
Працівники повинні уникати:

•	 Обговорення з конкурентами питань, пов’язаних з цінами, вартістю, 
виробництвом, продуктивністю, продукцією і послугами, участю у торгах, 
територіями збуту, каналами збуту, постачальниками, клієнтами та 
обговорення інших комерційних питань, які не підлягають розголошуванню;

•	 використання тактики усунення конкуренції на ринках, на яких компанія є 
лідером, у тому числі продаючи продукцію нижче її собівартості і 
використовуючи інші хижацькі методи конкуренції;

•	 використання (або звернення з проханням до когось іншого зробити це) 
негідних засобів для отримання виробничих секретів конкурентів, у тому 
числі таких як: викрадення,

•	 насильне заволодіння, копіювання або обман;
•	 навмисного використання виробничих секретів конкурентів; і
•	 негативних висловлювань на адресу конкурентів, паплюження продукції 

конкурентів і поширення необґрунтованих чуток.

Без консультації з юридичним відділом корпорації Eaton та без належної санкції 
керівників відповідного рангу працівники не повинні:

•	 вести переговори з конкурентами щодо потенційного злиття, придбання, 
утворення спільних підприємств або здійснення спільної купівлі, 
здійснення маркетингу або укладання угод про спільний розвиток;

•	 проводити бенчмаркінг з участю конкурентів;
•	 спільно з конкурентами брати участь в роботі, пов’язаній з розробкою 

галузевих стандартів або торгівельною діяльністю; або
•	 обмінюватися інформацією з конкурентами.

Етичне ставлення до клієнтів
Без попереднього дозволу юридичного відділу корпорації Eaton працівники не 
повинні:

•	 вимагати від клієнтів перепродати або здати в оренду продукцію або 
послуги корпорації Eaton за певну або більшу ціну;

•	 здійснювати продаж або здачу в оренду продукції або послуг корпорації 
Eaton за умови купівлі або здачі в оренду іншої продукції або послуг 
корпорації Eaton;

•	 укладати ексклюзивні угоди з клієнтами;
•	 обмежувати географічну територію, на якій клієнти можуть перепродати 

або здати в оренду продукцію або послуги, що належать корпорації Eaton;
•	 обмежувати можливості клієнтів щодо того, кому вони можуть 

перепродавати або здавати в оренду продукцію або послуги; або
•	 дискримінувати когось із конкуруючих клієнтів стосовно призначення цін 

або надання знижок на таку ж саму продукцію.
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 Запитання
З. Чи можу я подавати заяву щодо отримання посади у конкурента, щоб 

дізнатися про його нову продукцію?
В. Ні, отримання таємної інформації щодо продукції, невірно вказуючи на свої 

наміри неправильно та потенційно незаконно. Збір інформації про продукцію 
нашого конкурента, яка є загальнодоступною, відповідає вимогам, якщо його 
виконувати законно та професійно. Якщо у вас виникають запитання щодо того, 
яким чином ви можете займатися збором, обробкою і аналізом комерційної 
інформації, зв’яжіться з юридичним відділом за порадою. 

З. Працівник потенційного нового замовника запропонував дати 
корпорації Eaton велике замовлення, якщо я погоджусь доставити 
генератор йому додому. Я не хочу втрачати цього бізнесу, або 
замовлення.  Що мені слід робити?

В. Не доставляти йому генератор. Це буде формою підкупу, це є незаконним у 
більшості країн та суперечить антикорупційній політиці корпорації Eaton. 
Нагадайте працівнику про вигоду співпраці з корпорацією Eaton, та розглянути 
інших працівників у команді клієнта, які могли б прийняти нашу пропозицію та 
належно її оцінити.

З. Один з моїх колег інколи невірно висловлюється про продукцію наших 
конкурентів перед нашими клієнтами. Він заявляє, що клієнтам відомо, 
що він перебільшує, щоб здійснити продаж, проте мені від цього 
незручно. Що мені слід робити?

В. По-перше, нагадайте вашому колезі, що єдиний спосіб побудови 
довготривалих взаємовідносин – через взаємну повагу та довіру. Ми 
досягаємо конкурентної переваги завдяки високим досягненням у праці та 
чесно обговорюючи нашу продукцію. Якщо ж вам не зручно про це говорити з 
вашим колегою, тоді повідомте про це вашому керівникові або у відділ по 
роботі з персоналом.

З. У мене хороші відносини з друзями, які працюють у наших конкурентів. 
Чи вірно я роблю, коли ми інколи обговорюємо ситуацію на ринку?

В. Уникайте розмов чи дій з вашими друзями, які можуть розглядатися як 
неналежні, або які можуть призвести до звинувачень у діяльності, яка заважає 
вільній конкуренції. Розмови про бізнес з конкурентами можуть розглядатися як 
укладення домовленості з ними, що незаконно і шкодитиме конкуренції.

З. Мій сусід щойно втратив роботу в одного із наших головних конкурентів. 
Чи можу я його порозпитувати про їхню продукцію, адже він більше на 
них не працює?

В. Перш ніж задавати запитання, переконайтеся, що ваш сусід розуміє, що ви не 
випитуєте таємну інформацію або таку інформацію, яка зазначена у договорі 
про нерозголошення, який він підписував у свого колишнього роботодавця. 
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Етичне ставлення до постачальників
Без попереднього дозволу юридичного відділу корпорації Eaton працівники не 
повинні:

•	 здійснювати купівлю товарів або послуг на умовах зустрічного продажу 
продукції або послуг;

•	 укладати ексклюзивні угоди з постачальниками; або
•	 створювати будь-якого роду купівельні групи або колективи.



Приклади
Неправильна поведінка 
Керівник схвалює укладення 
договору з двома конкурентами 
про підвищення ціни клієнтам.

Новий працівник корпорації Eaton 
використовує свій старий пароль, 
щоб зайти на веб-сайт свого 
колишнього роботодавця для 
перегляду конфіденційної 
інформації.

Правильна поведінка
Працівник, який займається 
маркетингом, присутній на 
зустрічі учасників торгівельної 
асоціації, і там обговорюється 
питання про те, як контролювати 
ціноутворення на ринку.  Він 
сказав, що ця дискусія недоречна і 
вийшов із кімнати.

Новий інженер, який проходить 
співбесіду на отримання роботи у 
корпорації Eaton і працював у 
конкуруючій компанії, описує 
свою роботу над новою 
продукцією, що може згодитися.  
Керівник інженера сказав, щоб він 
зберігав цю інформацію у себе і не 
передавав їх корпорації Eaton.
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Поважання права інших 
на несхожість і прийом на 
роботу без дискримінації 

Ми дотримуємось принципу поважання 
культурної несхожості наших працівників, 
використовуючи практику, яка дає рівний доступ 
до прийому на роботу і справедливе поводження 
з усіма працівниками, засноване на їхніх заслугах.  
Ми не допускаємо переслідування або 
дискримінації в робочому оточенні.

6
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У нашій діяльності ми застосовуємо цінності корпорації Eaton і віримо,що 
досягнення досконалості можливо завдяки людям.

Ми сприяємо розвитку середовища, що поважає несхожість та цінує унікальні 
перспективи, які породжують інноваційні ідеї та знаходять кращі рішення. 

Ми вважаємо, що усі працівники повинні поводитися одне з одним і з кожним, з 
ким вони мають справу в процесі своєї роботи, достойно і з повагою.

Ми докладаємо зусиль для того, щоб надавати однакові можливості для 
просування по службі всім, хто цього заслуговує.

Ми намагаємося створити обстановку, в якій кожен з нас, незважаючи на його 
культурну індивідуальність, стать, расу, колір шкіри, релігійне віросповідання, 
етнічну належність, вік, національне походження, сексуальну орієнтацію, статеву 
ідентичність, інвалідність, ранг або посаду, міг би досягти свого повного 
потенціалу і добиватися позитивних зрушень кожного дня.

Включно
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 Запитання

З. Складається враження, що мій керівник сприяє моїм колегам, тому що 
вони тієї ж віри, що й він. Що мені слід робити?

В. Найкраще було б поділитися своїм занепокоєнням зі своїм керівником, проте, 
якщо вам незручно це робити, тобі поговоріть з місцевим керівником відділу 
по роботі з персоналом.

З. Ходять чутки, що один із бухгалтерів у нашому відділі отримав 
підвищення, коли допоміг нашому керівникові приховати велику 
помилку. Хіба це справедливо?

В. Ні, це несправедливо, проте це можуть бути всього лише чутки. Якщо ви щиро 
вірите, що ваш керівник вчинив неналежним чином, зв’яжіться із відділом по 
роботі з персоналом або іншим місцевим керівником відносно питання, яке 
вас турбує. Акцій помсти проти вас не будуть чинити.

З. Моя подруга працює у іншій транснаціональній компанії, та займає 
подібну посаду, вона вважає, що мені платять надто мало. Як мені 
дізнатися, чи це правда?

В. Можливо, ваша подруга не враховує ваш загальний пакет винагород. Якщо вас 
турбують питання щодо зарплатні та винагороди, зверніться до свого 
керівника.

З. Мій керівник вимагає, щоб наша група дотримувалася вимог щодо 
місячного відвідування та дотримувалась вимог щодо якості. Хіба це не є 
переслідування?

В. Ні. Поки ваш керівник ставиться до вас професійно, вимагаючи від вас 
виконання завдань чесно та послідовно, це не є переслідуванням.
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Приклади

Неправильна поведінка 
Особу жінки не розглядають щодо 
заняття посади, оскільки вона 
заручена, а її релігія забороняє їй 
працювати після шлюбу. 

Завод уклав договір про 
забезпечення охорони з 
маленькою компанією. Директор 
заводу запідозрив, що деякі 
охоронці не мають дозволу 
працювати у країні на законних 
підставах, проте нічого з цим не 
зробив.

Між працівниками із двох сусідніх 
країн склалися погані відносини. 
Начальник відділу по роботі з 
персоналом уникає наймати 
людей з однієї з цих країн, 
оскільки це може дезорганізувати 
робоче місце. Місцеве 
законодавство не забороняє 
приймати рішення про найм 
працівників на основі 
походження.

Керівник випадково почув, що 
деякі працівники використовують 
образливий вираз на національній 
основі щодо певних 
співпрацівників, та ігнорує це.

Правильна поведінка
Людину із явною фізичною вадою 
прийняли на роботу та розглянули 
його кандидатуру на основі 
кваліфікації.  

Жінку-керівника рекомендували 
на посаду директора заводу за її 
досягнення, незважаючи на те, що 
деякі чоловіки виразили своє 
незадоволення щодо того, щоб 
працювати під керівництвом 
жінки.

Двоє працівників звернулися у 
відділ по роботі з персоналом 
відносно того, що вони бачили, як 
інший працівник погрожував 
їхньому колезі. Відділ по роботі з 
персоналом звернувся до 
працівника, який погрожував 
їхньому колезі, та повідомив, що 
насильницькі дії, погрози чи 
погрожуюча поведінка не буде 
терпітися, і працівника каратимуть 
дисциплінарно. 

Керівник повідомляє у відділ по 
роботі з персоналом, що вона 
зустрічається із колегою, який 
працює у корпорації Eaton. Вони 
обговорюють, чи ці відносини не 
створюють фактичного або 
очевидного конфлікту інтересів, та 
чи слід змінити обов’язки або 
перемістити котрогось із них на 
іншу посаду.
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Ми уникаємо зв’язків або поведінки, які могли б 
компрометувати нас і створювати враження, що 
ми нездатні приймати правильні моральні 
рішення, або могли б приводити до виникнення 
актуальних або очевидних протиріч між нашими 
особистими інтересами і нашою лояльністю до 
корпорації Eaton.  Ми не використовуємо своє 
службове становище в корпорації Eaton для 
отримання неправомірної вигоди для себе або 
інших.  Ми не займаємося такими видами 
діяльності і не здійснюємо взаємовідносин, що 
конкурують із корпорацією Eaton.

7Уникнення  
конфлікту інтересів
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Взаємовідносини

Конфлікт інтересів – це коли ваш особистий інтерес або ваша поведінка негативно 
позначаються на вашій репутації і створюють враження (або ймовірно, що таке 
враження створиться), що ви нездатні щонайкраще діяти в інтересах корпорації 
Eaton.  Навіть якщо ви приймете правильне рішення, малоймовірно, що люди 
повірять вам.  Дуже важливо, щоб ви уникали ситуацій, в яких відносно вашої 
лояльності може виникнути запитання.  Конфлікти інтересів не завжди 
однозначні, і персональні ситуації відрізняються одна від одної.  Ось декілька 
прикладів розповсюджених типів конфліктів.

Робота за сумісництвом або інша робота
Хоча зовсім не обов’язково, що така робота створить конфлікт інтересів, будь-яка 
робота за сумісництвом на іншу компанію або заняття своїм бізнесом має бути 
відокремленою від вашої роботи в корпорації Eaton і не повинна впливати на 
якість вашої роботи.  Само собою зрозуміло, що всі працівники корпорації Eaton, 
які займають керівні посади або є спеціалістами, протягом повного робочого дня 
будуть займатися питаннями корпорації Eaton, а не «халтурити», працюючи за 
сумісництвом на іншого роботодавця.  Перш ніж ви вирішите працювати за 
сумісництвом, отримайте згоду вашого керівника.

Праця на постачальника або клієнта
Якщо ви працюєте як робітник, консультант або виконуєте іншу роботу в корпорації 
Eaton, праця на нашого постачальника або клієнта створює конфлікт інтересів.

Конкурування з корпорацією Eaton 
Якщо ви працюєте як робітник, консультант або виконуєте іншу роботу в 
корпорації Eaton, ви не повинні особисто займатися діловою або іншою 
діяльністю, яка полягає в конкуруванні з комерційною або іншою діяльністю 
корпорації Eaton.

Володіння часткою в капіталі інших компаній
Працівники не повинні прямо або непрямо володіти часткою в капіталі компанії 
клієнта корпорації Eaton, постачальника або конкурента, тому що таке володіння 
може створювати (або буде здаватися, що воно створює) конфлікт інтересів між 
ними і корпорацією Eaton.  Точніше, під часткою в капіталі компанії мається на увазі 
володіння більш ніж одним відсотком випущених в обіг цінних паперів/вартості 
капіталу іншої комерційної організації.  Якщо ви маєте сумніви щодо того, як буде 
сприйнята ваша інвестиція в іншу компанію, обговоріть це з вашим керівником.
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Використання внутрішньої інформації для здійснення біржових 
операцій
Працівникам, які мають доступ до конфіденційної інформації, заборонено 
використовувати або повідомляти цю інформацію іншим з метою здійснення 
біржових операцій.  Використання внутрішньої інформації для отримання 
фінансового прибутку є незаконним, а також неетичним і може привести до 
вживання проти вас або інших цивільно-правових або кримінальних покарань, у 
тому числі у вигляді штрафу або тюремного ув’язнення.

Сім’я і друзі
Якщо ви, ваша дружина (чоловік), родич(ка) або близький друг працює або 
володіє часткою в капіталі компанії постачальника або потенційного 
постачальника корпорації Eaton, клієнта корпорації Eaton або потенційного 
клієнта, або конкурента, тоді може виникнути конфлікт інтересів.  Конфліктом 
інтересів для вас також є наймання родичів або близьких друзів на роботу у 
корпорацію Eaton на будь-яку посаду. Треба уникати навіть видимості виникнення 
конфлікту інтересів.  Якщо ваш родич(ка) або друг працює в компанії 
постачальника, потенційного постачальника, клієнта, потенційного клієнта або 
конкурента, скажіть про це своєму керівнику з тим, щоб обговорити це і уникнути 
потенційних проблем у зв’язку з цим.

Членство у раді директорів
Ні один працівник не має права бути членом ради 
директорів або подібного органу будь-якої 
комерційної компанії (за винятком дочірніх компаній 
або філій корпорації Eaton) без отримання дозволу на 
це Голови ради правління і Головного керуючого 
директора корпорації Eaton.  Призначення членів 
ради директорів дочірніх компаній корпорації Eaton 
відбувається згідно з встановленою процедурою.  Для 
членства працівників в раді директорів 
некомерційних або громадських організацій дозвіл 
Голови ради правління не потрібний.  Працівникам, 
які бажають мати страховий поліс для страхування 
цивільної відповідальності у зв’язку з їхнім членством 
в радах директорів некомерційних або громадських 
організацій, треба звернутися до виконавчого 
віце-президента і головного юрисконсульта.

Подарунки для або від клієнтів чи 
постачальників корпорації Eaton
Недоречні або надмірні подарунки, також у вигляді 
розваг, для або від клієнтів чи постачальників 
корпорації Eaton можуть спричинити конфлікт 
інтересів. Зверніться до Політики корпорації Eaton 
щодо подарунків, включаючи розваги, для 
отримання інформації про необхідність 
дотримуватися певного курсу поведінки та 
обов’язково доповідати про них.
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Запам’ятайте:
Для виникнення 
проблеми не 
обов’язково, щоб 
існував реальний 
конфлікт 
інтересів.  Треба 
уникати навіть 
видимості 
існування 
конфлікту.  Якщо 
вам неясно, як 
поводити себе в 
цьому питанні, 
зверніться по 
допомогу.

▲!



 Запитання
З. Зараз у мене чудова робота у корпорації Eaton, мої родичі сподіваються, 

що я допоможу їм також отримати роботу у корпорації Eaton. Вони на 
мене розраховують, і це негативно позначиться на моїх стосунках із 
сім’єю, якщо я скажу їм, що я нічим не можу їм допомогти. Що мені слід 
робити?

В. Успіх корпорації Eaton залежить від здатності знаходити кращих з кращих. 
Поясніть своїм родичам, що вони можуть подати заяву для отримання роботи 
у корпорації Eaton, проте, що ви не можете жодним чином впливати на 
прийняття рішення їх прийняття на роботу або сприяти їхньому прийняттю чи 
особисто бути їхнім керівником, ким би вони не працювали. У них є така ж 
можливість, як і у будь-якої іншої людини, яка вирішить подати заяву для 
прийняття на роботу.

З. Я одружився із жінкою, сім’я якої володіє суттєвою часткою однієї з 
компаній-конкурентів. Чи означає це, що мені слід звільнитися з 
корпорації Eaton?

В. Ні.  Обсудіть цю ситуацію з вашим керівником, щоб уникнути потенційних 
проблем.

З. Під час обговорення великого нового замовлення з президентом нашого 
постачальника, він натякає, що якби я посприяла йому в укладенні 
контракту з корпорацією Eaton, то він запропонував би мені посаду у 
його компанії, з автомобілем та значно вищою зарплатнею. Я ввічливо 
відмовилася та пояснила, що ми обираємо постачальників на основі 
заслуг, так що прийняття його пропозиції буде неправильним. Чи слід 
мені розповісти комусь про такий випадок?

В. Так, негайно розкажіть своєму керівнику, щоб не склалось враження, що на вас 
вплинула ця пропозиція, а також, щоб корпорація Eaton повторно розглянула 
питання відносно можливої співпраці з цим постачальником.
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Приклади

Неправильна поведінка 
Керівник затверджує купівлю 
продуктів на обід для компанії у 
ресторані своєї дружини, не 
сказавши нікому про можливий 
конфлікт інтересів.

Керівник призначає свого зятя у 
свої безпосередні підлеглі.

Працівник засновує бізнес, який 
конкурує з діяльністю корпорації 
Eaton.

Працівник відвідує конфіденційні 
збори, дізнається, що корпорація 
Eaton планує придбати компанію, 
а потім купує акції цієї компанії.

Правильна поведінка
Постачальник найняв на роботу 
дружину керівника з питань 
мережевого постачання. Керівник 
повідомляє про можливий 
конфлікт інтересів, та 
приймаються належні заходи. 

Помічник з адміністративних питань 
побачив проект квартального звіту 
корпорації Eaton. Цей помічник 
нікому не розповів про те, що 
міститься у цьому звіті.

Керівник відмовився від прийняття 
рішення відносно найму свого 
небожа та переконався, що, у 
випадку його прийому на роботу, 
він не працюватиме у відділі, 
керівником якого він є.

При підвищенні працівниці на 
посаду керівника групи, вона 
обговорює зі своїм начальником 
питання про те, що вона 
зустрічається із колегою, щоб 
обговорити та уникнути 
потенційних проблем.
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Захист активів  
та інформації

Ми використовуємо активи корпорації Eaton, 
інформацію і можливості для досягнення 
ділових цілей корпорації, тільки якщо на це був 
отриманий належний дозвіл.  Ми належним 
чином дотримуємось вимог щодо 
конфіденційності інформації та даних про 
працівників, довірених нам корпорацією Eaton 
або іншими.

8
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Приклади

Неправильна поведінка 
Верстатник збирає обрізки біля 
свого верстата, щоб забрати їх 
додому та користуватися ними 
для особистих потреб.

Працівник позичає сусідові 
автомобіль компанії.

Працівники використовують 
зварювальні інструменти компанії, 
щоб допомогти своєму керівнику 
полагодити його газонокосарку.

Правильна поведінка
Працівник нагадує новому колезі 
про правила техніки безпеки та 
показує, як слід зберігати 
інструменти у безпечному місці.

Почувши, як працівник погрожує 
колезі, керівник зв’язується з 
місцевим відділом служби безпеки 
та відділом по роботі з 
персоналом.

Працівник почув, що деякі 
працівники збирають брухт, щоб 
перепродати його місцевим 
агентам з продажу металобрухту. 
Він обговорює свої підозри зі 
своїм керівником.

Матеріальні активи
Ви повинні допомагати захищати і зберігати майно корпорації Eaton, не допускаючи 
його втрати, викрадання і неналежного використання. До активів корпорації Eaton 
належать підприємства, обладнання, ручний інструмент, канцтовари і комп’ютери.

Ви захищаєте матеріальні активи корпорації Eaton, коли ви:
•	 використовуєте їх на роботі належним чином і захищаєте їх, коли вони не 

використовуються, наприклад, зберігаючи ручні інструменти в надійному 
місці на роботі;

•	 використовуєте електронні персональні пластикові картки для доступу 
тільки так, як це дозволено;

•	 повідомляєте місцевій службі безпеки, які речі пропали або які речі було 
викрадено; і

•	 повідомляєте службу безпеки корпорації про будь-яку відому вам 
кримінальну діяльність, спрямовану проти корпорації Eaton, її працівників 
або майна або про погрози на їх адресу.

Довіра
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Комп’ютери та інші інформаційні системи 
Корпорація Eaton підтримує використання електронного зв’язку для обміну 
інформацією, ефективного спілкування та обміну ідеями.  Прикладами 
електронних засобів зв’язку є: електронна пошта (мережа Інтернет і внутрішня 
мережа), телефон, голосова пошта, електронна дошка оголошень, ведення блогів, 
обмін електронними текстовими повідомленнями, відео конференції, 
факсимільний зв'язок та повідомлення в соціальних мережах веб-сайтів.

Електронні засоби зв’язку, що використовуються корпорацією Eaton, призначені 
для ділової діяльності.  Дозволяється епізодичне використання цих засобів 
працівником, якщо тільки це не заважає його роботі або роботі інших, не завдає 
шкоди системі електронного зв'язку корпорації Eaton або якимось іншим чином 
не порушує положення «Політики корпорації Eaton щодо використання 
електронних засобів зв’язку, цифрових матеріалів, які захищені авторським 
правом, або користування соціальними мережевими серверами». 

Працівники не повинні обмінюватися кодами користувача, а також дозволяти 
несанкціонований доступ до комп’ютерів, мережі, даних або систем корпорації 
Eaton будь-якій особі, яка не працює у корпорації Eaton. 

Ось декілька прикладів порушень положень «Політики корпорації Eaton щодо 
використання електронних засобів зв’язку, цифрових матеріалів, які захищені 
авторським правом, або користування соціальними мережевими серверами»

•	 спілкування в настирливій, агресивній, непристойній або погрозливій манері;
•	 рекламування товарів або послуг, які не виробляються і не надаються 

підприємствами корпорації Eaton;
•	 прохання будь-якого роду;
•	 створення або надсилання електронних листів за декількома адресами з 

проханням розіслати їх іншим адресатам;
•	 фальшивка;
•	 використання електронного зв’язку для незаконних цілей;
•	 повідомлення корпоративної конфіденційної інформації, як, наприклад, схеми 

або цінові пропозиції щодо нової продукції не уповноваженим сторонам;  
•	 повідомлення або зберігання корпоративної конфіденційної інформації, 

як, наприклад, оголошення фінансового характеру або оголошення про 
придбання, на несанкціонованому обладнанні або веб-сайтах;  

•	 завантаження або зберігання порнографічної інформації на обладнанні 
корпорації Eaton;

•	 встановлення неліцензійних або незатверджених програм програмного 
забезпечення або неліцензійних цифрових носіїв (аудіо або відео файли) 
на обладнання корпорації Eaton;

•	 спілкування та обмін інформацією за допомогою пірінгових мереж;
•	 Приєднання забороненого апаратного забезпечення або пристроїв до 

мережі корпорації Eaton або систем електронного зв’язку.

Якщо користування соціальними мережевими серверами та іншими засобами 
передачі інформації продовжується, працівникам рекомендують періодично 
переглядати «Політики корпорації Eaton відносно використання електронних засобів 
зв’язку та соціальних мережевих серверів» для консультації щодо належної поведінки.

48



Приклади
Неправильна поведінка 
Працівник використовує 
комп’ютер корпорації Eaton, щоб 
завантажити несанкціоновану 
версію набору програм Microsoft 
Office, не проконсультувавшись із 
відділом інформаційних 
технологій.

Працівник розміщує інформацію 
про пропозицію аквізиції на 
веб-сайті соціальної мережі.

Працівник надсилає електронну 
пошту з іменами та заробітними 
платами працівників на свій 
адрес електронної пошти не у 
корпорації Eaton.

Правильна поведінка
Після отримання працівницею 
електронного листа від своїх 
колег, якого розіслали по кількох 
адресах з проханням розіслати 
його іншим адресатам, вона 
нагадує колегам про «Політику 
щодо використання електронних 
засобів зв’язку».

Працівник, який копіював 
конфіденційну фінансову 
інформацію корпорації Eaton на 
свій домашній комп’ютер, щоб 
попрацювати вдома, дізнається, 
що це заборонено та припиняє 
здійснювати такі дії.

 Запитання
З. Чи можу я обмінюватися файлами за допомогою пірінгової мережі на 

моєму комп’ютері у корпорації Eaton?
В. Ні, обмін файлами за допомогою пірінгової мережі є дуже ризикованим, 

оскільки він збільшує на вашому комп’ютері потенційний ризик втрати 
конфіденційності та інших систем контролю. Втрата цих засобів контролю 
збільшує на вашому комп’ютері та в мережі корпорації Eaton ризик порушення 
конфіденційності, збою надання послуг, можливості здійснення крадіжки та 
інших незаконних дій, які можуть призвести до виникнення відповідальності 
для вас та для компанії. 

З. Я використовував флеш-накопичувач USB, щоб зберегти презентацію 
клієнта, поки перебував у відрядженні, а потім загубив цей флеш-
накопичувач. Що мені слід робити?

В. Обговорити цю ситуацію з вашим керівником, щоб можна було визначити, чи 
слід вам повідомляти клієнту інформацію про втрату.

З. Під час відпустки, чи може моя дружина (мій чоловік) користуватися моїм 
комп’ютером корпорації Eaton, щоб перевіряти свою пошту?

В. Дозвіл іншій людині мати доступ до вашого комп’ютера у корпорації Eaton, 
навіть, щоб перевірити свою пошту, дає їм доступ до кожного файлу та 
електронної пошти, яка є на вашому комп’ютері, а це не добре. Прийміть 
зважене рішення та зважте ризик, при прийнятті таких рішень.

З. Спілкуючись у зовнішньому чаті про те, як мій резервний генератор 
компанії Eaton допоміг мені під час нещодавнього відключення 
електроенергії, зі мною зв’язалась місцева газета, щоб я розповів цю 
історію. Можна мені це зробити?

В. Переконайтесь, що працівникам газети відомо, що ви працівник корпорації 
Eaton, а також, що ви виражаєте свою особисту думку про цей генератор. 
Важливо пам’ятати, що у теперішню електронну епоху, розміщення інформації 
на електронній дошці оголошень або розміщення коментарів у іншому чаті, крім 
чату корпорації Eaton, – це те ж саме, що спілкуватися з засобами масової 
інформації. Якщо ви розміщуєте коментарі, позитивні чи негативні, щодо 
корпорації Eaton або її продукції на особистих сторінках соціальних мережевих 
серверів, ви повинні представлятися як працівник корпорації Eaton та чітко 
вказувати, що це ваша особиста думка. Щодо отримання рекомендації 
зверніться до «Політики корпорації Eaton щодо використання соціальних 
мережевих серверів або функцій здійснення зовнішнього спілкування».
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Приклади

Неправильна поведінка 
Просто заради цікавості, керівник 
переглядає столи підлеглих.

Двоє керівників обговорюють 
проблеми працівника зі 
здоров’ям у кімнаті для обідів.

Правильна поведінка
Працівник помітив оцінку якості 
роботи, яку забули на ксероксі, 
він його повертає власникові, не 
читаючи.

Новий працівник звертається до 
відділу по роботі з персоналом, 
щоб обговорити, як слід 
правильно ставитися до 
особистої інформації.

Збереження конфіденційних даних та захист інформації 
працівників
Корпорація Eaton дотримується принципу поваги до приватної інформації своїх 
працівників. Політика компанії передбачає, що особиста інформація та дані, які 
передаються, зберігаються або обробляються, повинні захищатися від 
несанкціонованого або ненавмисного розголошення, а також повинні 
використовуватися тільки для законних комерційних цілей та оброблятися 
відповідно до закону. Корпорація Eaton приймає заходи забезпечення безпеки та 
процедури контролю доступу на робочому місці, щоб надавати доступ до 
особистих даних тільки особам, які відповідають за виконання відповідної роботи 
та які повинні знати цю інформацію. Корпорація Eaton визнає, що у багатьох 
країнах, в яких вона здійснює свою діяльність, діють особливі закони щодо 
конфіденційності інформації, щодо обробки особистої інформації, корпорація 
Eaton докладатиме усіх зусиль, щоб дотримуватися цих законів.

Конфіденційність працівників
Працівники мають основне право на конфіденційність щодо свого фізичного 
робочого місця, такого як шафки, кабінки, столи, кабінети, картотеки та коробки з 
інструментами, та особисту інформацію, яка може зберігатися на їхніх 
електронних пристроях, якими володіє компанія, таких як телефони та 
комп’ютери.  Втім, корпорація Eaton чітко залишає за собою право перевіряти 
особисті речі працівників, коли вони стикаються з власністю компанії, щоб 
відшукати все майно компанії, відповідно до внутрішньої політики та стандартів, а 
також місцевого законодавства.
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Власницька інформація
З інформацією, що є власністю корпорації Eaton, треба обходитися обережно.  До 
неї відноситься інтелектуальна власність корпорації Eaton, така як:

•	 процеси та формули;
•	 товарні знаки;
•	 виробничі секрети і «ноу-хау»; 
•	 матеріал, що охороняється авторським правом;
•	 комерційні, маркетингові плани і плани надання послуг;
•	 інженерні та виробничі ідеї;
•	 системи, включаючи комерційну систему корпорації Eaton;
•	 розробки і схеми;
•	 внутрішні бази даних;
•	 дані про персонал;
•	 інформація про зарплату; і
•	 неопубліковані фінансові дані і звіти.

Несанкціоноване використання або розголошення інформації, що є власністю 
корпорації Eaton, заборонено і може бути незаконним або ж регламентуватися 
різними законами або нормами щодо конфіденційності інформації.

Зберігайте і захищайте секретну інформацію і показуйте її тільки у разі службової 
необхідності для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу, використанню 
або вилученню цієї інформації.

Обходіться з інформацією, що є власністю третіх сторін (такою як, патенти, товарні 
знаки, виробничі секрети і матеріали, які захищені авторським правом) з такою ж 
самою обережністю для того, щоб уникнути звинувачень у незаконному 
заволодінні, порушенні або неналежному використанні цієї інформації 
корпорацією Eaton.
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Приклади

Неправильна поведінка 
У переповненому поїзді, 
працівник розповідає по 
мобільному телефону дуже 
детально конфіденційну 
інформацію про розробку нової 
продукції.

Працюючи вдома, інженер 
корпорації Eaton покращує 
продукцію корпорації Eaton та 
таємно пропонує цю ідею одному 
з клієнтів корпорації Eaton.

Правильна поведінка
Працівник подає 
енергозберігаючу ідею для заводу. 
Дану ідею розглядають та 
застосовують.

Керівник нагадує новому 
працівникові не користуватися 
колишньою конфіденційною 
інформацією при виконанні 
обов’язків в корпорації Eaton.

 Запитання

З. Нещодавно на заводі стався викид, що привернув багато уваги до нас. 
Мій сусід працює на місцеву газету, він попросив мене розповісти про те, 
що трапилося. Що мені слід робити?

В. Будьте ввічливим, проте скажіть йому, що відповідні речники корпорації 
зв’яжуться з ним та нададуть інформацію відносно цього випадку. Повідомте 
своєму директору заводу, щоб він чи вона могли обговорити з відділом 
комунікацій, як слід відповідати.
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Добросовісне 
виконання обов’язків9

Ми не пропонуємо і не приймаємо хабарів, 
незаконних виплат або неналежних 
подарунків, у тому числі у вигляді розваг. Ми 
здійснюємо комерційну діяльність, яка 
відповідає нашій етиці та цінностям.
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Антикорупційні закони
Корпорація Eaton дотримується антикорупційних законів, які забороняють хабарі, 
незаконні виплати або інші корупційні дії для отримання або збереження ділової 
вигоди або ж отримання неналежної переваги. Більшість країн ввели в дію ці 
закони. У деяких випадках, як закон США «Про боротьбу з корупцією у 
зовнішньоекономічній діяльності» та Закон Великобританії про хабарництво, ці 
закони застосовуються у правилах поведінки в корпорації Eaton в усьому світі. 
Обидва ці закони забороняють давати хабарі працівниками корпорації Eaton та 
будь-якою особою чи компанією, що діє від імені корпорації Eaton у будь-якій 
частині світу, де корпорація Eaton здійснює свою комерційну діяльність.

Антикорупційне законодавство вважає злочином сплачувати, пропонувати або 
давати будь-що цінне урядовцям, політичній партії або посадовій особі, кандидату 
на посаду в уряді та, в певних випадках, приватній компанії чи особі, з метою 
підкупу, щоб вплинути на їхні дії або рішення. Порушення цих законів може 
притягнути корпорацію Eaton та працівників корпорації Eaton до кримінальної 
або цивільної відповідальності або до застосування обох мір, включаючи 
ув’язнення та застосування значних штрафних санкцій.

Хабарі, незаконні виплати або здійснення 
інших підкупів заборонено у всьому світі
Працівникам корпорації Eaton забороняється прямо 
або опосередковано пропонувати, давати, просити 
або отримувати хабарі, незаконні виплати або інші 
підкупи в будь-якій формі, а також інші речі, які 
мають цінність, будь-якій особі або організації або 
від будь-якої особи або організації, включаючи 
державні установи, окремих урядових посадових 
осіб, приватні компанії або працівників цих 
приватних компаній ні за яких обставин. 

Ця заборона проти хабарів, незаконних виплат та 
інших підкупів розповсюджується на усі країни світу 
без винятку і не зважаючи на існуючі звичаї, місцеві 
порядки або умови конкуренції. Ця заборона в рівній 
мірі стосується будь-яких торгових агентів, 
представників, консультантів, дистриб’юторів та 
інших ділових партнерів, які діють від імені 
корпорації Eaton, а також спільних підприємств.  Від 
усіх ділових партнерів, включаючи представників, 
консультантів, брокерів, підрядників, постачальників, 
спільних підприємств або філій чи інших 
посередників або агентів, що діють від імені 
корпорації Eaton, очікується дотримання 
застосовних антикорупційних законів при веденні 
комерційної діяльності від імені корпорації Eaton.

Для отримання 
більш детальних 
рекомендацій, 
зверніться до 
антикорупційної 
політики 
корпорації Eaton 
у всьому світі.
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 Запитання
З. Я здійснюю різноманітну комерційну діяльність з компанією, якою 

володіє уряд. Чи працівники цієї компанії вважаються урядовими 
посадовими особами?

В. Так. Визначення урядової посадової особи широке, воно включає працівників 
державних підприємств. Для отримання повного визначення зверніться до 
Антикорупційної політики. 

З. Я чув чутки, що один з наших агентів можливо займається корупцією, 
проте я точно в цьому не впевнений. Що мені слід робити? 

В. Звертайте увагу на припущення чи чутки про неналежну поведінку наших 
агентів. Корпорація Eaton може відповідати за їхню поведінку, навіть, якщо ми її 
не схвалюємо, або ж нам не відомо, що такі дії мали місце. Важливо досліджувати 
чесніть у веденні бізнесу запропонованих агентів, перш ніж здійснювати з ними 
комерційну діяльність. Наші письмові контракти з агентами повинні надавати 
нам можливість проводити аудит їхньої діяльності, підтверджувати дотримання 
ними законів та розривати контракти з ними, якщо вони займаються корупцією. 
Щоб отримати пораду щодо наступних дій, зв’яжіться з юридичним відділом.

З. Я хотів би залучити консультанта, щоб надавати послуги у країні, де 
корупція є широко поширеним явищем. Як я можу бути певним, що даний 
консультант дотримуватиметься наших етичних принципів та цінностей, 
коли виконуватиме комерційну діяльність від імені корпорації Eaton? 

В. Корпорація Eaton здійснює належну перевірку, перш ніж залучати третіх осіб 
як консультантів, щоб оцінити, чи вони мають навики, талант та ресурси, які їм 
знадобляться для виконання своїх обов’язків, щоб впевнитися, що вони 
діятимуть чесно, здійснюючи комерційну діяльність від імені корпорації Eaton. 
Зв’яжіться з юридичним відділом для отримання допомоги, перш ніж залучати 
консультанта або іншу третю особу для здійснення комерційної діяльності від 
імені корпорації Eaton. 

З. Що таке хабар?
В. Хабар – це гроші або щось інше, що має цінність (як, наприклад, послуги або 

подарунки), що використовується неетично або незаконно з метою впливу на 
рішення або поведінку третьої сторони або з метою досягнення бажаного 
результату або дії.

З. Що таке незаконна виплата?
В. Незаконна виплата – це специфічний вид хабара.  Це будь-яка сума грошей, 

комісійних, платні або щось інше, що має цінність, що надається з метою 
неналежного отримання або винагороди як сприятливого ставлення в зв’язку з 
контрактом, проектом або іншою спекуляцією. Прикладом незаконної виплати 
може бути випадок, якщо постачальник погоджується сплатити працівнику 
корпорації Eaton частину грошей, яку постачальник отримає від корпорації 
Eaton в обмін на підписання контракту з постачальником.

З. Представник клієнта погодився укласти довготривалий контракт на 
поставку, проте тільки у випадку, якщо ми згідні сплатити один відсоток 
від ціни покупки клієнту за кожних 1 000 замовлених запчастин. Я 
розумію, що незаконні виплати неправильні, проте, чи можна прийняти 
ці умови щодо комісійних?

В. Бувають випадки, коли виплата комісійних клієнту у вигляді частини ціни 
покупки є можливою, коли вона базується на обсягах купівлі, при умові, що 
такі комісійні дозволяються місцевим законодавством, належним чином 
заносяться у звітність та сплачуються безпосередньо компанії клієнта, а не 
окремому представнику компанії. Якщо ж клієнт пропонує платити частину 
ціни покупки йому особисто, в обмін на укладання угоди, це буде незаконною 
виплатою та є протизаконним. Зв’яжіться з юридичним відділом щодо таких 
запитів, якщо ви невпевнені, чи є вони належними.
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Приклади
Неправильна поведінка 
Корпорація Eaton придбає частину 
участі в компанії у країні, яка відома 
завдяки своїй широко 
розповсюдженій корупції, не 
провівши ніякого огляду чи аналізу 
комерційної практики компанії або 
її репутації щодо чесного ведення 
справ. 

Керівник звертається до 
постачальника послуг з ремонту і 
забезпечення, щоб він 
відремонтував його будинок 
дешево взамін на задовільну оцінку 
діяльності постачальника.

Правильна поведінка 
Через кілька місяців дорогих та 
тривалих переговорів між керівни-
ком відділу збуту корпорації Eaton 
та великим урядовим підрядником, 
корпорація Eaton уклала контракт. 
Перед підписанням контракту, учас-
ник команди підрядника вимагає у 
керівника відділу збуту хабар. Цей 
керівник негайно зв’язується зі 
своїм керівником та юридичним 
відділом для отримання інструкцій. 
Керівник повертається до особи, яка 
вимагала хабар та відхиляє цю про-
позицію. Він наголошує, що корпо-
рація Eaton здійснює комерційну 
діяльність чесно, та нагадав даній 
особі про переваги у якості, техно-
логії та послуг корпорації Eaton. 
Керівник підтверджує своє бажання 
підписати договір, не здійснюючи 
жодних оплат. Контракт підписали. 

Постачальник пропонує працівнику 
відділу постачання корпорації Eaton 
готівку, щоб пришвидшити процес 
схвалення постачальника. 
Працівник відділу постачання 
ввічливо відхиляє дану пропозицію 
та негайно повідомляє свого 
начальника про спробу дати хабар.

З. В обмін на замовлення від клієнта, він мені запропонував дати поїздку в 
парк розваг. Я ввічливо відхилив таку пропозицію і ми отримали 
замовлення. Мені все ще слід комусь про це розповісти?

В. Так, завжди слід повідомляти вашому керівнику, коли трапляються подібні 
ситуації, щоб уникнути подальших проблем з цим клієнтом.

З. Чи корпорація Eaton відмовиться від комерційної можливості, якщо існує 
ризик, що вона пошкодить нашій репутації?

В. Так. Наша репутація щодо чесного ведення справ надто важлива, щоб ризикувати 
із-за комерційної можливості, незалежно наскільки значною вона є.
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Подарунки та розваги
Подарунки діловим партнерам, у тому числі у вигляді розважальних заходів, 
широко використовуються для того, щоб налагодити добрі ділові відношення і 
зміцнити робочі стосунки з постачальниками, клієнтами та іншими діловими 
партнерами.  Визнаючи це, корпорація Eaton встановила Всесвітню політику щодо 
подарунків та розваг для працівників, щоб вони її дотримувалися пропонуючи або 
приймаючи подарунки, розваги або подорожі. Для працівників особливо важливо 
дотримуватися цієї політики при веденні комерційної діяльності або при 
залученні до обговорення бізнесу з урядовими посадовими особами та 
працівниками урядових організацій.

Пропонування або приймання подарунків
Зазвичай, працівники корпорації Eaton можуть пропонувати або приймати 
подарунки, якщо подарунок є законним:

•	 Не складається враження або не виникає зобов’язання, що людина, котра 
надає подарунок має право на привілейоване ставлення;

•	 Не позначиться негативно на репутації корпорації Eaton в цілому або 
ділового партнера, якщо це стане надбанням гласності; 

•	 Дотримується вимог, встановлених місцевим керівництвом, якщо такі 
існують; та

•	 Схвалюється та повідомляється, відповідно до вимог Всесвітньої політики 
щодо подарунків та розваг.

 Запитання
З. Мені можна прийняти подарунок як частину церемонії?
В. Ви можете прийняти подарунки на церемонії, якщо цей подарунок не можна 

тлумачити як хабар або оплату за надані послуги та якщо це не порушує 
ніякого законодавства. Трапляються випадки, коли ви отримуєте подарунок на 
церемонії, який не слід приймати, відповідно до Всесвітньої політики щодо 
отримання подарунків та розваг корпорації Eaton, проте відмовитися було б 
неможливим або образливим. Якщо ви отримали саме такий подарунок, 
негайно повідомте про подарунок своєму керівникові, щоб ви могли 
обговорити належну відповідь.

З. Чи можу я попросити постачальника взяти мене на гольф, чи іншу 
спортивну подію?

В. Ніколи не слід просити про подарунки, грошові винагороди або інші 
підношення із власних корисливих мотивів, незалежно від їхньої цінності.

Пропонування подарунків урядовим посадовим особам 
або працівникам урядових організацій підлягає складному 
процесу регулювання відповідно до законів та норм. 
Працівники, які працюють із урядовими працівниками або 
посадовими особами повинні дотримуватися Всесвітньої 
політики щодо подарунків та розваг.
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Приклади

Неправильна поведінка
Працівниця відвідала вдень 
вечірку, яку проводив 
постачальник корпорації Eaton, на 
якій вона виграла два квитки туди 
й назад на літак до гавайських 
островів.  Ця працівниця нічого не 
розповіла про приз своєму 
керівникові та скористалася 
квитками.

Правильна поведінка
Директор заводу хотів 
запропонувати подарунок 
місцевій урядовій посадовій особі, 
щоб відсвяткувати свій вихід на 
пенсію. Директор зв’язався з 
офісом посадової особи та 
дізнався, чи існують грошові ліміти 
на подарунки, які може прийняти 
ця посадова особа. Директор 
заводу придбав невеличкий 
предмет з логотипом корпорації 
Eaton у магазині компанії, який 
вкладається у цей грошовий ліміт.

Ніколи не слід пропонувати або приймати:
•	 Подарунків готівкою або еквівалентами готівки;
•	 Подарунків, які заборонені застосовним законодавством;
•	 Подарунків у вигляді хабара, відплати за надані послуги або 

незаконні виплати;
•	 Подарунків, які, як вам відомо, заборонені організацією ділового 

партнера; та
•	 Подарунків, що надаються у вигляді послуг або інших безготівкових 

привілей.
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З. Я займаю посаду у відділі постачання та у мене склалися близькі стосунки 
з одним із постачальників. Дізнавшись, що мій син повернувся додому з 
коледжу, постачальник запропонував прийняти його на роботу на літній 
період. Мені слід відмовитися від цієї пропозиції?

В. Так. Існує дві причини, чому слід відмовитися від цієї пропозиції. По-перше, 
пропозиція прийому на роботу є вигодою, яку можна розглядати як подарунок, 
може скластися враження, що постачальник має право на привілейоване 
ставлення з вашого боку. По-друге, якщо в найближчому майбутньому, ви 
запропонуєте нову угоду постачальникові, може скластися враження, що цю 
угоду він отримав в обмін на прийом на роботу вашого сина.

З. Я роблю ремонт вдома у ванній кімнаті сам, а один із підрядників корпо-
рації Eaton запропонував скористатися своїм номером рахунку, щоб 
отримати знижку на будівельні матеріали. Враховуючи, що цю роботу я 
виконую вдома, чи можу я скористатися знижкою від підрядника?

В. Знижки є грошовими еквівалентами, які є неналежними подарунками, 
відповідно до політики.



Приклади

Неправильна поведінка
Постачальник пропонує 
працівнику корпорації Eaton 
здійснити політ на свій завод, щоб 
вирішити питання щодо 
повернення товару. Постачальник 
надає цьому працівникові 
двохденний оплачений 
транзитний квиток у Лас-Вегас для 
врегулювання своєї проблеми, яка 
спричинена питаннями щодо 
якості продукції.

Правильна поведінка
Ви запрошуєте та супроводжуєте 
клієнта на обід та у театр, щоб 
відсвяткувати завершення 
проекту.

Розваги
Працівники, які займають такі посади, котрі можуть пропонувати або приймати 
розваги, повинні ознайомитися із всесвітньою політикою корпорації Eaton щодо 
подарунків та розваг, а також застосовним законодавством. Розваги з участю 
працівників корпорації Eaton повинні:

•	 Відбуватися нечасто та відповідати всесвітній політиці щодо витрат на 
подорожі;

•	 Бути пристойними та відбуватися у місці, яке підходить для проведення 
ділових розважальних заходів;

•	 Бути розумними та відповідними у контексті ділової події;
•	 Не бути хабаром, відплатою за надані послуги або незаконними 

виплатами чи іншими незаконними підношеннями;
•	 Не повинні створювати враження, що корпорація Eaton або діловий 

партнер має право на привілейоване ставлення; та
•	 Схвалюватися та повідомлятися, відповідно до вимог Всесвітньої політики 

щодо подарунків та розваг.

 Запитання 

З. Чи супровід мого клієнта на спортивну подію є подарунком чи розвагою 
відповідно до Політики щодо подарунків та розваг?  

В. Якщо ви супроводжуєте клієнта, то це вважається розвагою. Якщо ви даєте 
квитки клієнтові, то квитки вважаються подарунком. У інших випадках, 
подарунок або розвага описані у Політиці щодо подарунків та розваг.

З. Я хотів би запросити одного із моїх клієнтів на оркестрову виставу, проте 
я чув, що її компанія забороняє розваги, вартість яких перевищує 20 
євро. Якщо вона погодиться, чи можу я піти з нею на цю виставу?

В. Якщо вартість ваших квитків перевищує 20 євро, вам не слід іти з нею на цю 
виставу. Ніколи не пропонуйте подарунки або розваги, якщо ви знаєте, що їх 
приймання заборонено організацією одержувача.
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Повідомлення про подарунок та 
методика для подання звітів
Для забезпечення прозорості практики подарунків 
у корпорації Eaton, про певні подарунки, розваги та 
подорожі слід повідомляти за допомогою 
процедури щодо повідомлення про подарунки та 
застосовуючи методику для подання звітів, он-лайн 
програму, доступ до якої можна отримати через 
інтрамережу JOE.

 Запитання 

З. Як мені повідомити про подарунок та 
розвагу, якщо у мене немає доступу до 
процедури повідомлення про подарунок та 
до засобів здійснення повідомлення?

В. Розкажіть своєму керівникові, який відповідає 
за забезпечення збору та повідомлення 
інформації щодо цих видів діяльності за 
допомогою засобів для повідомлення. 

З. Чи може керівник встановити вимоги для 
свої працівників, які є суворішими, ніж у 
політиці щодо подарунків та розваг?

В. Так.

Пропонування розваг та 
подорожей урядовим 
посадовим особам або 
працівникам урядових 
організацій підлягає 
складному процесу 
регулювання відповідно 
до законів та норм. 
Працівники, які 
взаємодіють з урядовими 
працівниками або 
посадовими особами 
повинні дотримуватися 
Всесвітньої політики 
щодо порахунків та 
розваг.

Ніколи не слід пропону-
вати або приймати 
наступні розваги:

•	 «Дорослі» розваги або 
будь-який різновид 
таких подій з оголен-
ням або непристой-
ною поведінкою, 
навіть якщо така 
розвага є культурно 
прийнятною; 

•	 Розвагу, яку діловий 
партнер не може нада-
ти або відвідати; та 

•	 Розвагу, яка так чи 
інакше заборонена 
місцевим керівни-
цтвом або застосов-
ним законом.
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10 Укладання 
контрактів  
з урядом

Ми виконуємо спеціальні закони, правила 
та нормативні положення, які стосуються 
урядових контрактів і взаємовідносин з 
урядовим персоналом.
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Працівники, які мають справу із маркетингом, продажем, укладанням контрактів та 
роботою над проектами, у яких приймає участь уряд, повинні:

•	 забезпечити зберігання документів відповідно до вимог уряду;
•	 дотримуватися процедур фінансової звітності, включаючи (без обмеження) 

процедури, які забезпечують перевірку того, щоб вартість і дані щодо цін, у 
разі потреби, були діючими, точними, повними, належним чином 
відображеними, задокументованими та зберігались у відповідних файлах;

•	 вимагати від субпідрядників, консультантів, торгових представників, 
дистриб’юторів і незалежних підрядників виконання положень законів і 
нормативних документів;

•	 знати і дотримуватись принципів і порядку, які стосуються виконання 
урядових контрактів та роботи з урядовим персоналом; та

•	 не підмінювати іншими товари або послуги, визначені у контрактах, або не 
ухилятися від умов контрактів без дозволу у письмовій формі 
вповноваженої урядової посадової особи.

Порушення контрактів з урядом може призвести до серйозних наслідків для 
корпорації Eaton та працівників, задіяних у цих процесах. Ці процедури можуть 
включати цивільні та/або кримінальні санкції, та забороняти корпорації Eaton у 
подальшому працювати з урядовими контрактами.

Урядові контракти
Багато федеральних, державних та місцевих урядових органів влади в різних країнах 
світу мають специфічні закони і нормативні положення щодо контрактів на поставку. 
Працівники повинні дотримуватися всіх норм застосовного законодавства для всіх 
урядових контрактів.

Чесність

Уряд може застосовувати 
спеціальні правила поведінки, 
які можуть відрізнятися та 
бути більш суворими, ніж 
визнана ділова практика. 
Наступні сфери вимагають 
особливої уваги:

•	 маркетинг;
•	 фінансова звітність;
•	 ведення 

бухгалтерського 
обліку;

•	 подання звітів та/або 
сертифікація;

•	 мережа поставок; та
•	 якість.

Ось декілька прикладів діяльності, яка особливо 
потребує дотримування спеціальних правил:

•	 Складання звітів про витрати;
•	 Тендерні пропозиції і ведення 

переговорів щодо укладення договорів 
поставок;

•	 Встановлення цін;
•	 Уникнення конфлікту інтересів при 

організації;
•	 Надання подарунків або пропонування 

розваг урядовим посадовим особам;
•	 Обговорення можливої роботи із 

теперішніми та/або колишніми 
посадовими особами уряду;

•	 Зміна замовлення;
•	 Ведення записів реєстрації робочого 

часу; 
•	 Виконання контрактних зобов'язань; та
•	 Обробка конфіденційної інформації.
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Коли корпорація Eaton використовує постачальників 
або субпідрядників для того, щоб виконувати свої 
зобов’язання згідно з урядовими контрактами, 
працівники корпорації Eaton, які відповідають за 
виконання цих контрактів, повинні ознайомити цих 
постачальників або субпідрядників з усіма 
спеціальними вимогами уряду. Крім того, корпорація 
Eaton дотримується принципу відбору тільки тих 
постачальників або субпідрядників, які 
дотримуються норм, вказаних у даному документі.

Працівники корпорації Eaton або будь-яка особа чи 
компанія, що діє від імені корпорації Eaton, будь-де в 
світі, де корпорація Eaton здійснює комерційну 
діяльність, повинні мати на увазі, що крім 
дотримування законів їхніх власних країн, вони 
також повинні дотримуватися певних законів США, 
що мають «екстериторіальну дію».  До цих законів 
відносяться закон США «Про боротьбу з корупцією у 
зовнішньоекономічній діяльності», закони, що 
стосуються секретної інформації США, і закони США 
щодо експортного контролю.  Наприклад, дочірня 
компанія корпорації Eaton, розташована у 
Сполученому Королівстві, яка виготовляє 
комплектуючі деталі для оборонної продукції США, 
підпадає під дію законів США в такій самій мірі, як і 
головна корпорація, розташована на території США.

Взаємовідносини з урядовим персоналом
Національні уряди і місцеві органи влади, як правило, забороняють або 
накладають суворі обмеження щодо подарунків, у тому числі у вигляді розваг, 
послуг, підношень і подорожей, які пропонуються членам урядового персоналу 
або приймаються ними. Щодо рекомендацій, перш, ніж пропонувати подарунки, у 
тому числі у вигляді розваг, послуг, підношень або сплати інших витрат чи сплати 
благодійних внесків урядовим посадовим особам, зверніться до всесвітньої 
політики корпорації Eaton щодо подарунків та розваг.

Якщо в ваші функції входить робота з урядом, ви повинні знати і дотримуватися 
норм відповідних законів і нормативних положень.  Якщо ви не впевнені, які 
закони вас стосуються, зверніться до юридичного відділу корпорації Eaton.

Для отримання 
більш детальних 
рекомендацій, 
зверніться до 
антикорупційної 
політики 
корпорації Eaton 
у всьому світі.
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 Запитання

З. Якщо я вважаю, що мені необхідні додаткові тренування щодо укладання 
урядових контрактів, що мені слід робити?

В. Ми розуміємо, що це складна сфера, яка регулюється багатьма чинниками. 
Втім, ми сподіваємося, що ви прийматимете на себе відповідальність за якість 
тієї роботи, яку ви здійснюєте, отож поговоріть зі своїм керівником або 
зв’яжіться з юридичним відділом, якщо ви вважаєте що вам слід потренуватися 
перед виконанням цієї роботи.

З. Що мені слід зробити, якщо я не впевнений, що я можу запропонувати 
розвагу, ланч, обід або вечерю, чи подорож урядовим працівникам, з 
якими я працюю по моєму проекту?

В. Не пропонуйте нічого, поки не переконайтеся, що це можна зробити. Якщо вам 
потрібна допомога для того, щоб  визначитись, що слід робити, зв’яжіться з 
юридичним відділом.

З. Якщо мій керівник попросив мене підписати документ фінансової 
звітності під час його відсутності. Я не впевнений, чи маю право 
підписувати його. Як мені слід діяти у такій ситуації?

В. Попросіть свого керівника підтвердити, що у вас є повноваження підписувати 
цей документ. Якщо він або вона невпевнена, зверніть за допомогою до 
юридичного відділу. Вам не слід підписувати або завіряти документ, що 
засвідчує дотримання компанією урядових законів та норм, за винятком 
ситуації, що у вас є певне повноваження так робити.

З. Щойно призначений урядовець попросив провести йому екскурсію в 
нашій установі. Його призначення у нашій місцевій громаді було дуже 
суперечливим, та його візит може засмутити наш колектив. Чи повинен я 
допускати цей візит?

В. Вирішення таких питань слід врегульовувати зі старшим віце-президентом 
корпорації Eaton по зв’язкам з органами державної влади і громадськими 
організаціями, або з юридичним відділом.

З. Одна із моїх подруг звільняється зі своєї урядової посади та чудово 
доповнюватиме мою нову проектну групу. Чи можу я запропонувати їй 
скористатися цією можливістю?

В. Для уникнення правових ризиків, зв’яжіться з відділом по роботі з персоналом 
або юридичним відділом, перш ніж робити пропозицію щодо роботи 
теперішньому або колишньому урядовому працівнику.
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Приклади

Неправильна поведінка 
Кандидатуру корпорації Eaton 
розглядають щодо укладення 
великого урядового контракту. 
Корпорація Eaton наймає на 
роботу сина особи, яка 
прийматиме рішення, чи 
надаватиме контракт корпорації 
Eaton.

Корпорація Eaton повинна 
викласти інформацію про витрати 
у своїй пропозиції ціни. 
Корпорація Eaton вважає, що ця 
інформація конфіденційна і надає 
неточні дані.

Урядовий працівник натякає, що 
ніхто серйозно не сприймає 
закони, котрі забороняють 
отримувати подарунки від 
компаній, які ведуть комерційну 
діяльність з урядом, отож 
працівник корпорації Eaton 
запропонував йому квитки на 
спортивну подію.

Корпорація Eaton повинна надати 
уряду продукцію, яка містить 
певний відсоток запчастин 
місцевого виробництва. 
Корпорація Eaton засвідчує, що її 
продукція задовольняє дане 
відсоткове значення, хоча 
насправді це не так.

Правильна поведінка
Місцеве законодавство суворо 
забороняє урядовим посадовцям 
снідати, відвідувати ланчі, обідати 
чи вечеряти за рахунок 
постачальників. Працівники 
корпорації Eaton не пропонують 
урядовим посадовцям сходити на 
сніданок, ланч, обід або вечерю.

Урядовий запит пропозиції ціни 
вимагає засвідчувати інформацію 
щодо багатьох тем, таких як 
приймання на роботу та практику 
здійснення кадрових процедур. 
Працівники корпорації Eaton 
підтверджують кожен пункт перед 
завершенням засвідчення та 
упевнюються, що у них є належні 
повноваження при необхідності 
підписувати це засвідчення.

Преш ніж пропонувати колишній 
урядовій працівниці роботу, 
керівник корпорації Eaton 
зв’язується з відділом по роботі з 
персоналом та юридичним 
відділом, щоб перевірити, чи може 
вона законно працювати на 
корпорацію Eaton.

Урядові правила бухгалтерської 
звітності вимагають, щоб час, 
витрачений на урядові контракти 
фіксувався та належним чином 
обліковувався у платіжних 
вимогах. Належних процедур 
складання звітності було 
дотримано.
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Ми не робимо добровільних пожертвувань 
від імені корпорації Eaton на користь 
політичних кандидатів на виборні посади 
або партій, навіть якщо це законно.

Добровільні 
пожертвування 
політичним 
кампаніям11

68



Корпорація Eaton не робить внесків у вигляді грошових коштів, майна або послуг 
на користь кандидатів на виборні посади від політичних партій, навіть якщо такі 
внески законні.  Це не означає, що відвідування підприємств компанії виборними 
посадовими особами заборонено.  Більш того, такі відвідування підтримуються 
для того, щоб посадові особи краще розуміли проблеми наших підприємств.  
Також така політика не забороняє корпорації Eaton підтримувати балотування 
пропозицій (таких, наприклад, як суми шкільних зборів), якщо це в інтересах 
наших підприємств і працівників.

Працівників, які роблять це особисто від себе, заохочують приймати участь в 
політиці і робити особисті внески згідно з тим, як вони вважають потрібним.  
Працівники не повинні чинити тиск на інших працівників для того, щоб вони 
робили внески на користь кандидатів або політичних партій або підтримували 
якісь партії або якого-небудь кандидата.  

Працівники, які публічно виражають свою точку зору на питання суспільної 
значимості (уряд, законодавство та інші питання суспільної значимості) не повинні 
діяти або створювати враження, що вони діють, від імені корпорації Eaton, якщо 
тільки вони не мають дозвіл на це старшого віце-президента корпорації Eaton по 
зв’язкам з органами державної влади і громадськими організаціями.

Ось приклади діяльності, яка забороняється корпорацією Eaton і може бути 
незаконною:

•	 використання автомобілів або іншого майна корпорації Eaton 
політичними організаціями, кандидатами або їхнім персоналом, 
пов’язане з проведенням політичної кампанії;

•	 використання коштів корпорації Eaton для оплати окремих місць або 
столів для відвідування політичних обідів та політичних подій, які 
проводяться з метою збирання коштів; і

•	 використання імені корпорації Eaton у політичних або агітаційних 
друкованих матеріалах.

Етичний
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Приклади

Неправильна поведінка 
Працівниця корпорації Eaton 
відвідала політичний обід та 
подала ці витрати у звіті для 
відшкодування компанією. 

Керівник розсилає електронні 
листи працівникам свого відділу, 
щоб забезпечити підтримку для 
свого дядька, який виставляє свою 
кандидатуру на місцевих виборах 
від своєї політичної партії. Вона 
закликає їх підтримати його 
кампанію.

Політик залишає свою посаду та 
проводить прощальну вечірку, за 
рахунок надходжень він 
збирається погасити свої борги 
від останніх виборів. Корпорація 
Eaton замовляє місця за столами 
для своїх працівників.

Директор заводу дозволяє 
політику розміщати свою 
рекламну кампанію, 
використовуючи майно 
корпорації Eaton.

Правильна поведінка
Місцеве законодавство дозволяє 
корпораціям робити внески 
політичним кандидатам. 
Корпорація Eaton не робить таких 
внесків.

Посадова особа партії просить 
зробити йому екскурсію по будівлі 
корпорації Eaton. Директор заводу 
запитує поради у юридичному 
відділі або у старшого віце-
президента по зв’язкам з органами 
державної влади і громадськими 
організаціями корпорації Eaton, 
перш ніж дати відповідь.

Керівництво корпорації Eaton 
підтримує місцевий шкільний 
податок, перевіривши, що він 
законний та належний, пояснює 
працівникам, чому це важливо.

Керівник проглядає звіт про 
витрати та помічає витрати з 
політичного масового мітингу. 
Керівник відхиляє цей звіт та 
проводить розмову зі своїм 
працівником про політику 
корпорації Eaton щодо політичних 
внесків.

 Запитання 

З. Чи можу я скористатися своїм автомобілем, який мені надала компанія, 
щоб відвезти нашого мера на наш щорічний парад?

В. Ні, не слід користуватися автомобілями компанії для підтримки політичних 
кандидатів.

З. До мене звернувся мій керівник з проханням пожертвувати гроші 
певному кандидату. Він запевняє мене, що я не зобов’язаний робити 
цього внеску, проте, мені здається, що на мене тиснуть, щоб я таки 
пожертвував гроші. Як мені слід діяти у такій ситуації?

В. Працівники корпорації Eaton не повинні чинити тиск на інших працівників з 
тим, щоб вони підтримувати політичну партію або кандидата.  Якщо вам 
незручно поговорити зі своїм керівником або іншим керівником про це, тоді 
зв’яжіться з відділом по роботі з персоналом або відділом з питань дотримання 
етичних норм та законності.
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Ми прагнемо бути глобальними лідерами в 
охороні здоров’я та забезпеченні безпеки 
наших працівників, а також захисті 
навколишнього середовища. 

Техніка безпеки, 
охорона здоров’я  
та навколишнього 
середовища12
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Безпека працівників
Ми віримо, що безпека та здоров’я наших працівників має найбільше значення. 
Ми прагнемо запобігати нещасним випадкам, травматизму та професійним 
захворюванням, а також пропагувати здоровий та безпечний стиль життя для 
наших працівників та їхніх сімей.

Відповідність
У нас є всесвітня структура управління питаннями, що стосуються забезпечення 
техніки безпеки, охорони здоров’я та навколишнього середовища (EHS), яка 
складається з людей, політики та процесів, призначених забезпечувати виконання 
відповідних практик з техніки безпеки, охорони здоров’я та навколишнього 
середовища та профілактичної звітності і реагування на нещасні випадки. Ця 
структура застосовується як до наших видів діяльності, так і до продукції, яку ми 
виробляємо. Ми намагаємося виконувати або перевищувати нормативні вимоги, 
які співпадають з зобов’язаннями корпорації Eaton щодо поваги та виконання 
законів, правил і нормативних положень, які регулюють ведення нашого бізнесу в 
різних країнах світу. Ми працюємо над тим, щоб створити культуру «нульового 
проценту нещасних випадків» та постійно вдосконалювати наші показники з 
забезпечення техніки безпеки, охорони здоров’я та навколишнього середовища 
через впровадження системи управління забезпеченням техніки безпеки, 
охорони здоров’я та навколишнього середовища корпорації Eaton, яка 
встановлює єдині правила щодо показників з забезпечення техніки безпеки, 
охорони здоров’я та навколишнього середовища для виробничих об’єктів у 
всьому світі. Ми користуємося послугами кваліфікованих та незалежних третіх 
сторін для оцінки і перевірки наших показників продуктивності забезпечення 
техніки безпеки, охорони здоров’я та навколишнього середовища.

Раціональне використання природних ресурсів
Наше зобов’язання охороняти навколишнє середовище суворіше ніж обмеження 
закону та поширюється на кілька дій, метою яких є скорочення нашого масштабу 
впливу на навколишнє середовище через нашу діяльність, продукцію та мережу 
постачання. У нашій діяльності, це зобов’язання відображається у наших зусиллях 
запобігати забрудненням, скорочувати викиди парникових газів та зберігати 
природні багатства – ці зобов’язання втілюються у зобов’язаннях мережі постачання. 
Ми також розробляємо нашу продукцію для навколишнього середовища 
(наприклад, відносно сировини та раціонального використання електроенергії) та 
вводимо поняття життєвого циклу у свої проекти. Разом, ці зусилля підтримують 
загальну, раціональну модель ведення бізнесу корпорації Eaton.

Клієнти, постачальники та субпідрядники
Ми встановляємо партнерські стосунки з нашими клієнтами, постачальниками та 
підрядниками, щоб забезпечувати чесне ведення бізнесу, пропагувати безпеку, 
скорочувати наш колективний масштаб впливу на навколишнє середовище та 
розробляти стійкі рішення щодо світових проблем з управління охороною 
навколишнього середовища та споживанням електроенергії.
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 Запитання
З. Мій найкращий товариш працює на електронавантажувачі у мою зміну. 

Минулого вечора він випадково перекинув бочку з відходами нафти та 
пролив її частину на підлогу. Я допоміг йому прибрати, і ніхто цього не 
помітив. Мого товариша уже кілька разів попереджали щодо 
необережного водіння, та, якби він доповів про пролиття, то міг би 
втратити свою роботу. Що мені слід робити?

В. Скажіть йому про своє занепокоєння та повідомте, що про цей розлив слід 
доповісти. Якщо він цього не зробить, розкажіть про пролив своєму керівнику, 
місцевому керівнику відділу забезпечення техніки безпеки, охорони здоров’я 
та навколишнього середовища або у юридичний відділ.

З. Я працюю на ділянці, де слід використовувати захисне взуття. Керівник 
відділу з забезпечення техніки безпеки, охорони здоров’я та 
навколишнього середовища каже, що в бюджеті не передбачено грошей 
на це взуття. Що мені слід робити?

В. Зверніться за допомогою до свого директора заводу, контактної особи з 
питань забезпечення корпоративної техніки безпеки, охорони здоров’я та 
навколишнього середовища або у юридичний відділ. 

З. Ремонт станків на нашому підприємстві здійснюють підрядники. Я 
верстатник і помітив, що один з наших підрядників пропускає процедури 
забезпечення безпеки станка. Чи повинен я щось сказати?

В. Для його ж безпеки, попросіть підрядника зупинити роботу. Потім повідомте 
про цю ситуацію своєму керівнику або місцевому керівнику з забезпечення 
техніки безпеки, охорони здоров’я та навколишнього середовища.

З. Наше підприємство користується послугами зовнішнього постачальника, 
щоб виконувати роботи по покриттю металом. Я недавно відвідував їхнє 
підприємство і бачив, як хімікати виливаються з їхнього заводу у струмок, 
розташований неподалік. У нас тривалі та хороші взаємовідносини з цим 
постачальником. Чи повинен я щось сказати?

В. Так, запитайте свого постачальника про ці розливи, а також про те, що він 
збирається зробити, щоб зупинити їх. А також повідомте нашого місцевого 
керівника з забезпечення техніки безпеки, охорони здоров’я та 
навколишнього середовища і у юридичний відділ, щоб визначити належний 
курс здійснення заходів.

З. Я помітив, що поведінка у інших відділах нашого заводу небезпечна. Чи 
маю я право висловити свою думку щодо цього?

В. Кожен працівник відповідає за підтримання безпечного робочого середовища. 
Повідомте про будь-яку небезпечну поведінку своєму керівнику або місцевому 
керівнику з забезпечення техніки безпеки, охорони здоров’я та 
навколишнього середовища.

З. Чому ми дотримуємося стандартів забезпечення безпеки, які 
перевищують місцеві вимоги, коли наші конкуренти дотримуються 
тільки вимог місцевого законодавства?

В. Корпорація Eaton захищає працівників, обов’язково втілюючи ряд глобальних 
стандартів з охорони навколишнього середовища, забезпечення здоров’я та 
безпеки, навіть, якщо ці стандарти інколи перевищують місцеві вимоги.
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Приклади

Неправильна поведінка 
Верстатник вирішив, що в цеху 
дуже жарко, і не надів захисні 
окуляри.

Керівник запустив у випуск нову 
лінію фарби, яка може виділяти 
забруднювачі повітря та води, 
проте не отримав необхідних 
урядових дозволів або ліцензій.

Щоб зекономити час, який 
необхідний для заповнення 
замовлення клієнта, верстатник 
пропускає заходи щодо 
забезпечення безпеки на 
верстаку.

Директор заводу не затвердив 
покупку певного обладнання по 
управлінню рівнем забруднення 
повітря, яке необхідне для 
законності викидів, щоб він міг 
підвищити показник доходів 
заводу у звіті.

Правильна поведінка
Новий верстатник отримав роботу 
у компанії. Як частина інструктажу, 
він проходить тренування щодо 
регламенту застосування 
запобіжного пристрою верстака 
та використання необхідного 
особистого захисного обладнання.

Працівниця падає і отримує 
травму на заводі. Вона 
попереджає свого керівника, 
дотримується необхідних 
процедур звітності та отримує 
медичну допомогу.

Клієнт забороняє застосовувати 
певні хімікати у будь-якій з їхньої 
продукції або пакування 
продукції. Група по розробці 
продукції працює з мережею 
розробки продукції та її 
постачання, щоб забезпечити не 
застосування заборонених 
хімікатів у цій продукції.

Директор заводу забезпечує 
дотримання процедур управління 
змінами забезпечення техніки 
безпеки, охорони здоров’я та 
навколишнього середовища при 
впровадженні нового продукту, 
процесу, обладнання чи сировини 
на заводі, щоб забезпечити 
безпеку персоналу.
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Як від працівника корпорації Eaton від вас 
очікується, що ви:

•	 прочитаєте,	знатимете	і	будете	
дотримуватися норм «Кодексу етичної 
поведінки»;

•	 будете	звертатися	по	допомогу,	якщо	ви	не	
впевнені, чи є ваше рішення або дія, яку ви 
розглядаєте, етичними або законними;

•	 будете	приймати	участь	у	етиці	та	навчанні	
і тренуванні щодо чесного ведення 
комерційної діяльності;

•	розумітимете,	що	у	вас	можуть	бути	
зобов’язання швидко повідомляти про 
будь-яку діяльність, яка, на вашу думку, є 
порушенням норм «Кодексу етичної 
поведінки»;

•	 будете	співпрацювати	з	представниками	
корпорації Eaton, які проводитимуть 
внутрішнє розслідування; і

•	 підтверджуватимете	свою	відповідальність	
щодо дотримання «Кодексу етичної 
поведінки», коли вас про це попросять.
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Крім того, якщо ви займаєте посаду керівника в корпорації 
Eaton, від вас очікується, що ви:

•	 Подаватимете особистий приклад як словом, так і ділом;
•	 Будете сприяти встановленню відкритого і чесного двостороннього 

спілкування з вашими підлеглими; будете заохочувати їх піднімати 
питання і висловлювати своє занепокоєння у зв’язку з порушеннями 
норм етичної поведінки і повідомляти їм, коли питання буде вирішено;

•	 Будете визнавати та підтримувати ініціативу кожного працівника, який 
захоче обговорити питання або повідомити про потенційне порушення, і 
вживати заходів, щоб не здійснювались акції помсти у відповідь на це;

•	 Забезпечуватимете негайне впровадження планів дій щодо ризиків 
чесного ведення бізнесу;

•	 Забезпечуватимете виконання політики та процедур корпорації Eaton, 
щоб запобігти та визначити неетичну та незаконну поведінку;

•	 Забезпечуватимете, щоб усі підлеглі пройшли навчання і були обізнані з 
принципами, порядком і етикою, а також ризиком дотримання чесного 
ведення бізнесу, що стосуються виконання їхньої роботи;

•	 Щорічно засвідчуватимете, що ваші безпосередні підлеглі пройшли 
тренінг з етики.

Наслідки порушення норм «Кодексу етичної поведінки»
Працівники, які порушують норми «Кодексу етичної поведінки», можуть 
притягатися до дисциплінарної відповідальності, включаючи припинення 
трудового договору.  Поведінка, заборонена Кодексом, може призвести до 
особистої цивільної або кримінальної відповідальності.

До таких порушень відносяться:
•	 Дії, що порушують норми кодексу;
•	 Звертання з проханнями до інших вчинити дії, які порушують норми 

кодексу;
•	 Невиконання обов’язку співробітничати з представниками корпорації 

Eaton у проведенні розслідування;
•	 Здійснення акцій помсти проти працівника, який з чесними намірами 

повідомив про порушення або про підозру в порушенні чи сприяв у 
дослідженні етичних питань; і 

•	 Приховування або невиконання обов’язку повідомляти про будь-яку 
діяльність, яка, на вашу думку, порушує норми «Кодексу етичної 
поведінки».

Тиск з боку ваших керівників або обставини ведення бізнесу не звільняють вас від 
обов’язку дотримуватися норм «Кодексу етичної поведінки».



Приклади

Неправильна поведінка
Керівник виявляє, що працівник 
фальсифікує свої звіти про 
витрати, та нічого не робить.

Правильна поведінка
Керівник зустрічається з 
працівником, щоб особисто 
подякувати за висловлення своєї 
думки про серйозні питання, які 
стосуються якості, збереження 
компанії від потенційної 
відповідальності та втрати 
репутації.

 Запитання

З. Я думаю може виникнути потенційна проблема щодо якості на моєму 
заводі, проте я не впевнений в наявності фактів або не впевнений чи це є 
етичним питанням. Мені все ще слід підняти це питання для розгляду? 

В. Ми очікуємо від вас, що ви повідомлятимете про подібні речі своєму керівнику, 
щоб він або вона могли виправити цю ситуацію, преш ніж вона стане 
серйозною. Вам не потрібно досліджувати або знати всі ці факти. Ми тільки 
просимо, щоб у вас були хороші та честі наміри. У більшості випадків, ваші 
керівники можуть допомогти зрозуміти всі ці факти або працюватимуть з вами, 
щоб зайнятися цим питанням.
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В сьогоднішніх умовах глобального ринку 
часто буває важко встигати вирішувати нові 
проблеми, які постають перед нашою 
організацією, або знати, як слід діяти в усіх 
складних ситуаціях.  Ніхто не знає відповідей 
на всі запитання.  Але що ми напевне знаємо 
- це те, що найкращі шляхи вирішення проблем 
будуть знайдені організацією, яка ретельно 
дотримується своїх етичних принципів та 
цінностей та намагається створити робоче 
середовище, в якому виконуються норми 
правильної етичної поведінки.  Ніколи не 
вагайтесь задавати запитання, висловлювати 
своє занепокоєння або повідомляти про 
сумнівну поведінку та підозріле ведення 
комерційної діяльності.
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Рішення, правильні з етичної точки зору, не завжди дуже чіткі.  Відповіді не завжди 
очевидні або легкі.  Що як вам потрібно зробити важкий вибір?  Щоб допомогти 
вам прийняти рішення, ми пропонуємо вам переглянути положення «Кодексу 
етичної поведінки» і проаналізувати ситуації і варіанти їх рішень, наведені в цьому 
посібнику, а потім задати собі такі три запитання:

Якщо ви все ще не впевнені, як поступити, обговоріть питання, яке вас турбує, з 
вашим керівником.  Часто він або вона є вашим найкращим порадником, і йому 
відоме коло ваших щоденних обов’язків. Якщо вам незручно підняти це питання з 
вашим керівником або якщо ви підняли питання, але воно ніяк не вирішується, 
зверніть увагу на інші доступні вам ресурси:

•	 Інший менеджер у вашій організації, районі або секторі; 
•	 Відділ по роботі з персоналом або омбудсмен (особливо щодо проблем 

на робочому місці, як, наприклад, оплата праці та пільги, дисципліна або 
пропагування);

•	 Керівництво на ділянці робіт або у певному секторі (як, наприклад, 
керівництво, що відповідає за якість або мережу постачання);

•	 Юридичний відділ; і
•	 Відділ з питань дотримання етичних норм та законності 

•	 Чи зручно я буду себе відчувати, коли я буду пояснювати свої дії своєму 
керівнику?

•	 Чи зможу я з гордістю розповісти про свої дії членам своєї родини і друзям?
•	 Чи зручно я буду себе відчувати, якщо про мої дії буде повідомлено через 

засоби масової інформації?
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Як зв’язатися з відділом з питань дотримання етичних норм та 
законності
Відповідно до місцевого законодавства будь-яка особа може відкрито або анонімно 
зробити запит або повідомлення у відділ з питань дотримання етичних норм та 
законності про свій моральний неспокій або про потенційні чи наявні порушення 
правових норм, включаючи порушення щодо ведення фінансової звітності, 
фінансових питань, сплати податків або питань відносно подолання підкупу за 
допомогою одного із наступних способів:

•	 Повідомлення звичайною поштою — Надішліть лист на адресу:
 Віце-президент, Відділ з питань дотримання етичних норм та   
 законності (VP, Ethics and Compliance)
 Корпорація Eaton
 1111 Superior Ave.
 Клівленд, Огайо 44114 , США (Cleveland, Ohio 44114 USA)

•	 За допомогою електронної пошти — Надішліть листа електронною поштою на 
адресу Ethics@eaton.com або скористайтесь бланками у веб форматі на вебсайті 
Global Ethics, які можна відкрити через інтрамережу JOE (інтранет корпорації 
Eaton) або на зовнішньому вебсайті корпорації Eaton.

•	 За допомогою телефону — Зв’яжіться з «гарячою лінією» з питань етики та 
фінансової чесності, зателефонувавши за номером 800.433.2774 з США та 
Канади. У разі, якщо ви телефонуєте з інших країн, наберіть номер, вказаний на 
вашому постері з питань етичної поведінки або на вебсайті Global Ethics на 
інтрамережі JOE. Дзвінки на «гарячу лінію» є безкоштовними, а представник, 
який володіє багатьма мовами, доступний 24 години на день, 7 днів на тиждень.

•	 Можливість надсилання повідомлення на багатьох мовах — Якщо ви 
забажаєте, ви можете написати повідомлення про те, що вас турбує, своєю 
рідною мовою та надіслати його звичайною або електронною поштою на одну 
із запропонованих адрес, і ми зробимо його переклад.

Чого слід очікувати, коли ви зв’яжетесь з відділом з питань 
дотримання етичних норм та законності
Незалежно від того, який метод подачі звіту, висловлення  занепокоєння або 
запитання, ви оберете, ви можете очікувати наступного:

•	 Ваше повідомлення, занепокоєність або запитання будуть прийняті серйозно, і 
на них обачливо, професійно і відразу відреагують;

•	 Якщо це потрібно, вам нададуть послуги перекладача;
•	 Буде проведено дослідження будь-якого звіту або занепокоєння щодо питання, 

яке ви піднімете, або ж, у відповідному випадку, буде дана відповідь або додатко-
ва інформація, якщо ви за цим звертатиметесь до відділу по роботі з персоналом 
або іншого каналу внутрішніх ресурсів. Дослідження проводитимуть негайно. 

•	 Незважаючи на те, що буде надано дозвіл на проведення відповідного 
розслідування, в максимально можливій мірі, зберігатиметься конфіденційність 
інформації щодо вашої особи.  

•	 Інформацію щодо звіту та дослідження будуть зберігати відповідно до застосов-
ного законодавства та повідомлятимуть тільки тим особам, яким слід знати цю 
інформацію.

•	 На свій вибір та відповідно до місцевого законодавства, ви можете зберегти 
свою анонімність.  Якщо ви зберігатимете анонімність, то ваше 
місцезнаходження і номер телефону не можна буде встановити або простежити.  
Втім, це ускладнить нам можливість провести дослідження цього припущення 
та врегулювати всі ваші побоювання.

•	 Буде вжито негайних та відповідних заходів, якщо потенційні порушення  або 
неправильна поведінка підтвердяться. Якщо це можна зробити і у нас є ваша 
контактна інформація, ми повідомимо вам про остаточне рішення.
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Корпорація Eaton не дозволить, щоб 
здійснювались акції помсти або щоб 
накладались дисциплінарні стягнення проти 
працівників, які повідомили інформацію про 
проблему, подали звіт або допомогли у 
проведенні розслідування звіту з чесними 
намірами.  Будь-який працівник, який чинить 
акцію помсти проти іншого працівника за те, 
що він подав звіт або допомагає у проведенні 
розслідування, може притягатися до 
дисциплінарної відповідальності, включаючи 
припинення трудового договору.  Якщо ви 
відчуваєте, що проти вас здійснюються помста 
за те, що ви подали звіт або допомагали у 
проведенні етичного розслідування, негайно 
зв’яжіться зі своїм керівником відділу по роботі 
з персоналом або з віце-президентом з питань 
дотримання етичних норм та законності. Будь-
який працівник, який використовує «гарячу 
лінію» за злочинним наміром, щоб повідомити 
неправдиву інформацію, може притягатися до 
дисциплінарної відповідальності, включаючи 
припинення трудового договору.



 Запитання

З. Наш кодекс зазначає, що проти працівників не будуть чинитися акції 
помсти за подачу звіту з чесними намірами. Що значить «з чесними 
намірами»?

В. Працівники діють з чесними намірами, коли вони вірять, що надають правдиву 
інформацію при поданні звіту. Іншими словами, якщо у них були хороші та честі 
наміри. Вони не обов’язково повинні мати рацію. Якщо ви не впевнені, чи вам 
слід подавати звіт, зверніться до свого керівника або у відділ з питань 
дотримання етичних норм та законності по допомогу.

З. Мене непокоїть, що хтось користуватиметься «гарячою лінією» для 
неправдивих звинувачень проти мене.  Чому ми повинні серйозно 
сприймати анонімні звіти?

В. Всі звіти, які подаються через «гарячу лінію» сприймаються серйозно. 
Працівникам потрібно мати впевненість, щоб вони не почували себе незручно, 
представляючись, наприклад, коли питання стосується керівника. Втім, будь-
який працівник, який використовує «гарячу лінію» за злочинним наміром, щоб 
повідомити неправдиву інформацію, може притягатися до дисциплінарної 
відповідальності, включаючи припинення трудового договору.

З. Я повідомив інформацію щодо серйозного питання у відділ з питань 
дотримання етичних норм та законності, проте ніхто зі мною не зв’язався 
відносно того, що трапилося. Чому?

В. Якщо ваш звіт був анонімним, ми можемо не знати, як з вами зв’язатися. Якщо 
ж ми все-таки зв’яжемось з вами, у нас може бути обмежена кількість 
інформації про результати, через конфіденційність або інші міркування з 
питань дотримання конфіденційності. Якщо для вас важливо, дізнатися, яким 
чином вирішилось це питання, зателефонуйте на «гарячу лінію», щоб запитати 
про це.

З. Якщо мене щось непокоїть, мені слід підняти це питання з своїм 
керівником чи іншим місцевим керівником, перш ніж телефонувати на 
«гарячу лінію» або зв’язатися з відділом з питань дотримання етичних 
норм та законності?

В. В ідеалі, ваш керівник або інший місцевий керівник є найкращим кандидатом, 
який може допомогти вам вирішити ваше занепокоєння. Втім, ви не зобов’язані 
говорити зі своїм керівником спершу або дотримуватися ряду вимог, перш ніж 
скористаєтесь «гарячою лінією» або зателефонуєте у відділ з питань 
дотримання етичних норм та законності.
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Інформація щодо конкретної країни

У даному керівництві ми посилалися на «гарячу 
лінію», як на один з кількох ресурсів, якими ви можете 
скористатися, щоб отримати пораду або подати звіт 
про неправильну поведінку чи про інші випадки, які 
можуть порушувати закон або наш «Кодекс етичної 
поведінки», чи можуть суперечити нашим цінностям. 
Ви не зобов’язані використовувати «гарячу лінію», 
щоб повідомити про те, що вас турбує.

Фактично, деякі місцеві закони обмежують перелік 
питань, які ви можете повідомити за допомогою 
«гарячої лінії», вони стосуються фінансових питань, 
питань фінансової звітності, банківських питань, 
питань, що стосуються заходів проти хабарництва та 
інших серйозних питань; вам також можливо 
доведеться назвати себе представнику «гарячої лінії». 
Якщо ці закони стосуються вашої країни, у даному 
Посібнику буде зазначено про це. Усі посилання щодо 
використання «гарячої лінії» у даному посібнику та ті, 
які стосуються повідомлення, підлягають 
обмеженням у вашому повідомленні. Якщо у вас 
виникають запитання, зв’яжіться з вашим місцевим 
керівником відділу по роботі з персоналом або 
відділу з питань дотримання етичних норм та 
законності для їхнього з’ясування.
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Щоб продемонструвати, що стандарти 
корпорації Eaton є сучасними і найвищого 
рівня, в корпорації Eaton було створено відділ, 
який займається питаннями нагляду та 
управління програмою щодо дотримання 
етичних норм та законності. Даний відділ 
очолює віце-президент з питань дотримання 
етичних норм та законності, остаточний 
контроль здійснює управління ради 
директорів. Дана посада залежить від 
прийняття на себе зобов’язань та від підтримки 
працівників, керівників та старшого 
керівництва, щоб забезпечити втілення 
етичних норм та цінностей корпорації Eaton у 
комерційну діяльність на основі однакових 
принципів у всіх куточках світу.

Відділ з питань дотримання глобальних 
етичних норм та законності
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Види діяльності та відповідальності даного відділу включають:

•	 Надання підтримки 
керівникам щодо 
забезпечення ефективного, 
належного та уважного 
навчання питанням етики та 
здійснення повідомлення для 
працівників;

•	 Забезпечення та контроль 
питань підготовки та подачі 
повідомлень;

•	 Постійна оцінка та визначення 
пріоритетів щодо ризиків 
недотримання законів та 
політики корпорації Eaton, а 
також здійснення 
контролюючих дій по 
управлінню цими ризиками;

•	 Здійснення контролю та аудиту 
програми дотримання етичних 
норм та законності, 
періодична оцінка 
ефективності програми;

•	 Здійснення управління та 
відстеження етичних норм та 
питань дотримання законності, 
а також повідомлення про 
основні кількісні показники; 

•	 Пропонування керівництву 
рішень негайних та 
пріоритетних питань;

•	 Забезпечення анонімних і 
конфіденційних каналів для 
працівників та третіх осіб, щоб 
підняти питання і повідомити 
про неправильну поведінку та 
порушення закону, політики 
або Кодексу етичної 
поведінки;

•	 Управління звітами за 
допомогою «гарячої лінії»;

•	 Здійснення контролю над 
проведенням дослідження 
щодо дотримання етичних 
норм та зміни програми 
дотримання етичних питань та 
законності, по необхідності; і

•	 Проведення періодичних 
зустрічей з комітетами по 
аудиту або управління ради 
директорів, щоб повідомляти 
про проблеми відносно 
дотримання етичних норм та 
законності, а також стан 
реалізації цієї програми.
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законодавства, будь-яка особа може відкрито або анонімно запитати 
або повідомити відділ з питань дотримання етичних норм та законності 
про свій моральний неспокій або про потенційні чи наявні порушення 
правових норм, включаючи порушення щодо ведення фінансової 
звітності, фінансових питань, сплати податків або питань відносно 
подолання підкупу за допомогою одного із наступних способів:

• Повідомлення листом:   
 Віце-президент, Відділ з питань дотримання  

етичних норм та законності  
(VP, Ethics and Compliance)

 Корпорація Eaton
 1111 Superior Ave.
 Клівленд, Огайо 44114 , США (Cleveland, Ohio 44114 USA)

• Телефонування: Дзвінки на «гарячу лінію» є безкоштовними, а представник, який 
володіє багатьма мовами, доступний 24 години на день, 7 днів на тиждень. Якщо 
вашої країни немає у списку, вказаному нижче,  (або якщо виникають проблеми, 
при наборі номерів, вказаних нижче), наберіть номер, вказаний на вашому постері 
з питань етичної поведінки або на вебсайті Global Ethics на інтрамережі JOE.

Австрія* 0800.295.342
Бразилія 0800.891.4212
Канада 800.433.2774
Китай (Unicom) 10.800.711.1122 
Китай (Китай Telecom) 10.800.110.1046
Чеська республіка* 800.143.861
Домініканська республіка* 800.320.0821
Німеччина* 0800.181.9146
Індія 000.800.100.1499
Італія 800.789343
Мексика 001.888.667.6799
Нідерланди* 0800.022.2042
Польща* 0.0.800.111.1664
Тайвань* 00801.10.4366
Великобританія 0808.234.9987
Сполучені Штати 800.433.2774

• Он-лайн: www.eaton.com/ethics

Як зв’язатися з відділом з питань 
дотримання етичних норм та законності

*Дзвінки буде неможливо здійснити через мобільних операторів.  Якщо у вас  
виникають певні проблеми, скористайтесь наземною лінією телефонного зв’язку.
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