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Відповідально до мети
�������� �������� PepsiCo

Із задоволенням надаю до вашої уваги оновлений Кодекс 
поведінки компанії PepsiCo. Наш Кодекс був доповнений 
більш детальною інформацією, але його основні принципи 
і наші цінності залишилися незмінними. Наш Кодекс 
продовжує залишатися проголошенням найвищих 
стандартів етики і доброчесності у всіх аспектах нашої 
діяльності, об’єднуючи всіх нас в компанії PepsiCo 
загальними цінностями, якими ми керуємося в наших 
повсякденних рішеннях та діях.

Наш Кодекс визначає, як правильно вести бізнес–у 
відповідності зі стратегією «Відповідально до мети», 
нашим зобов’язанням щодо забезпечення стабільного 
зростання. Він розкриває мету нашої діяльності і допомагає 
нам виконувати свої зобов’язання, виявляти повагу один 
до одного на робочому місці та сумлінно вести бізнес в 
ринкових умовах.

Я закликаю вас уважно прочитати наш Кодекс і регулярно 
звертатися до нього за керівництвом. Бездоганна репутація 
компанії PepsiCo залежить від того, як кожен з нас веде себе 
і як ми діємо разом у якості єдиної компанії. Для компанії, 
для мене особисто і, сподіваюся, для кожного з вас немає 
нічого важливішого, ніж збереження доброго імені PepsiCo, 
дотримуючись принципів Кодексу поведінки.

Індра К. Нуйі  
Голова Ради директорів і Виконавчий директор
1 жовтня 2012 р.
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Ми зобов’язуємося
Забезпечувати стабільне зростання 
силами людей, які наділені 
повноваженнями, діють відповідально  
і створюютьатмосферу довіри

Керівні принципи
Ми повинні постійно прагнути до того, щоб:

піклуватися про наших клієнтів, споживачів і 
світ, в якому ми живемо;

продавати тільки ту продукцію, якою ми 
можемо пишатися;

говорити чесно і відкрито;

знаходити баланс між короткостроковими і 
довгостроковими планами; 

максимально використовувати переваги 
індивідуальних відмінностей і вкладу 
кожного;

поважати інших і досягати успіху разом.

Цінності 
компанії 
PepsiCo

ГЛОБАЛЬНИЙ КОДЕКС ПОВЕДІНКИ
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Мета нашої  
діяльності

Етика ведення бізнесу
Наш Кодекс - це «мета», яка лежить в основі нашої діяльності.

В компанії PepsiCo ми вважаємо, що дотримання етичних норм і відповідальна 
поведінка – це не просто необхідність, а основа нашого бізнесу.

Всесвітній кодекс поведінки компанії PepsiCo (наш Кодекс) є нашим маршрутом на 
шляху правильного ведення бізнесу. Простіше кажучи, ви правильно ведете бізнес 
лише тоді, коли дотримуєтесь етичних норм і дієте згідно з нашими Цінностями, 
Кодексом, політиками і законодавством.

Кожен з нас має прийняти принципи Кодексу і:
• виявляти повагу на робочому місці;
• чесно вести комерційну діяльність на ринку;
• дотримуватися принципів етики в ділових операціях;
• відповідально виконувати роботу для наших акціонерів.

Наш Кодекс лежить в основі всього, що ми робимо. Він зміцнює наші ключові 
Цінності і є основою нашої стратегічної місії «Відповідально до мети». По суті,  
це і є мета, заради якої ми працюємо.

Обов’язки кодексу
Дія нашого Кодексу поширюється на кожного співробітника і на членів Ради 
директорів. Ми керуємося їм в кожному рішенні, яке приймаємо в своїй 
роботі.

Ми керуємося Кодексом у всіх рішеннях і діях, будь то наші офіси, підприємства або 
склади, зали засідань або точки продажу нашої продукції клієнтам.

Дія нашого Кодексу поширюється на:
• всіх співробітників компанії PepsiCo в усьому світі (включаючи співробітників 

наших дочірніх підприємств);
• членів Ради директорів компанії PepsiCo, коли вони виступають у ролі директорів;
• спільні підприємства компанії PepsiCo, над якими компанія PepsiCo здійснює 

керівний контроль, а також на кожного співробітника, посадову особу та 
директора такого спільного підприємства.

Глобальний департамент відповідності та етики компанії PepsiCo («Глобальний 
департамент відповідності та етики») несе відповідальність за впровадження, 
моніторинг та забезпечення дотримання нашого Кодексу. Проте кінцева 
відповідальність за дотримання нашого Кодексу та за підтримання культури етичної 
досконалості компанії PepsiCo покладається на кожного з нас особисто.

5



Мета нашої діяльності

Ваші особисті  
обов’язки

Дотримуйтесь Кодексу
Вся ваша робоча діяльність повинна відповідати Кодексу, політикам 
компанії та законодавству.

Наша репутація як етичної і відповідальної компанії складається з тих рішень, які 
кожен з нас приймає щодня. Наш Кодекс разом з політиками компанії надає вам 
інформацію, необхідну для виконання вашої роботи у відповідності з етичними 
принципами. Ви зобов’язані знати і дотримуватися політик компанії, які мають 
відношення до вашої роботи та до рішень, які ви приймаєте.

Крім того, будучи міжнародною компанією, PepsiCo зобов’язується дотримуватися 
правових норм усіх країн, в яких ми ведемо діяльність. Міжнародні закони 
і нормативно-правові акти є складними; проте слідування нашому Кодексу 
та політикам допоможе забезпечити дотримання вами чинного місцевого 
законодавства.

Будьте прикладом для наслідування
Кожен з нас, а особливо керівники і менеджери, повинні діяти доброчесно та 
створювати атмосферу довіри.

Хоча всі співробітники повинні діяти у відповідності з етичними принципами, але 
менеджери і керівники в компанії PepsiCo несуть підвищену відповідальність і 
зобов’язані подавати приклад своєю поведінкою. Ми очікуємо, що наші керівники 
і менеджери своїми діями будуть служити позитивним прикладом і надихати інших 
на дотримання Кодексу шляхом:
• нагороди за добропорядність;
• заохочення до прийняття рішень на засадах етики;;
• створення відкритого робочого середовища, в якому співробітники можуть без 

страху повідомляти про свої побоювання і підозри;
• запобігання відповідних дій, спрямованих на тих, хто повідомляє про порушення;
• звернення по допомогу у вирішенні проблем, коли вони виникають, і доведення 

цих проблем до відома вищого керівництва.

Ми покладаємося на наших керівників і менеджерів у забезпеченні дотримання 
принципів нашого Кодексу та цінностей на всіх рівнях нашої компанії.
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Q & A
Звертайтеся за допомогою і повідомляйте 
про стурбованість
Звернення із запитаннями та інформування про проблеми є вашим обов’язком.

Кодекс за своїм характером не в змозі описати кожну можливу ситуацію, з якою ви 
можете зіткнутися в повсякденній роботі. Якщо ви не можете знайти відповідь в 
Кодексі або якщо у вас виникли запитання щодо тлумачення Кодексу, ми радимо 
вам звернутися за консультацією. Також, якщо вам стане відомо про будь-які дії, які 
можуть бути порушенням наших Цінностей, Кодексу, політик чи правових норм, ви 
зобов’язані відкрито про це повідомити, щоб вирішити ситуацію, що склалася. 

Для звернення по допомогу або інформування про порушення ви можете 
скористатися будь-яким з наступних способів:

• Своєму безпосередньому керівнику, вищестоящому керівнику або менеджеру відділу 
по роботі з персоналом ваші менеджери – це ідеальне джерело для отримання 
консультації або повідомлення про стурбованість щодо політик і процедур 
компанії та конкретних посад, а також стосовно службових обов’язків, проблем 
між співробітниками, дисциплінарних спорів, можливостей просування по службі 
і проблем, пов’язаних з робочим середовищем.

• Глобальний департамент відповідності та етики або Юридичний департамент: 
З питань, пов’язаних з фактичними або можливими порушеннями Кодексу 
або правових норм, ми рекомендуємо звертатися у Глобальний департамент 
відповідності та етики або в Юридичний департамент. Деякі приклади таких питань:

 – невідповідності або неправдиві дані в бухгалтерському обліку або аудиторських 
документах;
 – шахрайство, крадіжка, хабарництво та інші протизаконні способи ведення бізнесу;
 – порушення антимонопольного законодавства або законів в області інсайдерських 
угод;
 – значні порушення у сфері захисту навколишнього середовища, безпеки або якості 
продукції;
 – незаконна дискримінація чи переслідування;
 – фактичний або потенційний конфлікт інтересів;
 – керівництво щодо будь-яких федеральних, регіональних, місцевих правових вимог 
або правових вимог штату чи муніципалітету, які застосовуються до нашої компанії 
або до вашої посади.

Контактну інформацію Глобального департаменту відповідності та етики ви 
знайдете на сторінці 35 нашого Кодексу.

Крім ресурсів, перерахованих вище, ви також можете скористатися гарячою 
лінією Speak Up, щоб задати питання, повідомити про свою стурбованість та 
проінформувати про потенційні порушення.

ДЕ Я МОЖУ ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПОЛІТИКИ 
КОМПАНІЇ?
Більшість наших глобальних, регіональних політик, а також 
політик функціональних підрозділів, ви можете знайти на 
внутрішньокорпоративному сайті нашої компанії.. Ви також 
можете звернутися за копіями наявних політик до свого 
керівника або менеджера відділу по роботі з персоналом.

ЯК МЕНІ СЛІД ВЧИНИТИ, ЯКЩО МІЙ КЕРІВНИК ПРОСИТЬ 
МЕНЕ ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ, ЯКЕ, НА МОЮ ДУМКУ, 
МОЖЕ СТАТИ ПОРУШЕННЯМ НАШОГО КОДЕКСУ АБО 
ЗАКОНОДАВСТВА?
Відкрито і чесно поясніть свої побоювання своєму 
керівникові. Якщо відповідь вашого менеджера вас 
не задовольнить або ж якщо вам незручно це з ним 
обговорювати, ви можете скористатися будь-яким з ресурсів 
в розділі «Звернення за допомогою та інформування про 
порушення» і повідомити про вашу проблему. Ви ні в якому 
разі не повинні свідомо порушувати наш Кодекс, політику чи 
правові норми тільки тому, що менеджер попросив вас це 
зробити, або тому, що ви не звернулися за допомогою.

ЯК ДІЗНАТИСЯ, В ЯКИХ ВИПАДКАХ МЕНІ СЛІД 
ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ?
Якщо щось здається вам підозрілим, то, можливо, цього не 
слід робити. Запитайте себе:
• Чи я впевнений у тому, що цей спосіб дій законний? Чи 

відповідає це нашим цінностям, Кодексу і політикам?
• Чи можна вважати це неетичним або нечесним?
• Чи може це нашкодити репутації компанії PepsiCo? 

Наразити нашу компанію на ризик? Призвести до втрати 
довіри до нашої компанії?

• Чи нашкодить це іншим людям? Співробітникам? Клієнтам? 
Споживачам? Інвесторам?

• Чи позначиться це негативно на мені або компанії PepsiCo? 
Як це виглядало б на першій сторінці газети?

Якщо ви не впевнені у відповідях на будь-яке з цих запитань, 
вам слід звернутися за додатковою консультацією, щоб 
прийняти правильне рішення.
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Q & A
Служба Speak Up
Ви можете звернутися до служби Speak Up за телефоном або через Інтернет.

Служба Speak Up - це цілодобова безкоштовна гаряча лінія з питань етики, 
яка доступна для всіх співробітників, постачальників, клієнтів, підрядників, 
субпідрядників або представників компанії PepsiCo і якою вони можуть 
скористатися, щоб поставити свої запитання або повідомити про свої підозри з 
приводу порушень правових норм або принципів ділової етики.

Служба Speak Up доступна в будь-якій точці світу:
• По телефону: наберіть безкоштовний номер гарячої лінії для дзвінків з країни, 

з якої ви телефонуєте. У США телефонуйте за номером 1-866-729-4888. Список 
міжнародних телефонних номерів за країнами представлений в розділі «Служба 
Speak Up» на сайті www.pepsico.com.

• В Інтернеті на сторінці www.tnwgrc.com/PepsiCoSpeakUp

Щоб допомогти PepsiCo в розслідуванні по факту вашого звернення, ми радимо 
вам надати всю інформацію, яку ви готові повідомити. Інформація залишиться 
конфіденційною, за винятком випадків, коли вона може знадобитися для 
проведення повного та справедливого розслідування. Ви можете зберігати 
свою анонімність, якщо забажаєте, за винятком випадків, заборонених законом. 
Інформація про вашу особистість, номер телефону або IP-адресу не будуть записані 
або включені до будь-якого звіту, що надається компанії PepsiCo. Важлива суть 
повідомлення, а не те, хто його передав.

Примітка: У зв’язку з місцевими законами про недоторканість приватного життя 
в деяких країнах і в Європейському Союзі служба Speak Up може дозволяти 
тільки певні види дзвінків, наприклад, пов’язані з бухгалтерськими, фінансовими, 
аудиторськими питаннями або питаннями хабарництва. Щоб повідомити про інші 
проблеми у цих країнах, звертайтеся до вашого менеджера відділу по роботі з 
персоналом.

Зобов’язання не приймати заходів у 
відповідь
Проти вас не буде застосовано жодного відповідного заходу у разі 
повідомлення про стурбованість.

Компанія PepsiCo зобов’язується захищати права тих, хто сумлінно повідомляє 
про проблеми. Наша компанія не буде робити ніяких заходів у відповідь та не 
дозволятиме таких заходів проти будь-якої людини, яка сумлінно:
• повідомляє про свої підозри щодо порушення наших Цінностей, Кодексу, 

політики компанії або законодавства;
• ставить запитання про відповідність або звертається за порадою щодо конкретної 

ділової практики, рішення або дії;
• сприяє у проведенні розслідування потенційного порушення.

Застосування заходів у відповіднь по відношенню до співробітника, який повідомив 
про порушення, саме по собі є порушенням нашого Кодексу. Якщо вам відомо або 
ви підозрюєте що відбулося або відбувається застосування заходів у відповідь, вам 
слід про це повідомити.

Див. нашу Всесвітню політику проти заходів у відповідь.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, КОЛИ Я ЗВЕРТАЮСЯ ДО СЛУЖБИ 
SPEAK UP?
На дзвінки, що надходять в службу Speak Up, відповідають 
співробітники незалежної компанії, які мають досвід в 
обробці дзвінків на гарячу лінію. Оператор поставить вам 
запитання і відправить звіт у Глобальний департамент 
відповідності та етики для проведення конфіденційної 
перевірки. Відповідні фахівці, призначені Глобальним 
департаментом відповідності та етики, проведуть 
розслідування порушень, і якщо вони будуть підтверджені, 
вживуть заходів по виправленню ситуації.
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Ваш особистий обов’язок



Мета нашої діяльності

Повага на 
робочому місці

Наша мета
Одним з керівних принципів, на яких 
будуються цінності компанії PepsiCo, є 
повага до інших і прагнення досягати успіху 
разом. Ми зможемо досягти успіху тільки 
тоді, коли будемо з повагою ставитися до всіх 
людей, як всередині, так і за межами нашої 
компанії. Повага на робочому місці, в процесі 
індивідуальних досягнень та командної 
роботи допоможуть нам досягти наших 
цілей.
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Наш керівний принцип
Ми виграємо, поважаючи

відмінності і 

внесок кожного 
співробітника

Відмінності і внесок кожного співробітника
Кожен з нас повинен поважати відмінності, таланти і здібності інших.

В компанії PepsiCo під терміном «різноманітність» ми маємо на увазі всі унікальні 
характеристики кожної людини: характер, спосіб життя, спосіб мислення, 
професійний досвід, етнічна приналежність, расова приналежність, колір шкіри, 
віросповідання, стать, статева ідентифікація, сексуальна орієнтація, сімейний 
стан, вік, національність, інвалідність або інші відмінності. Ми прагнемо наймати, 
розвивати і утримувати співробітників, чиї відмінності такі ж сильні, як і відмінності 
між ринками, на яких ми працюємо. Ми також прагнемо створювати робочу 
атмосферу, в якій цінується внесок кожного і використовуються всі переваги наших 
відмінностей.

Ви відіграєте важливу роль у створенні робочого середовища, в якому 
співробітники і ділові партнери будуть відчувати, що їхній внесок цінують і 
поважають. Ви підтримуєте принцип різноманітності та залучення, коли ви:
• виявляєте повагу до відмінностей між талантами, здібностями і досвідом кожного;
• цінуєте внесок інших;
• створюєте атмосферу довіри, відкритості і щирості.

Ми зможемо краще зрозуміти потреби наших споживачів і створюватимемо 
інновації, якщо кожен з нас буде дотримуватися принципу різноманітності та 
залучення у всіх аспектах нашої діяльності.

Права людини
Завжди будьте уважні до можливих порушеннь прав людини.

Компанія PepsiCo розуміє важливість збереження і зміцнення фундаментальних 
прав людини у всіх наших операціях і на всіх етапах забезпечення системи 
постачання. Наші цінності, Кодекс, стратегії стабільного розвитку кадрів і кадрові 
політики спрямовані на підтримку принципів, викладених у Загальній декларації 
прав людини Організації Об’єднаних Націй і у Фундаментальних принципах і 
трудових стандартах Міжнародної організації праці. Ми діємо в рамках програм і 
політик, які:
• забезпечують надання справедливої  та об’єктивної заробітної плати, пільг та інших 

умов працевлаштування у відповідності з місцевими правовими нормами;
• визнають свободу об’єднань співробітників;
• забезпечують створення гуманних та безпечних умов праці;
• встановлюють заборону на примусову або дитячу працю;
• забезпечують робоче місце, вільне від дискримінації та переслідувань.

Ми очікуємо дотримання цих принципів і від наших постачальників і ділових 
партнерів. Наш кодекс поведінки постачальників та програма гарантій для 
постачальника є інструментами, які ми використовуємо для зниження ризику 
порушень прав людини на будь-якому етапі системи поставок.

Завжди перевіряйте свої дії, щоб переконатися, що вони не порушують або не 
суперечать будь-яким базовим принципам щодо прав людини, перерахованим 
вище. Якщо ви підозрюєте порушення прав людини в нашій операційній діяльності 
або в ланцюжку поставок, ви повинні про це повідомити.

Див. нашу Політику роботодавця щодо дотримання прав людини.
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Повага на робочому місці



Заборона дискримінації
Ви ні в якому разі не повинні дискримінувати співробітників або відмовляти 
їм у рівних можливостях працевлаштування.

Кожен з нас повинен мати можливість повністю розкрити свій потенціал та 
зробити внесок в успіх компанії PepsiCo. Для досягнення цієї мети ви в жодному 
разі не повинні дискримінувати співробітників або здобувачів або ставитися 
до них несправедливо в питаннях, пов’язаних з підбором кадрів, прийомом на 
роботу, навчанням, підвищенням по службі, оплатою праці або іншими умовами 
працевлаштування.

Ваші рішення щодо працевлаштування співробітників і здобувачів завжди повинні 
базуватися на їх професійних якостях, кваліфікації і показниках роботи, а не на 
характеристиках, які не мають відношення до роботи, таких як:
• расова приналежність, колір шкіри, етнічна приналежність або національність;
• стать або статева ідентифікація;
• сексуальна орієнтація;
• вік;
• віросповідання;
• інвалідність;
• статус ветерана;
• будь-який інший захищений законом статус.

Прийняття рішень щодо працевлаштування, виходячи з будь-яких таких особистих 
характеристик, завжди суперечить нашим політикам і вважається незаконним 
згідно правових норм багатьох країн. Ви повинні завжди діяти справедливо і 
надавати кваліфікованим людям можливість розвивати свої здібності і робити 
кар’єру в нашій компанії.
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Повага на робочому місці



Q & A
Заборона утиску
Ви не маєте права переслідувати інших співробітників на робочому місці.

Компанія PepsiCo прагне до створення робочої атмосфери, вільної від 
переслідування будь-якого роду та/або будь-якої іншої образливої або зневажливої 
поведінки. Наша компанія дотримується всіх загальнодержавних і місцевих 
законів, які забороняють переслідування. Крім того, положення нашого Кодексу 
забороняють будь-які переслідування на робочому місці.

Переслідування включає в себе недоречні словесні, візуальні, фізичні або 
інші форми поведінки, які можуть образити, залякати співробітника або ж 
створити напружену обстановку на робочому місці. Хоча юридичне визначення 
переслідування може відрізнятися в залежності від юрисдикції, але ми вважаємо 
неприйнятними наступні види поведінки (цей список не є вичерпним):
• сексуальні домагання;
• образливі слова або жарти;
• натяки расового, етнічного, статевого або релігійного характеру;
• принизливі коментарі;
• поведінка, яка залякує, або загрози;
• прояв ворожості по відношенню до інших у зв’язку з особистими 

характеристиками.

Ви в жодному разі не повинні переслідувати ваших колег або іншим чином 
змушувати їх некомфортно почуватися на робочому місці. Дуже важливо пам’ятати, 
що переслідування, будь то сексуальні домагання чи інші форми переслідування, 
визначається вашими діями і їхнім впливом на інших людей, незалежно від ваших 
намірів.

Якщо ви або будь-який інший співробітник є об’єктом дискримінації або 
переслідування, ви повинні обов’язково про це повідомити.

 Див. нашу Політику по боротьбі з переслідуваннями/дискримінацією.

ЩО ТАКЕ СЕКСУАЛЬНІ ДОМАГАННЯ?
Сексуальні домагання можуть складатися зі словесних, 
візуальних або фізичних дій сексуального характеру, які 
є небажаними або змушують іншу людину почуватися 
некомфортно. Вони можуть набувати різних форм, такі як:
• сексуальні загравання, прохання виявити сексуальну 

прихильність або небажані вимоги про побачення;
• жарти, картинки, текстові або електронні повідомлення 

сексуального характеру;
• відверті та принизливі коментарі про зовнішність людини;
• показ фотографій сексуального характеру або порнографії.
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Здоров’я і безпека
Незалежно від ваших службових обов’язків в нашій компанії ви зобов’язані 
ставити безпеку на перше місце.

Ми прагнемо захищати здоров’я і забезпечувати безпеку наших співробітників, 
відвідувачів, підрядників, споживачів та громад. Наші політики та процедури з 
безпеки та охорони праці мають на меті допомогти вам у дотриманні техніки 
безпеки на роботі – чи то на наших підприємствах, в торгових точках або при 
транспортуванні.

Вам слід завжди говорити відкрито і повідомляти про стурбованість, якщо:
• вас попросили виконати завдання, яке ви вважаєте небезпечним;
• вас попросили виконати роботу, для якої, як ви вважаєте, ви недостатньо 

кваліфіковані і яка може завдати шкоди вам і оточуючим;
• ви бачите, що хтось виконує роботу, яку ви вважаєте небезпечною, або що людина 

виконує роботу, не маючи належної підготовки для цього;
• ви підозрюєте, що транспортний засіб або якесь обладнання неправильно 

функціонує і може бути небезпечним;
• ви помітили або вам стало відомо про небезпечні умови або потенційну 

небезпеку для вас або інших.

Дотримання безпеки є обов’язком–кожного з нас. Ви повинні наполягати на тому, 
щоб робота виконувалася у безпечний спосіб, незалежно від характеру вашої 
роботи.

Див. нашу Політику охорони довкілля, здоров’я та безпеки.

Зловживання алкоголем або наркотичними 
речовинами
Вам не слід виконувати роботу, якщо ви перебуваєте під впливом алкоголю 
або наркотичних речовин.

Якщо ви виконуєте роботу під впливом наркотичних речовин або алкоголю, 
ви створюєте неприпустимий ризик для своєї безпеки та безпеки інших людей. 
Наркотичні речовини можуть включати нелегальні наркотики, речовини, що не 
підлягають вільному обігу або неправильно використовувані рецептурні медичні 
препарати. Очікується, що ви будете виконувати свої службові обов’язки в стані, 
вільному від впливу будь-яких речовин, які можуть порушити вашу здатність 
виконувати роботу. Отже, ми забороняємо:
• працювати під впливом алкоголю, нелегальних наркотиків або контрольованих 

речовин на території компанії PepsiCo або за її межами;
• мати при собі, продавати, вживати, передавати або поширювати нелегальні 

наркотики або контрольовані речовини, працюючи або перебуваючи на території 
наших підприємств;

• виконувати роботу, находячись під впливом законного прописаного лікарського 
препарату або безрецептурного препарату.

Якщо у вас є алкогольна або наркотична залежність, ми рекомендуємо вам 
звернутися за допомогою. Звертайтеся до менеджера відділу по роботі з 
персоналом, щоб дізнатися про діючі програми надання допомоги у вашому регіоні.

Наш керівний принцип

Поважати  
інших і досягати успіху 

разом
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Заборона насильства
Ви в жодному разі не повинні нікому загрожувати або демонструвати 
агресивну поведінку на робочому місці.

Програми безпеки компанії PepsiCo включають в себе політику неприйняття 
насильства на робочому місці. Вам заборонено брати участь у будь-яких діях, які 
можуть змусити іншу людину відчувати загрозу безпеці свого життя чи здоров’я. 
Сюди входять словесні образи, погрози або будь-які форми вираження ворожості, 
залякування, агресії або зневаги.

Наша компанія також забороняє носіння зброї на робочому місці. У тій мірі, в якій 
дозволяє місцеве законодавство, ця заборона поширюється на наші місця для 
паркування автомобілів, а також на наші підприємства. Наша політика відсутності 
терпимості до насильства на робочому місці застосовується до поведінки на 
території нашої компанії, а також до поведінки наших співробітників, що працюють 
в компанії PepsiCo в будь-якій точці світу за межами території компанії.

Не зволікайте: негайно повідомте про загрози або потенційне насильство 
місцевому керівництву.

Див. нашу Політику по боротьбі з насильством на робочому місці.
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Мета нашої діяльності

Добропорядність у 
ринкових відносинах

Наша мета
Ми маємо справедливо і чесно ставитися до 
всіх учасників ринкових відносин, з якими 
ми взаємодіємо. До них належать наші 
споживачі, які купують нашу продукцію, 
наші клієнти, які продають нашу продукцію, 
громади, яких ми обслуговуємо, а також 
наші конкуренти і постачальники. В основі 
нашого прагнення до доброчесності лежить 
наше зобов’язання дотримуватися всіх 
застосовних законів у всіх місцях, де ми 
ведемо нашу діяльність.
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Якість продукції
Ви ніколи не повинні ставити під загрозу якість продукції.

Ми зобов’язані прагнути до високої якості всіх наших брендів. Ми підтримуємо 
довіру споживачів, тому що виготовляємо продукцію найвищої якості, починаючи із 
закупівлі сировини і закінчуючи моментом, коли готова продукція потрапляє до рук 
споживача. Крім того, ми прагнемо розробляти нову продукцію на засадах етики та 
відповідальності, а також слідувати всім етичним нормам і стандартам, які пов’язані 
з дослідженнями. 

Якщо ви займаєтеся будь-яким аспектом розробки, обробки, упаковки або 
зберігання нашої продукції, ви зобов’язані:
• знати стандарти, політики і процедури щодо якості продукції, які 

використовуються на вашому підприємстві;
• дотримуватися добросовісних методів виробництва і протоколів випробувань;
• дотримуватися всіх законів і нормативно-правових актів, які стосуються безпеки 

харчових продуктів.

Важливо завжди вміти розпізнавати ситуації, в яких може бути скомпрометована 
якість нашої продукції. Якщо ви побачите щось, що може негативно вплинути на 
якість продукту PepsiCo, негайно повідомте про це.

Див. нашу Політику безпеки харчових продуктів.

Відповідальний маркетинг
Якщо ви займаєтеся маркетингом, ви зобов’язані позиціонувати нашу 
продукцію найвідповідальнішим чином.

Наші бренди зачіпають життя мільйонів людей щодня. Наші маркетингові стратегії 
повинні відображати високі етичні стандарти нашої компанії, вони повинні бути 
правдивими, зрозумілими і повинні відповідати законодавству. Якщо ви займаєтеся 
маркетингом, ви ні в якому разі не повинні:
• перебільшувати або робити неправдиві заяви про якість нашої продукції або 

упаковки;
• використовувати в нашій рекламі або на етикетках твердження, які вводять в 

оману або є неправдивими;
• робити заяви про нашу продукцію, інгредієнти продукції або вплив на здоров’я 

без адекватних обґрунтувань та належного юридичного дозволу.

Ви повинні переконатися, що наші маркетингові програми відповідають усім 
відповідним законам та нормативно-правовим актам, а також чинним у вашому 
функціональному підрозділі або на підприємстві політикам, включаючи наші 
принципи, пов’язані з реалізацією продукції дітям.

Див. Політику відповідальної реклами щодо дітей.

Наш керівний принцип
Продавати тільки 

ту продукцію, якою 

ми можемо пишатися
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Q & A
Наші клієнти
Ми повинні справедливо ставитися до наших клієнтів.

Чесність в ринкових відносинах вимагає, щоб ми всі ставилися до наших клієнтів 
з дотриманням принципів етики, справедливості і у відповідності з усіма діючими 
правовими нормами. Працюючи з клієнтами, ви повинні завжди:
• будувати співпрацю на основі нашої виняткової продукції, високоякісного 

обслуговування клієнтів і конкурентних цін;
• представляти інформацію про наші послуги і продукцію чесно і прямо;
• уникати нечесних або обманливих  методів роботи;
• чітко інформувати про наші програми продажів;
• виконувати свої обіцянки.

Наші контракти з клієнтами повинні завжди відображати важливість і цінність, яку 
ми приписуємо діловим відносинам з ними. Всі укладені з клієнтами угоди щодо 
торгових витрат повинні бути складені у письмовій формі і відповідати нашим 
політикам.

Див. Політику торгових витрат свого сектору або регіону.

Наші постачальники
Взаємодія з нашими постачальниками повинна відповідати найвищим 
стандартам етики.

Ми застосовуємо ті ж стандарти доброчесного ведення бізнесу до наших 
постачальників, що й до себе. Неетичні або незаконні дії постачальника можуть 
завдати шкоди репутації компанії PepsiCo як компанії світового класу і призвести 
до втрати довіри суспільства, в якому ми працюємо. Отже всі постачальники 
зобов’язані дотримуватися Кодексу поведінки постачальника в якості умови 
співпраці з нами. До наших постачальників належать всі незалежні постачальники, 
консультанти, підрядники, провайдери послуг або постачальники сировинних 
матеріалів, інгредієнтів або компонентів упаковки.

Якщо ви відповідаєте за вибір постачальників, ваше рішення має грунтуватися на 
ділових якостях, якості надаваних послуг та репутації постачальника.

Див. наш кодекс поведінки постачальника, Політику щодо дотримання прав 
людини і Політику щодо конфлікту інтересів.

Комплексна перевірка 
постачальника на практиці
Під час відбору постачальників і співпраці з ними ви 
зобов’язані:
• додержуватися наших відповідних тендерних процедур, 

ведення переговорів і укладення контрактів;
• проводити всю необхідну комплексну перевірку з 

метою визначення законності діяльності постачальника, 
наявності репутації ведення добросовісної і етичної 
діяльності та відсутності ознак участі у неправомірній 
діяльності;

• уникати можливого або фактичного конфлікту інтересів  
з постачальниками.

ЧИ ІСНУЮТЬ БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ НА ПІДПИСАННЯ 
«ДОДАТКОВИХ УГОД» НА ВИМОГУ КЛІЄНТА?
Ви в жодному разі не повинні підписувати ніякі додаткові 
угоди або будь-які інші документи, які змінюють або 
тлумачать існуючу угоду з клієнтом стосовно виплат клієнту 
або про відмову від проведення перевірки діяльності клієнта 
без попереднього розгляду та затвердження юридичним 
департаментом.
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Q & A
Наші конкуренти
Завжди конкуруйте чесно і у відповідності з антимонопольними законами і 
законами про конкуренцію.

Компанія PepsiCo прагне перевершити своїх конкурентів у всіх аспектах – на 
правових та етичних засадах –  в рамках системи вільного підприємництва. Тому ви 
повинні:
• ніколи не робити неточних або недостовірних коментарів про продукцію або 

послуги конкурентів;
• використовувати лише законні способи отримання інформації про конкурентів;
• поважати принципи конфіденційності інформації та права на інтелектуальну 

власність наших конкурентів та інших третіх сторін;
• завжди дотримуватися антимонопольних законів і законів про конкуренцію.

У відносинах з конкурентами ви в жодному разі не повинні вступати ні в які офіційні 
або неофіційні, письмові чи усні угоди про фіксацію цін або про інші умови продажу, 
координацію цін, розподіл клієнтів, територій продажів або лінійок продукції, або 
долучатися до будь-якої іншої діяльності, яка порушує застосовні антимонопольні 
закони або закони про конкуренцію. Ви в жодному разі не повинні обговорювати 
такі теми з конкурентами, навіть у неофіційній обстановці, наприклад, на 
торговельній виставці або заходах для клієнтів.

Також важливо уникати таких дій, які можуть які можуть здаватися порушенням 
антимонопольного законодавства або законів про конкуренцію. Наприклад, всі 
письмові комунікації, пов’язані з нашими конкурентами, повинні бути складені 
діловим тоном і не повинні містити жодних фраз, які можна було б витлумачити як 
заохочення до дій, спрямованих проти конкуренції.

Порушення антимонопольних законів або законів про конкуренцію можуть 
привести до серйозних правових заходів проти нашої компанії і до кримінального 
переслідування задіяних осіб. Закони про конкуренцію дуже складні за змістом 
і можуть відрізнятися один від одного в залежності від країни. За допомогою 
звертайтеся в Юридичний департамент. Якщо у вас є підозра про порушення 
антимонопольного законодавства, ви повинні про це повідомити.

Див. Політику по боротьбі з монополіями або Політику щодо конкуренції вашого 
підрозділу, регіону або країни.

ЯК Я МОЖУ ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНКУРЕНТІВ 
ЗАКОННИМ СПОСОБОМ?
Інформацію про діяльність конкурентів можна отримати 
з дотриманням принципів справедливості та етики із 
загальнодоступних джерел, наприклад, зі ЗМІ, галузевих 
публікацій, річних звітів, державної статистичної та іншої 
документації, виступів керівників компаній, а також від 
клієнтів в контексті спроб перевершити пропозиції 
конкурентів. Інформацію про діяльність конкурентів не 
дозволяється одержувати шляхом введення в оману, 
несанкціонованого доступу до інформації, крадіжки, 
порушення права на недоторканність приватного  
життя або отримання інформації від співробітників  
про їх колишніх роботодавців.
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Участь у житті суспільства
Стратегія «Відповідально до Цілі» сприяє стабільному зростанню. 

Роль компанії PepsiCo в суспільстві, яке ми обслуговуємо, основана на принципах 
«Відповідально до мети». Стратегія «Відповіально до мети» має чотири компоненти–
ефективність (досягнення фінансових результатів), здоров’я людини, навколишнє 
середовище і підтримка талантів. 
• Ефективність: досягнення високих фінансових результатів та забезпечення 

довгострокового і прибуткового зростання.
• Здоров’я людини: спонукати людей вести здоровий спосіб життя, пропонуючи 

широкий вибір продуктів і відповідально просуваючи свою продукцію.
• Навколишнє середовище: охорона природних ресурсів щляхом впровадження 

інновацій і підвищення ефективності нашої операційної діяльності.
• Підтримка талантів: інвестування у наших співробітників для розвитку їх талантів і 

навичок та створення можливостей працевлаштування в нашому суспільстві.

Ви можете допомогти нам інвестувати у розвиток суспільства наймаючи на 
роботу місцевих жителів, створюючи продукцію, яка відповідає місцевим смакам, 
охороняючи природні ресурси та співпрацюючи з місцевими фермерами, 
державними органами і громадськими організаціями. 

Компанія PepsiCo прагне до забезпечення довгострокового і прибуткового 
зростання шляхом інвестування коштів і ресурсів в більш здорове майбутнє нашої 
планети і її жителів. Ми ведемо нашу діяльність відповідно до принципу «що 
корисно для бізнесу, повинно завжди бути корисним для суспільства».

Див. наш Звіт про стабільний розвиток.

Наш керівний принцип

Піклуватися 
про наших клієнтів, 

споживачів і світ,  

в якому ми живемо
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Мета нашої діяльності

Етика в ділових 
операціях 

Наша мета
Наш Кодекс вимагає, щоб кожен з 
нас приймав етичні ділові рішення і 
уникав конфлікту інтересів. Допущення 
корумпованих дій в наших ділових операціях 
абсолютно несумісне з філософією компанії 
PepsiCo про етичність ведення бізнесу. Наша 
відданість сумлінно вести нашу діяльність 
охоплює всі наші ділові відносини і взаємодії 
з усіма державними посадовими особами.
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Q & A
ХТО ВВАЖАЄТЬСЯ «ЧЛЕНОМ СІМ’Ї» ЗГІДНО З КОДЕКСОМ?
Членом сім’ї може бути будь-яка з наступних осіб: чоловік 
або дружина, партнер, який проживає спільно, мати або 
батько, брат або сестра, дитина, бабуся або дідусь, онук 
або онука, племінниця або племінник, дядько або тітка, 
двоюрідний брат або двоюрідна сестра, прийомна дитина, 
прийомний батько/мати або родичі чоловіка (дружини). 
Також членом сім’ї може бути будь-яка людина, яка проживає 
у вашому домі, або будь-яка людина, від якої ви матеріально 
залежите, або будь-яка людина, яка матеріально залежить від 
вас або від ваших родичів. Пам’ятайте: потенційні конфлікти 
не обмежуються тільки відносинами з родичами або членами 
сім’ї. Конфлікт інтересів можуть виникнути з будь-якою 
людиною, з якою у вас є дружні або особисті стосунки.

Конфлікт інтересів
Ви повинні уникати конфліктів або потенційних конфліктів, пов’язаних з 
вашими особистими інтересами та інтересами компанії.

Політика щодо конфлікту інтересів нашої компанії проста: ми всі зобов’язані завжди 
діяти в інтересах нашої компанії. Конфлікт інтересів може виникнути, коли ви, член 
сім’ї або друг: 
• берете участь в діяльності, яка конкурує або потенційно може конкурувати з 

інтересами нашої «1»компанії;
• дозволяєте своїм особистим інтересам, сімейним інтересам або дружнім 

стосункам впливати на ваші ділові рішення або створювати видимість такого 
впливу;

• використовуєте майно, інформацію і ресурси компанії в особистих інтересах або в 
інтересах інших осіб;

• наймаєте, керуєте або встановлюєте відносини прямого або непрямого 
підпорядкування з членом сім’ї або з людиною, з якою у вас склалися романтичні 
стосунки;

• працюєте за сумісництвом в іншій компанії, що негативно позначається на вашій 
продуктивності або заважає вам виконувати свої службові обов’язки в компанії 
PepsiCo;

• маєте особисті стосунки з постачальником, клієнтом, конкурентом або компанією, 
яка прагне співпрацювати з PepsiCo, або отримуєте від них фінансовий інтерес, 
надаєте їм послуги, отримуєте особисту або фінансову вигоду від відносин із 
ними, що може вплинути на ваші рішення під час роботи. Якщо ви або член вашої 
родини є стандартним учасником в акціонерному капіталі (зазвичай не більше 1% 
акцій) постачальника, клієнта або конкурента, це не розглядається як конфлікт 
інтересів, якщо тільки така частка в капіталі не є значущою частиною вашого 
портфеля інвестицій, створюючи таким чином потенційний ризик виникнення 
конфлікту інтересів.

Ви повинні повідомляти нашій компанії про існування потенційного 
конфлікту інтересів.

Якщо під час роботи в компанії ви вважаєте, що у вас виник або може виникнути 
конфлікт інтересів, то зобов'язані негайно розкрити цю інформацію нашій компанії, 
щоб ми могли визначити наявність і ступінь конфлікту інтересів. У багатьох 
випадках конфлікт інтересів можна подолати шляхом відкритого і чесного діалогу. 
Деякі суттєві види конфлікту інтересів можуть вимагати прийняття зобов’язань 
з дотримання конфіденційності, зміни посади або відсторонення від прийняття 
певних бізнес рішень.

Пам’ятайте, що виникнення конфлікту інтересів не завжди є порушенням Кодексу, 
але неповідомлення інформації про нього розцінюється як порушення.

Ви повинні повідомити компанії PepsiCo інформацію про будь-який фактичний або 
потенційний конфлікт інтересів, зробивши наступне:
• зверніться до Глобального департаменту відповідності або у Департамент 

внутрішнього фінансового контролю, щоб відправити свою інформацію 
відповідними каналами, створеними вашим сектором або регіоном. Якщо ви 
не впевнені, до кого вам слід звертатися, ви також можете надати інформацію 
про конфлікт інтересів, відправивши електронне повідомлення на адресу: 
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com;

• якщо ви берете участь у щорічному онлайн-навчанні за Кодексом поведінки, 
ви також повинні надати інформацію про потенційний або наявний конфлікт 
інтересів у кінці навчального курсу. Вам слід продовжувати повідомляти про такі 
обставини кожного року під час проходження щорічного навчання з Кодексу, 
якщо потенційний конфлікт інтересів триває.

Див. нашу Політику про конфлікт інтересів.
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Як визначити конфлікт 
інтересів на практиці?
Щоб визначити існування конфлікту інтересів, про який 
слід повідомити, поставте собі такі запитання:
• Чи мої зовнішні інтереси впливають, або можуть 

вплинути, на мою здатність приймати зважені ділові 
рішення?

• Чи отримаю я вигоду в результаті своєї участі в цій 
ситуації? Чи отримає від неї вигоду мій родич або друг?

• Чи може моя участь у даній діяльності перешкодити 
мені у виконанні моїх службових обов’язків?

• Чи примушує мене ця ситуація ставити свої власні 
інтереси над інтересами компанії PepsiCo?

• Чи буду я незручно себе почувати, якщо про цю 
ситуацію стане відомо широкому загалу? Чи поставило 
б це в незручне становище компанію PepsiCo?



Q & AБоротьба з корупцією
Корупція у жодному разі не повинна впливати на ваші ділові рішення.

Корумповані угоди з клієнтами, постачальниками, державними посадовими 
особами або третіми сторонами суворо заборонені. Під «корупцією», як правило, 
мається на увазі отримання або спроби отримання особистої вигоди або 
комерційної переваги неналежними або незаконними засобами. Корупція може 
охоплювати платежі або обмін будь-чим цінним і включає в себе такі дії:
• хабарництво (дача хабара державній посадовій особі або хабара у сфері бізнесу);
• злочинне вимагання;
• «відкати».

Корупційні діяння є не тільки порушенням Кодексу, але вони також можуть бути 
серйозним порушенням кримінального і цивільного права у сфері боротьби з 
хабарництвом та корупцією в різних країнах. Якщо вам стане відомо про будь-яку 
потенційну або фактичну корупційну угоду або домовленість, ви повинні про це 
повідомити.

ЩО ОЗНАЧАЄ «БУДЬ-ЩО ЦІННЕ»?
Корупція може включати в себе обмін «будь-чим цінним». 
«Будь-що цінне» – це досить широке поняття, яке може 
включати в себе товари, послуги або продукцію, як-от 
подарункові картки, квитки на заходи, роздрібні сертифікати, 
розважальні заходи, пільги у відрядженнях, можливість 
використання заміських будинків, безкоштовні авіарейси 
або проживання в готелі, спеціальні послуги або привілеї, 
пожертви у вказані благодійні організації, знижки, 
безкоштовні послуги персонального характеру, фінансові 
або майнові позики, спільне підписання угоди про позику 
або іпотеку або обіцянку майбутнього працевлаштування.

ЩО ТАКЕ «ВІДКАТ»?
«Відкат» – це форма корупції, яка передбачає домовленість 
двох сторін про те, що частина продажів або прибутків 
буде незаконним чином надаватися, відшкодовуватися 
або повертатися покупцеві в обмін на укладення угоди. 
Наприклад, можна сказати, що надається відкат, якщо 
постачальник пропонує співробітнику компанії PepsiCo 
щомісячну оплату в розмірі 5% від суми закупівель PepsiCo 
в якості стимулу продовження використання послуг 
цього постачальника. Відкати, як і інші форми корупції, є 
неетичними і забороняються нашим Кодексом, політиками  
і законом.
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Q & A
Боротьба з хабарництвом
Ви повинні дотримуватися всіх законів про боротьбу з хабарництвом.

Де б у світі ви не працювали, до вашої діяльності застосовується закон чи політика 
про боротьбу з хабарництвом. У більшості країн діють закони, які забороняють 
давання хабарів державним посадовим особам. Згідно із законами деяких країн, 
наприклад, Закону Великобританії «Про хабарництво», давання хабара будь-кому 
(так зване «комерційне хабарництво») також розцінюється як злочин. Крім того, всі 
співробітники компанії PepsiCo, незалежно від місцезнаходження або місця ведення 
діяльності, зобов’язані дотримуватися закону США «Про боротьбу з корупцією 
у зовнішньоекономічній діяльності» (далі - «FCPA»). Закон FCPA визнає підкуп 
державних посадових осіб злочином і застосовується скрізь, де компанія PepsiCo 
веде свою діяльність.

Для дотримання законів про боротьбу з хабарництвом жоден співробітник не має 
права пропонувати, безпосередньо чи опосередковано, подарунок в будь-якій 
формі, запрошення на розважальний захід або будь-що цінне будь-якій державній 
посадовій особі або її представнику з метою:
• отримання або утримання бізнесу;
• впливу на ділові рішення; або
• отримання несправедливої переваги.

Ці заборони застосовуються до наших ділових операцій і до будь-кого, хто діє від 
нашого імені, включаючи агентів, консультантів, постачальників і підрядників.

Під «державною посадовою особою» мається на увазі будь-яка людина, яка працює 
на організацію, що знаходиться у володінні або під контролем держави, або є 
представником такої організації. Для цілей законів про боротьбу з хабарництвом 
під «державними посадовими особами» маються на увазі обрані чи призначені 
службовці або співробітники органів загальнонаціональних, муніципальних або 
місцевих органів влади (включаючи осіб, які займають посади в законодавчій, 
адміністративній і судовій сфері), посадові особи політичних партій і кандидати на 
політичний пост, а також співробітники компанії, що знаходиться під контролем 
уряду або держави.

Не всі платежі до державних інстанцій є проблематичними. Наприклад, 
допускаються платежі в державну організацію в ході стандартного ведення бізнесу, 
наприклад, для сплати податків або коли державна організація є клієнтом або 
постачальником. Однак хабарі будь-якого роду та «стимулюючі» платежі на адресу 
державних посадових осіб заборонені в усіх країнах. «Стимулюючі» платежі — 
необов'язкові платежі на адресу державних посадових осіб, покликані прискорити 
або гарантувати стандартні процедури: видачу ліцензій, дозволів або віз. Якщо 
державна посадова особа просить вас про хабар або «стимулюючий» платіж, 
відхиліть цю пропозицію, якщо тільки у вас немає підстав вважати, що така відмова 
створить загрозу вашій або ще чиїйсь фізичній безпеці. Також ви повинні негайно 
повідомити про прохання дати хабар або «стимулюючий платіж» у юридичний 
відділ чи в міжнародний відділ контролю відповідності нормам і етичним 
принципам або ж скористатися службою Speak Up.

Усі платежі та подарунки, а також запрошення на розважальні заходи державним 
посадовим особам повинні бути попередньо схвалені в письмовому вигляді 
Юридичним департаментом. Всі платежі, прямі і непрямі, виплачені державним 
посадовим особам, повинні бути точно відображені в нашій бухгалтерській 
документації.

Якщо ви не впевнені, чи маєте ви справу з державною посадовою особою чи ні, 
або якщо у вас виникли інші питання щодо дотримання законів про боротьбу з 
хабарництвом, вам слід звернутися за допомогою в Юридичний департамент. Ви 
зобов’язані завжди повідомляти про будь-які потенційні випадки хабарництва.

Див. нашу Глобальну політику щодо дотримання законів про боротьбу з 
хабарництвом.

Відповідальність за дії  
третіх осіб
Співпрацюючи з консультантами або іншими третіми 
сторонами, які взаємодіють з державними органами від 
нашого імені, дуже важливо, щоб ви переконалися в 
тому, що наші агенти ніколи не порушують законів про 
боротьбу з хабарництвом. Ви повинні вміти розпізнавати 
певні тривожні ознаки, які можуть вказувати на існування 
ризику хабарництва.  До цього можна віднести: 
країни з високим рівнем корупції, прохання заплатити 
консультанту готівкою або через невідому третю сторону; 
гонорари за консультаційні послуги, які непропорційні 
виконуваній роботі; недостатню комунікацію або 
прозорість у відносинах з консультантом  або щодо 
виконуваної роботи.

ХТО Є «ДЕРЖАВНОЮ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ» ЗГІДНО ІЗ 
ЗАКОНАМИ ПРО БОРОТЬБУ З ХАБАРНИЦТВОМ?
«Державними посадовими особами» можуть бути:
• державні службовці організацій з охорони навколишнього 

середовища, ліцензуючих, податкових та митних органів, 
комітетів та відділів;

• представники громадських міжнародних організацій, 
наприклад, Світового Банку;

• мери та інші місцеві посадові особи, які здійснюють видачу 
дозволів;

• представники правоохоронних органів, включаючи 
військові сили, місцеву поліцію та інші правоохоронні 
організації;

• менеджери по закупівлях державних авіакомпаній, 
університетів, загальноосвітніх закладів або лікарень;

• члени королівської сім’ї;
• співробітники компаній, що знаходяться у власності 

держави;
• співробітники громадських міжнародних благодійних 

організацій, таких як ЮНІСЕФ.
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Боротьба з відмиванням грошей
Якщо ви підозрюєте, що ваш клієнт або постачальник задіяний у незаконній 
діяльності, повідомте про це.

Компанія PepsiCo дотримується всіх законів, які забороняють відмивання грошей 
або фінансування незаконних або нелегітимних видів діяльності. Під «відмиванням 
грошей» розуміється процес, за допомогою якого окремі особи або групи осіб 
намагаються приховати дохід від незаконної діяльності або намагаються створити 
видимість законності джерел коштів, отриманих незаконним шляхом.

Ви повинні забезпечити співпрацю з надійними клієнтами в законних цілях і з 
використанням коштів, отриманих законним шляхом. Перевіряйте їх діяльність 
на наявність тривожних ознак, таких як прохання потенційного клієнта або 
постачальника про оплату готівкою або про інші нестандартні умови оплати. Якщо у 
вас виникнуть будь-які підозри про діяльність з відмивання грошей, ви повинні про 
це повідомити.

Заходи контролю у сфері міжнародної 
торгівлі
Якщо ви займаєтеся імпортом або експортом товарів, ви повинні 
дотримуватися правил ведення торгівлі.

PepsiCo як міжнародна компанія переміщує товари, послуги і технології через 
національні кордони. Наші ділові операції обмежені різними заходами торгового 
контролю та законами в галузі експорту й імпорту, включаючи:
• державні заходи експортного контролю, торгові обмеження, торгові ембарго, 

юридичні економічні санкції та бойкоти;
• закони про дотримання антибойкотних норм, які забороняють компаніям брати 

участь у міжнародному бойкоті або сприяти його проведенню, якщо такий бойкот 
не затверджений або не санкціонований урядом США.

Якщо ви займаєтеся переміщенням товарів або послуг через національні кордони 
від імені нашої компанії або наших клієнтів, ви повинні дотримуватися цих законів, 
незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте. Якщо між законом США і місцевим 
торговим правом виникнуть розбіжності, переважну силу може мати закон США. 
Для отримання необхідної інформації з цього питання звертайтеся до Юридичного 
департаменту.

Наш керівний принцип

Знаходити баланс 

між коротко-
строковими і 
довгостроко-
вими планами

24

ГЛОБАЛЬНИЙ КОДЕКС ПОВЕДІНКИ
Етика в ділових операціях



Політична діяльність
Вам забороняється використовувати ресурси компанії для особистої 
політичної діяльності.

Компанія PepsiCo заохочує своїх співробітників брати участь у житті їхніх громад, 
що може включати в себе і політичну діяльність. Однак ви не маєте права 
використовувати кошти або ресурси компанії або отримувати від компанії 
компенсацію задля особистої політичної діяльності, включаючи пожертви 
кандидатам на політичний пост або політичним партіям. Ви повинні уникати навіть 
видимості участі в такій діяльності.

Час від часу компанія PepsiCo може публікувати інформацію і свою корпоративну 
думку щодо питань, які зачіпають суспільні інтереси і стосуються нашої компанії. 
Ці оголошення не мають на меті чинити на вас тиск з тим, щоб ви прийняли певну 
точку зору або підтримали певну думку. Ваші рішення про використання вашого 
особистого часу або грошей на підтримку політичної чи громадської діяльності є 
повністю особистими і добровільними.

Компанія PepsiCo дотримується всіх законів у справі просування позиції компанії 
щодо державних органів і у справі пожертвувань на політичні цілі. Корпоративні 
пожертвування на політичну діяльність суворо регулюються і повинні завжди 
затверджуватися Департаментом по зв’язках з державними структурами компанії 
PepsiCo.

25

ГЛОБАЛЬНИЙ КОДЕКС ПОВЕДІНКИ
Етика в ділових операціях



Q & A
Ділові подарунки
Ділові подарунки повинні бути законними, затвердженими і доречними.

Практика давання ділових подарунків клієнтам або постачальникам або отримання 
таких подарунків від клієнтів або постачальників вимагає ретельного розгляду 
вами і вашим менеджером. Перш ніж обмінятися будь-яким подарунком, ви повинні 
визначити, чи припустимо це за нашим Кодексом та політиками. Прийнятна 
практика обміну діловими подарунками визначена в нашій Політиці обміну 
подарунків і у відповідних локальних політиках сектору або функціонального 
підрозділу.

Вам забороняється давати, пропонувати або отримувати будь-який подарунок, який 
служить, або здається, що служить, для того, щоб неналежним чином вплинути на 
ділові рішення або отримати несправедливу перевагу. Проте за певних обставин 
ви можете обмінюватися діловими подарунками, спрямованими на розбудову 
хороших відносин, за умови, що:
• подарунок має законну мету, має номінальну вартість (як правило, менш 75 

дол США або в еквіваленті), дарується з нагоди і відповідає всім іншим вимогам 
нашої політики обміну подарунками, політики по відрядним і представницьким 
витратам та відповідним політикам обміну подарунками вашого функціонального 
підрозділу або сектору;

• подарунок не пропонується у вигляді готівки або грошового еквівалента;
• на вашому підприємстві або у вашому функціональному підрозділі не діє політика 

повної відмови від подарунків;
• подарунок вважається припустимим за законами, застосовним до одержувача, і 

одержувач подарунка має повноваження і дозвіл прийняти подарунок.

«Ділові подарунки» не включають спонсоровані компанією конкурси з продажу 
або програми стимулювання. Крім того, не забороняються ділові знаки гостинності, 
включаючи харчування та розважальні заходи, якщо характер і частота таких знаків 
є доречними, якщо такі знаки пов’язані з активним веденням ділової діяльності 
компанії і якщо вони відповідають нашим політикам у всіх інших аспектах.

Подарунки державним посадовим особам: Ви повинні знати, що надання або 
пропонування навіть простого подарунка або запрошення на обід або вечерю 
державної посадової особи може бути незаконним. Для отримання додаткової 
інформації про ділових подарунках ми рекомендуємо вам звернутися в Юридичний 
департамент або в Департамент внутрішнього фінансового контролю.

Див. нашу Політику щодо подарунків компанії PepsiCo і Політику щодо 
відряджень і представницьких витрат.

В ЯКИХ ВІДДІЛАХ АБО ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ 
ДІЄ ПОЛІТИКА ПОВНОЇ ВІДМОВИ ВІД ПОДАРУНКІВ?
Співробітники відділу BIS (Business Innovation Systems) і 
співробітники відділу закупівель зобов'язані дотримуватися 
відповідних політик повної відмови від подарунків, 
які забороняють обмін подарунками будь-якого роду, 
незалежно від їх вартості. Щоб дізнатися, чи діє у вашому 
відділі, підрозділі або робочій групі політика повної відмови 
від подарунків, завжди звертайтеся до свого менеджера, 
керівника підрозділу або внутрішнього фінансового 
контролера.

ЯКІ ТИПИ ПОДАРУНКІВ ЗАЗВИЧАЙ ВВАЖАЮТЬСЯ 
НЕЗНАЧНИМИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЇХ НОМІНАЛЬНОЇ 
ВАРТОСТІ?
У більшості країн вважається, що подарунки є незначної 
вартості, якщо вони пропонуються нерегулярно і коштують 
не більше 75 дол. США. Приміром, це брендові рекламні речі, 
такі як футболки чи кепки, що надаються як жест доброї волі 
для ознайомлення з нашими брендами.
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Мета нашої діяльності

Відповідальність перед 
нашими акціонерами

Наша мета
Ваші відповідальні і чесні дії тісно пов’язані 
із захистом акціонерної вартості компанії. 
Кожен співробітник створює акціонерну 
вартість для наших акціонерів, ставлячи 
інтереси компанії на перше місце, виконуючи 
вимоги точного ведення бухгалтерського 
обліку, захищаючи і належним чином 
використовуючи ресурси компанії, її 
інформацію і майно.
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Q & A
Точне ведення ділової документації
Ваша ділова документація повинна бути точною і повною.

Прагнення компанії PepsiCo говорити відкрито і чесно підкреслює нашу 
відданість ідеї дотримання точності в бухгалтерських книгах і документації . Ділова 
документація, включаючи наші фінансові звіти, контракти та угоди, повинна завжди 
бути точною і достовірно відображати факти. Незалежно від типу документа 
або його нібито незначущості, інформація, що міститься в діловій документації, 
завжди повинна бути правдивою і повною. Фінансові звіти повинні відображати 
всі елементи фінансових операцій та подій. Подібним чином, всі ваші операції, 
незалежно від їхнього доларового значення, повинні бути належним чином 
затверджені, виконані і записані.

Ви несете відповідальність за дотримання точності ділової документації, з якою ви 
працюєте в ході звичайної господарської діяльності. Ви ніколи не повинні:
• підробляти, опускати, помилково вказувати, змінювати або приховувати 

інформацію або іншим чином спотворювати факти в діловій документації компанії;
• заохочувати когось чи дозволяти кому-небудь іти на компроміс щодо 

достовірності нашої документації.

Якщо ви помітите неточність в документі компанії або недотримання наших 
внутрішніх процедур контролю, ви повинні негайно про це повідомити.

Див. Фінансові політики вашого підрозділу або регіону.

Публічне розкриття інформації
Наші зобов’язання з надання фінансової звітності тісно пов’язані з точністю 
ведення ділової документації компанії PepsiCo.

Наші інвестори і громадськість розраховують на добропорядність нашої компанії, 
а закон зобов’язує нас надавати точну звітність про нашу діяльність, наші доходи 
і наш фінансовий стан. Інформація, яку ми розголошуємо в наших публічних 
зверненнях, документах і звітах, які подаються до Комісії з бірж і цінних паперів 
США і в інші державні органи, повинна завжди бути повною, достовірною, точною, 
зрозумілою і повинна надаватися вчасно.

Якщо ви задіяні в будь-якому з аспектів підготовки наших фінансових звітів або 
документів, що підтверджують їх достовірність, ви повинні завжди дотримуватися 
наших фінансових політик, слідувати нашій системі внутрішнього контролю і 
загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку.

Див. нашу Політику розкриття інформації.

ЩО ОЗНАЧАЄ «ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ»?
«Ділова документація» включає в себе будь-який документ 
або інформацію в паперовому або в електронному форматі, 
які складаються і зберігаються в ході ведення бізнесу. Сюди 
входять різні види інформації, включаючи презентації, 
таблиці, платіжні відомості, табелі обліку робочого часу, 
документи про відвідуваність, юридичні угоди, документи, 
що подаються до державних органів, облікові записи, 
рахунки, замовлення на покупку, тести для маркетингових 
досліджень, лабораторні тести, тести контролю якості, звіти 
про витрати на відрядження, документи про перевірки, 
журнали користування транспортними засобами, документи 
про небезпечні матеріали, звіти про нещасні випадки та 
бізнес-плани

Надання точної фінансової 
звітності на практиці
Надання точної фінансової звітності означає, що ви в 
жодному разі не повинні:
• применшувати чи перебільшувати відомі або приблизні 

пасиви або активи;
• прискорювати або відкладати оплату витрат, 

порушуючи цим загальноприйняті принципи 
бухгалтерського обліку;

• навмисне не вести належним чином супровідну 
документацію ділових операцій;

• «перевантажувати канали збуту», «перевантажувати 
торгівлю» або іншим чином завищувати або занижувати 
квартальні або річні показники продажів шляхом 
прискорення або затримки відправлення товару або 
шляхом навмисного продажу більшої кількості товару, 
ніж потрібно клієнту.

28

ГЛОБАЛЬНИЙ КОДЕКС ПОВЕДІНКИ
Відповідальність перед нашими акціонерами



Діловодство
Ви зобов’язані вести ділову документацію відповідно до наших Політик з 
діловодства.

Компанія такого масштабу, як PepsiCo, створює великий обсяг записів і документів 
кожен день. Ділову документацію, з якою ви працюєте, необхідно вести, зберігати і 
знищувати відповідно до усіх законодавчих та регуляторних вимог щодо ведення 
обліку. Для здійснення належного управління вашою діловою документацією, вам 
слід:
• дотримуватися наших політик документообігу щодо всіх документів, файлів, 

електронних записів і електронної пошти;
• дотримуватися термінів зберігання, зазначені в Графіку зберігання документації 

вашого сектору, країни або функціонального підрозділу;
• дотримуватися інструкцій, зазначених у повідомленні про зберігання документації 

з юридичних причин.

Вам слід звернутися в юридичний департамент, якщо у вас виникнуть конкретні 
запитання про термін зберігання документа або якщо у вас з’являться питання 
про документи, згадані у повідомленні про зберігання документації з юридичних 
причин. Знищення документів, на які поширюється дія повідомлення про 
зберігання документації з юридичних причин, навіть якщо таке знищення є 
ненавмисним, може наразити нашу компанію і вас на цивільну та кримінальну 
відповідальність.

Див. Політики з документообігу і Графіки зберігання документації вашого сектору 
або регіону.

Аудиторські перевірки і розслідування
Наші аудитори та спеціалісти, які беруть участь у різного роду внутрішніх 
розслідуваннях, вимагають вашого повного сприяння.

В будь-який момент протягом терміну вашої роботи в компанії PepsiCo вас  
можуть попросити взяти участь в аудиторській перевірці або внутрішньому 
розслідуванні, що проводиться нашими внутрішніми аудиторами, зовнішніми 
аудиторами, Глобальним департаментом відповідності та етики або Юридичним 
департаментом. У такій ситуації ви завжди зобов’язані надавати повне сприяння і 
чесно повідомляти всю відому вам інформацію.

Ви також можете отримати запит про надання документів або запит про зустріч 
з представниками регулюючих органів або юристами в зв’язку з проведенням 
судового розгляду або державного розслідування. Якщо ви отримаєте такий запит, 
вам слід негайно звернутися до Юридичного департаменту за допомогою.

Наш керівний принцип

Говорити чесно  
і відкрито
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Q & A
Ресурси Компанії
Ви зобов’язані захищати ресурси компанії PepsiCo.

Компанія PepsiCo розраховує, що ви будете використовувати ресурси компанії 
чесно й ефективно. До ресурсів належить фізичне майно, наприклад приміщення, 
предмети постачання, обладнання, устаткування, запасні частини, сировина, готові 
товари, транспортні засоби та кошти компанії. Вони також включають нематеріальні 
активи, наприклад, час компанії, конфіденційну інформацію, інтелектуальну 
власність та інформаційні системи Вам слід використовувати ресурси компанії 
тільки в законних комерційних цілях і захищати їх від крадіжки, втрати, 
пошкодження або неправильного використання.

Зобов’язання захищати фінансові кошти компанії має особливе значення, якщо ви 
маєте право затверджувати відрядження та  розмір представницьких витрат або 
відповідаєте за керування бюджетом і рахунками. Ви завжди повинні:
• забезпечувати, щоб кошти витрачалися належним чином у встановлених цілях;
• одержувати необхідний дозвіл перед тим, як зробити витрати;
• точно записувати всі витрати;
• перевіряти, щоб витрати, на відшкодування яких був поданий запит, відповідали 

комерційним цілям, були належним чином задокументовані і відповідали нашим 
політикам.

Якщо вам стане відомо про неправильне використання ресурсів компанії,  ви 
повинні про це повідомити.

Див. нашу Політику щодо відряджень і представницьких витрат.

Шахрайство
Ви в жодному разі не повинні вдаватися до шахрайства і цим порушувати 
принципи чесності і добропорядності.

Ви неправильно використовуєте ресурси компанії і вдаєтеся до шахрайства, якщо 
ви навмисно приховуєте, змінюєте, підробляєте або пропускаєте інформацію 
для особистої вигоди або для вигоди інших. Мотивом для шахрайства може бути 
можливість отримати певну вигоду (наприклад, досягнення поставлених цілей або 
отримання оплати) або уникнути негативних наслідків (наприклад, дисциплінарних 
заходів). Ось деякі приклади шахрайства:
• зміна виробничих показників для досягнення цілей продуктивності;
• надання неправдивої медичної інформації з метою отримання допомоги з 

непрацездатності;
• неправдива звітність про відпрацьований час, щоб отримати більшу оплату або 

уникнути дисциплінарних заходів за запізнення або невихід на роботу;
• спотворення показників продажів або пожертвувань товарів з 

метою  призначення необгрунтованої ціни для клієнта;
• викривлення фінансової інформації в бухгалтерських документах і записах 

компанії.

Вам також слід уникати навіть натяку на шахрайські дії. Наприклад, ви в жодному 
разі не повинні витрачати кошти компанії без належного дозволу. Подібним чином, 
в жодному разі не укладайте угоду від імені нашої компанії, якщо у вас немає на це 
повноважень.

ЩО Є ПРИКЛАДОМ НЕЗАКОННОГО ПРИВЛАСНЕННЯ 
РЕСУРСІВ КОМПАНІЇ?
Використання продукції або запасів в особистих 
цілях, оплата особистих витрат кредитними картками 
компанії, використання транспортних засобів компанії 
в несанкціонованих особистих транспортних цілях, 
перепродаж металобрухту або відходів виробництва з метою 
отримання власної фінансової вигоди або переміщення 
активів шляхом шахрайства або розтрат – все це є 
прикладами незаконного привласнення ресурсів компанії.
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Q & A
Конфіденційна інформація
Ви зобов’язані захищати конфіденційну інформацію нашої компанії та наших 
ділових партнерів.

Протягом терміну вашої роботи ви можете отримувати доступ до певної інформації 
про компанію PepsiCo, її клієнтів, постачальників, ділових партнерів або іншіх 
третіх сторін, яка є конфіденційною, секретною для конкурентів та/або такою, що є 
власністю компанії. Ви повинні вважати, що інформація компанії є конфіденційною 
або секретною для конкурентів, якщо не отримаєте чіткої вказівки про те, що 
компанія PepsiCo публічно оприлюднила таку інформацію.

Завжди вживайте обґрунтовані і необхідні заходи для захисту будь-якої 
конфіденційної інформації, яка стосується компанії PepsiCo або іншої компанії і до 
якої у вас є доступ. Ви не маєте права розголошувати конфіденційну комерційну 
інформацію будь-якій особі за межами компанії PepsiCo, навіть членам своєї родини, 
якщо:
• ви не отримали належного дозволу на таке розголошення;
• розголошення не пов’язане з чітко визначеною, законною комерційною 

необхідністю;
• таке розголошення не відбувається в рамках письмової угоди про 

конфіденційність, затвердженої Юридичним відділом.

Навіть всередині нашої компанії і між колегами ви повинні ділитися тільки 
тією конфіденційною інформацією, для отримання якої у них є обгрунтована 
необхідність.

Див. нашу Політику про комерційну таємницю.

ЯКА КОМЕРЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ВВАЖАЄТЬСЯ 
«КОНФІДЕНЦІЙНОЮ»?
«Конфіденційна інформація» включає в себе непублічну 
інформацію, яка при неналежному її розголошенні може 
бути використана конкурентами або завдати шкоди 
компанії PepsiCo, нашим постачальникам, клієнтам або іншій 
третій стороні, або є важливою у прийнятті інвестором 
розсудливого рішення про продаж або купівлю цінних 
паперів компанії PepsiCo або наших ділових партнерів. 
Наприклад, в якості «конфіденційної інформації» можуть 
розглядатися доходи, прогнози, бізнес-плани і стратегії, 
плани реструктуризації, потенційні угоди придбання, 
формули, ціни, інформація про продажі, дані досліджень, 
інформація про розробку нової продукції, неопубліковані 
дані про маркетингові і рекламні заходи, значні зміни в 
складі керівництва, зміна аудитора або відгук аудиторських 
звітів, а також інформація про будь-які дії, пов’язані з цінними 
паперами компанії PepsiCo.
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Q & A
Інсайдерські операції та операції з цінними 
паперами PepsiCo 
Ви можете порушити закон, якщо будете здійснювати торгові операції з 
акціями на основі «інсайдерської інформації».

У ході виконання своїх службових обов’язків ви можете отримати певну 
конфіденційну інформацію, яка кваліфікується як «істотно значуща, закрита для 
громадськості інформація» про компанію PepsiCo, або будь-кого з її клієнтів, 
постачальників, ділових партнерів або третіх сторін. Інформація вважається 
«істотно значимою, непублічною інформацією», якщо: 
• вона не була поширена серед широкого загалу; та 
• є інформацією, яку розсудливий інвестор вважав би важливою при ухваленні 

рішення про покупку або продаж певних цінних паперів. 

Ви не повинні розголошувати істотно значиму, непублічну інформацію будь-
якій особі за межами нашої компанії, включаючи членів сім’ї і друзів. Приклади 
конфіденційної «істотно значимої непублічної інформації» представлені в розділі 
«Конфіденційна інформація».

Ви не повинні торгувати цінними паперами компанії PepsiCo або іншої компанії, 
яка співпрацює з компанією PepsiCo, поки ви володієте істотно значимою 
непублічною інформацією про компанії PepsiCo або про іншу компанію. Дана 
заборона на торгові операції відноситься до всіх операцій з цінними паперами 
компанії PepsiCo, включаючи купівлю та продаж цінних паперів, опціонів, продаж 
акцій з обмеженнями  і збільшення або зменшення ваших інвестицій в цінні папери 
компанії PepsiCo через пенсійний план 401(k). 

Крім того, вам не дозволяється брати участь у діяльності, яка націлена на 
страхування від втрат або компенсацію падіння ринкової вартості акцій компанії 
PepsiCo (включаючи покупку таких фінансових інструментів, як попередньо 
оплачені змінні форвардні контракти, «коміри», валютні фонди або фондові свопи 
або участь в коротких продажах). Ви також не можете тримати цінні папери 
компанії PepsiCo на маржинальному рахунку або використовувати акції або опціони 
на акції PepsiCo в якості застави під позику чи іншим чином. 

Я НЕ МАЮ СПРАВИ З АКЦІЯМИ АБО ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 
В СВОЇЙ РОБОТІ. ЧИ СТОСУЄТЬСЯ МЕНЕ ЗАБОРОНА НА 
ІНСАЙДЕРСЬКУ ТОРГІВЛЮ?
Так, будь-яка людина, що володіє конфіденційною 
суттєво важливою інформацією, може порушити закони 
про інсайдерську торгівлю, якщо розголосить подібну 
інформацію третім сторонам, які згодом можуть здійснити 
торгові операції з акціями на підставі цієї інформації, або 
якщо даний співробітник сам здійснить торговельну угоду з 
акціями на підставі такої інформації. Ви повинні проявляти 
обережність навіть в звичайних розмовах з членами сім’ї 
і друзями і не розголошувати конфіденційну інформацію 
нашої компанії.
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Недоторканість приватного життя
Якщо у вас є доступ до персональних даних, гарантуйте їхню безпеку та 
використовуйте тільки за призначенням.

Персональні дані — це інформація, яка ідентифікує будь-яку особу або належить 
ідентифікованій особі. Якщо ви маєте доступ до такого типу інформації або до 
систем, що обробляють її, ви повинні дотримуватися всіх політик і законів щодо 
обробки такої інформації. Ви зобов'язані:
• переглядати, збирати та використовувати тільки ті персональні дані, які потрібні 

вам для виконання своїх обов'язків у межах законної комерційної мети;
• розкривати персональні дані тільки уповноваженим співробітникам, у яких є 

законні комерційні цілі для 
• знання такої інформації, і які зобов'язані її захищати;
• надійно зберігати, передавати та знищувати персональні дані відповідно до 

застосовних політик і законів;
• негайно повідомляти про можливі або наявні порушення наших політик або про 

інші загрози щодо персональних даних у юридичний відділ, міжнародний відділ із 
питань конфіденційності або за допомогою служби Speak Up.

Наші принципи конфіденційності є міцною основою для наших методів збору, 
обробки та використання інформації. Крім того, компанія PepsiCo робить усе 
можливе, щоб дотримуватися всіх законів про конфіденційність у країнах, де 
веде діяльність, зокрема законів щодо передачі певних особистих даних з однієї 
країни в іншу. Якщо у вас є запитання або ви вважаєте, що вам може знадобитися 
передати особисті дані в країну, відмінну від тієї, де вони були зібрані, зверніться в 
юридичний відділ.

Див. міжнародне повідомлення про конфіденційність для співробітників, а 
також усі місцеві політики щодо конфіденційності, які діють у вашому підрозділі, 
секторі, регіоні або державі.

Зовнішні контакти
Ви не уповноважені говорити від імені нашої компанії.

Якщо до вас звернуться і запропонують обговорити комерційну діяльність компанії 
з будь-якими представниками ЗМІ, інвесторами або ринковими аналітиками, не 
надавайте жодної інформації. Замість цього ви маєте ввічливо поінформувати 
сторонніх осіб про те, що ви не уповноважені обговорювати цю тему, і направити 
їх до уповноважених співробітників компанії, які вказані в нашій Політиці щодо 
зв'язків зі ЗМІ, публічних виступів та публікацій і в Політиці щодо розголошення 
інформації вашого сектору або вашого регіону.

Також, коли ви використовуєте соціальні мережі, ви повинні чітко дати зрозуміти, 
що ви не виступаєте від імені компанії. Ви завжди повинні:
• вказувати, що матеріали і думки, які ви публікуєте, є особисто вашими і не 

обов’язково відповідають думкам компанії;
• вживати всіх можливих застережних заходів, щоб бути певними, що ви не 

розголошуєте ніяку конфіденційну інформацію про компанію PepsiCo;
• утримуватися від використання логотипів або товарних знаків компанії PepsiCo 

або третьої сторони без попереднього письмового дозволу.

Див. нашу Політику щодо зв'язків із ЗМІ, публічних виступів та публікацій, 
Політику щодо розголошення інформації і Політику використання соціальних 
мереж.

ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗБИРАЄ КОМПАНІЯ PEPSICO? ЯКІ 
З НИХ ВОНА ЗОБОВ'ЯЗАНА ЗАХИЩАТИ? 
Компанія PepsiCo може збирати персональні дані про 
своїх співробітників, членів ради директорів, споживачів, 
постачальників, підрядників, клієнтів і акціонерів. Така 
інформація завжди має бути захищеною до моменту її 
безпечного знищення. Приклади персональних даних, 
які потребують захисту, включають домашні адреси та 
неробочі номери телефонів, адреси ел. пошти, державні 
ідентифікаційні номери, фінансову інформацію: інформація 
про банківський рахунок, зарплату й інші винагороди, а також 
інформація про результативність праці, пільги та відгули.

ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ МОЖЕ 
ПОРУШИТИ НАШІ ПОЛІТИКИ?
При використанні соціальних мереж, за межами робочого 
місця або на робочому місці або у зв’язку зі службовими 
обов’язками, ви в жодному разі не повинні розміщувати 
фотографії, зображення, відео- або аудіокліпи наших 
підприємств; ви в ніякому разі не повинні без дозволу 
використовувати логотипи, товарні знаки або матеріали, 
компанії PepsiCo, захищені авторським правом; ви в жодному 
разі не повинні справляти враження, що висловлені вами 
погляди є поглядами нашої компанії.
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Забезпечення інформаційної 
безпеки на практиці
Для забезпечення захисту наших інформаційних систем, 
ви в жодному разі не повинні:
• повідомляти будь-кому свої паролі до систем компанії 

PepsiCo;
• залишати ноутбуки або інші мобільні пристрої 

без нагляду, перебуваючи у відрядженні або в 
громадському місці, де такі пристрої можуть бути 
вкрадені;

• завантажувати несанкціоноване або неліцензоване  
ПЗ на комп’ютери компанії PepsiCo.

Якщо ви підозрюєте порушення безпеки даних або вам 
стане відомо про будь-яку ситуацію, в якій була створена 
загроза безпеці даних, включаючи втрату або крадіжку 
ноутбука або іншого портативного пристрою, ви повинні 
негайно повідомити про це в службу технічної підтримки.

Інтелектуальна власність
Завжди використовуйте наші товарні знаки та іншу інтелектуальну власність 
належним чином.

Наша інтелектуальна власність є безцінним активом, який завжди треба захищати. 
Інтелектуальна власність включає в себе наші товарні знаки, бренди, дизайн 
упаковки, логотипи, авторські права, винаходи, патенти і комерційні таємниці. В 
жодному разі не дозволяйте третій стороні використовувати наші товарні знаки 
або іншу інтелектуальну власність без належного дозволу та ліцензійного договору, 
затвердженого Юридичним департаментом. Більш того, наші товарні знаки ніколи 
не повинні використовувати в принизливому, ганебному чи іншому образливому 
контексті.

Наша інтелектуальна власність також включає в себе результати діяльності 
співробітників. Будь-який результат вашої праці як працівника компанії, частково 
або повністю, отриманий у зв’язку з виконанням вами ваших службових обов’язків 
та/або використанням часу, ресурсів або інформації, що належить компанії PepsiCo. 
Наприклад, винаходи, ідеї, відкриття, удосконалення, твори мистецтва, процеси, 
види дизайну, програмне забезпечення або будь-які інші матеріали, в створенні 
або розробці яких ви можете брати участь у зв’язку виконанням ваших службових 
обов’язків, належать  компанії PepsiCo. Ви повинні негайно повідомити про будь-
який винахід, пов’язаний з діяльністю нашої компанії, щоб він міг отримати такий же 
захист, як і інша інтелектуальна власність нашої компанії.

Електронна пошта, Інтернет та 
інформаційні системи
Ви повинні відповідально використовувати електронну пошту та облікові 
записи компанії в мережі Інтернет, а також забезпечувати безпеку наших 
інформаційних систем.

Наші системи інформаційних технологій є ключовим компонентом наших 
комерційних операцій і надаються для використання в санкціонованих 
комерційних цілях. Ви повинні використовувати ці системи відповідно до нашої 
Політики інформаційної безпеки та Стандартів належного використання. Ви іноді 
можете використовувати телефон, електронну пошту та Інтернет в особистих цілях 
в обмеженому обсязі, якщо таке використання:
• не потребує великої кількості часу або ресурсів;
• не заважає вам і оточуючим робити свою роботу;
• не має на увазі використання незаконних матеріалів або матеріалів сексуального, 

дискримінаційного або іншого недоречного характеру;
• не пов’язане із зовнішніми комерційними інтересами;
• не порушує наш Кодекс або будь-яку з політик компанії.

Незважаючи на те, що нагляд за використанням працівниками наших 
інформаційних систем, як правило, не є нашою стандартною практикою, компанія 
PepsiCo зберігає за собою право контролювати, записувати, розголошувати, 
перевіряти і видаляти без попереднього попередження будь-яку форму і зміст 
діяльності співробітника в рамках використання електронної пошти, телефонного 
зв’язку, голосової пошти, Інтернету та інших систем нашої компанії в тій мірі , в якій 
це дозволено законом.

Див. нашу Політику інформаційної безпеки, Стандарти належного використання 
Інтернет-ресурсів і Стандарти належного використання електронної пошти.
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Глобальний департамент  
відповідності та етики
Ви завжди можете звернутися до Глобального департаменту  
відповідності та етики із запитаннями в будь-який час.

• Із запитаннями загального характеру звертайтеся за адресою 
PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com. 

• Із запитаннями про наші навчальні програми звертайтеся за адресою 
PepsiCoComplianceTraining@pepsico.com.

• З питаннями та інформацією про конфлікти інтересів звертайтеся за адресою: 
PepsiCoComplianceDisclosures@pepsico.com.

• Ви також можете надіслати поштового листа за адресою:  
Global Compliance Department, PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road,  
Purchase, New York 10577.

• Ви можете звернутися до нас факсом: 914-249-8086.

Мета нашої діяльності

Застосування 
нашого Кодексу
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Розслідування випадків неетичної 
поведінки
Компанія PepsiCo серйозно ставиться до всіх повідомлень про випадки 
неетичної поведінки.

Всі повідомлення про можливі порушення нашого Кодексу або закону будуть 
сприйняті серйозно і будуть розглядатися негайно. За необхідності Глобальний 
департамент відповідності та етики може призначити відповідну особу для 
перевірки та розслідування всіх повідомлених випадків порушення Кодексу. 
Особа(и), призначені для перевірки будуть:
• діяти об’єктивно для визначення фактів за допомогою проведення співбесід або 

перевірки документів;
• звертатися до співробітників, яким може бути відомо про заявлений(-і) 

інцидент(-и);
• давати рекомендації щодо коригуючих та/або дисциплінарних заходів, якщо такі 

необхідні.

У відповідності до чинного законодавства компанія PepsiCo прагне:
• забезпечувати конфіденційність приватного життя всіх задіяних осіб, наскільки це 

можливо;
• інформувати співробітника про звинувачення, висунуті проти нього у той 

час,  коли таке розголошення інформації не поставить розслідування під загрозу;
• надавати співробітникам можливість перевіряти і виправляти повідомлену 

інформацію, якщо це допустимо.

Ви зобов’язані надавати повне сприяння щодо запиту необхідної інформації або в 
проведенні розслідування.

Дисциплінарні заходи
Якщо ви порушите наш Кодекс, компанія вживе відповідних дисциплінарних 
заходів.

В якості однієї з умов трудової діяльності, ви повинні діяти згідно з Кодексом і 
дотримуватися наших політик і законодавства, здійснюючи комерційну діяльність 
від імені компанії PepsiCo. Порушення Кодексу, наших політик або законодавства 
може призвести до:
• застосування дисциплінарних заходів, включаючи звільнення з роботи, в 

залежності від характеру і ступеня серйозності порушення Кодексу;
• у разі порушення закону державний орган або суд може призначити кримінальне 

або інше покарання.

Наш Кодекс не є контрактом
Наш Кодекс не є контрактом. Він не надає якихось спеціальних трудових прав та 
пільг і не гарантує трудову діяльність на певний період часу.
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Видання Кодексу і поправки до нього
Рада директорів нашої компанії відповідає за затвердження та видання Кодексу. 
Дата набуття чинності цього Кодексу — 1 жовтня 2012 року (зі змінами до 1 жовтня 
2015 р.). Наш Кодекс періодично переглядається Глобальним департаментом 
відповідності та етики і Юридичним департаментом для визначення потреби у 
внесенні поправок у зв’язку зі змінами в законах та нормативно-правових актах 
або у зв’язку зі змінами ділового середовища або характеру нашої діяльності. Рада 
директорів повинна затверджувати будь-які поправки до нашого Кодексу.

Підтвердження дотримання Кодексу
Щороку компанія PepsiCo надає  Кодекс поведінки своїм співробітникам і 
проводить щорічне онлайн-навчання за Кодексом поведінки для співробітників, 
що працюють на повну ставку і мають доступ до Інтернету та електронної пошти. 
Співробітники, які проходять навчання в режимі онлайн, і члени Ради директорів 
повинні підтвердити, що вони прочитали і розуміють зміст Кодексу. Вони також 
повинні підтвердити, що будуть дотримуватися  нашого Кодексу, і зобов’язуються 
повідомляти інформацію про будь-який потенційний конфлікт інтересів або 
про будь-яке інше порушення у дотриманні Кодексу. Недотримання, процесу 
підтвердження, в тому числі ваша навмисна неучасть в ньому, може стати 
порушенням Кодексу і може спричинити застосування дисциплінарних заходів 
до вас та/або вплинути на перевірку результатів вашої діяльності на розсуд 
компанії, якщо це не заборонено законом. Відсутність підтвердження прочитання 
Кодексу, підписання бланка підтвердження дотримання його положень або 
проходження онлайн-навчання в жодному разі не звільняє вас від вашого обов’язку 
дотримуватися нашого Кодексу.

Відмова від дотримання Кодексу
Будь-яка відмова від дотримання Кодексу вимагає попереднього письмового 
затвердження директором з відповідності та етики або, в деяких випадках, Радою 
директорів або її комітетом. Якщо цього вимагає чинне законодавство, інформацію 
про такі відмови буде негайно розкрито.
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Конфіденційно. Безкоштовно. Цілодобово.

Служба 
Speak Up!

Кожен співробітник компанії 
PepsiCo зобов’язаний діяти у 
відповідності з принципами етики 
і дотримуватися нашого Кодексу 
поведінки. Якщо ви побачите 
або почуєте щось, що, на вашу 
думку, може бути незаконним 
або порушенням законів нашого 
Кодексу поведінки. . . Не мовчіть! 

Повідомте про проблеми своєму 
керівнику, менеджеру відділу по роботі 
з персоналом або в службу Speak Up. 
Використовуючи службу Speak Up, ви 
можете зберегти анонімність, якщо 
забажаєте.

Звертайтеся в службу Speak Up, 
щоб повідомити про наступні 
порушення:
•  неточність фінансової звітності;
•  порушення в бухгалтерському обліку 

або аудиті; 
•  хабарництво, корупція або незаконні 

платежі;
•  злочинна діяльність і порушення 

закону;
•  дискримінація і переслідування;
•  проблеми з якістю продукції;
•  питання безпеки та охорони 

навколишнього середовища;
•  конфлікти інтересів;
•  крадіжка або шахрайство;
•  насилля на робочому місці.

Політика компанії PepsiCo забезпечує 
захист від переслідувань співробітників, 
які сумлінно повідомляють про 
порушення.

Звертайтеся в службу Speak Up по 
телефону або через Інтернет. Номери 
телефонів представлені в Списку 
номерів служби Speak Up на сайті 
www.pepsico.com. Ви також можете 
звернутися в службу Speak Up WebLine 
на веб-сайті www.tnwgrc.com/
PepsiCoSpeakUp.

Номери телефонів служби Speak Up 
можуть змінюватися без попереднього 
повідомлення. Найостаннішу 
інформацію можна знайти на сайті  
www.pepsico.com.
У зв’язку з місцевими законами про недоторканість 
приватного життя в деяких країнах і в Європейському 
Союзі служба Speak Up може дозволяти тільки певні 
види дзвінків, наприклад, пов’язані з бухгалтерськими, 
фінансовими, аудиторськими питаннями або 
питаннями хабарництва. Щоб повідомити про інші 
проблеми у цих країнах, звертайтеся до вашого 
менеджера відділу по роботі з персоналом.38
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© 2012 - 2014 PepsiCo, Inc.

Всесвітній кодекс поведінки компанії PepsiCo містить різні 
товарні знаки, що належать і (або) використовувані компанією 
PepsiCo та її дочірніми підприємствами та філіями, які призначені 
виділити нашу продукцію і послуг вищої якості. Усі товарні знаки, 
представлені в цьому документі, є власністю їхніх відповідних 
власників.

Фотографії та/або зображення, включені в цей Кодекс поведінки, 
можуть представляти або не представляти діючі логотипи, знаки, 
форму або співробітників і не повинні відтворюватися в інших 
засобах інформації або публікаціях. 


