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Кодекс поведінки компанії Organon 
 

Кодекс поведінки компанії Organon – це більше, 
ніж просто слова. Він визначає наші способи 
роботи.  

Ми прагнемо заслужити та зберегти довіру 
своїх пацієнтів, клієнтів, інвесторів, 
партнерів і спільнот по всьому світу. Наш 
кодекс поведінки допомагає нам заслужити 
цю довіру: ми діємо чесно й прозоро, 
щодня дотримуючись найвищих етичних 

стандартів в усьому, що робимо.  

Ми прагнемо створити робоче середовище, у 
якому працюємо з гордістю. Ми цінуємо 
різноманітність та інклюзивність. Хоча ми 
розмовляємо багатьма мовами та представляємо 
низку культур, ми об’єдналися в прагненні 

забезпечити чудове здоров’я жінок. Ми етично та 
шанобливо ставимося до всіх, з ким взаємодіємо.  

Кожен співробітник, партнер і постачальник компанії 
Organon несе відповідальність за дотримання політик і 
високих етичних стандартів, 
перелічених у нашому Кодексі 
поведінки. Ми також 
відповідаємо за те, щоб 
діяти правильно.  

Ми всі зможемо виконати 
свою місію, лише якщо 
працюватимемо разом. 
Якщо у вас виникли 
запитання, зверніться за 
порадою. 

 
 

Наш Кодекс поведінки 

Ми діємо чесно й 
прозоро,  

щодня дотримуючись 
найвищих етичних 

стандартів в усьому, що 
робимо. 
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Хто ми:  
 

Наша місія  

Постачання ефективних ліків і рішення для 

покращення здоров’я. 

Наше бачення  

Покращення здоров’я кожної жінки з кожним 
днем.  

Наша культура  

Непохитне прагнення компанії Organon забезпечити наукові інновації 
у сфері жіночого здоров’я та наші безкомпромісні зобов’язання щодо 
чесності та високих етичних стандартів надихають нас у всьому, що ми 
робимо. Важлива не лише наша діяльність, але й те, як ми її ведемо.  

Чесність – основа всього, що ми робимо. Кожен із нас відповідає за 
плекання культури етичної поведінки. Ми знаємо, що єдиний шлях – 
це діяти правильно.  
 

Наша культура також визначається нашими основними цінностями:  
 

• Автентичність і прозорість: будьте справжніми  

• Забезпечення можливостей, відповідальність і чесність: будьте 

відповідальними  

• Співпраця: досягайте успіху разом  

• Різноманітність та інклюзивність: ми всі частка нашої компанії  

• Пристрасть: працюйте натхненно  

• Підприємницький дух: не зупиняйтеся в розвитку  
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Наша культура (продовження)  

Автентичність і прозорість: будьте справжніми  

Ми активно пропагуємо відкрите й чесне спілкування та шанобливе 
обговорення на всіх рівнях компанії. Ми формуємо довіру завдяки 
прозорості й автентичності. Ми відкрито обговорюємо свої слабкі 
сторони та напрямки розвитку.  

Забезпечення можливостей, відповідальність і чесність: будьте 
відповідальними  

Ми приймаємо розумні, зважені рішення на належних рівнях компанії. 
Ми несемо відповідальність за свої рішення, навіть якщо вони йдуть не 
за планом. Коли ми робимо помилки, то визнаємо це та вчимося на 
них. Ми не йдемо на компроміси зі своїми високими етичними 
стандартами для досягнення бізнес-цілей. Ми знаємо, що всі наші дії 
відображають нашу сутність і цінності.  

Співпраця: досягайте успіху разом  

Ми формуємо високопродуктивні команди, які співпрацюють у межах 
усієї організації. Ми допомагаємо один одному. Ми працюємо разом, 
щоб уникнути непотрібної, неузгодженої чи повторюваної роботи. 
Ми ділимось інформацією, інструментами та пріоритетами, щоб 
забезпечити гнучкість і адаптивність. Ми знаємо, що ціле більше, ніж 
сума його частин, і разом зможемо досягнути більшого.  

Різноманітність та інклюзивність: ми всі частка 
нашої компанії  

Наша компанія стає сильнішою, краще 
реагує на виклики та стає більш 
конкурентоспроможною, коли ми чуємо всі 
голоси, незалежно від того, як виглядають 
доповідачі, кого вони люблять, якому богу 
поклоняються чи звідки можуть походити.  
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Пристрасть і підприємницький дух: працюйте натхненно  

Ми захоплюємося роботою та інноваціями. Ми пристрасно 
працюватимемо, щоб досягнути своєї мети. 

Не зупиняйтеся в розвитку  

Ми приймаємо обґрунтовані ризики, діємо невідкладно та спрощуємо 
методи виконання роботи. Ми підтримуватимемо підприємницький дух 
і гнучкість, реагуватимемо на виклики та вітатимемо зміни. 

Наше прагнення  

Ми прагнемо діяти в інтересах зацікавлених 
сторін – широкого кола людей і спільнот, життя 
яких залежить від нас.  

Наші пацієнти та клієнти  

Обслуговування пацієнтів і клієнтів – це наш 
привілей і наша відповідальність. Ми прагнемо 
щодня завойовувати довіру своїх пацієнтів і клієнтів. 

Наші співробітники  

Ми прагнемо створити робоче середовище, яким пишаємося, яке 
надихає до пристрасті, співпраці, інклюзивності й поваги, у якому 
всі ми намагаємося діяти правильно. 

Наші акціонери  

Наші акціонери довіряють нам свої гроші, зароблені в поті чола. 
Натомість ми також маємо перед ними свої зобов’язання: 
забезпечити належне корпоративне управління, своєчасно надавати 
чесну й точну інформацію про результати діяльності та гарантувати 
чітке розкриття інформації в публічних звітах і повідомленнях. 
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Наші постачальники та дистриб’ютори  

Ми цінуємо своїх постачальників і працюємо над тим, щоб завжди 
чесно, прозоро й шанобливо ставитися до них. Ми очікуємо, що вони 

також керуватимуться нашим кодексом поведінки і щодня чесно 
виконуватимуть призначену їм роботу від нашого імені.  

Наші спільноти та суспільство  

Наші спільноти – це наші сусіди, які довіряють нам і сподіваються, 
що ми діятимемо як соціально відповідальна компанія. Ми 

визнаємо свою відповідальність за безпечне ведення бізнесу й 
охорону довкілля. Ми дотримуємося букви й духу всіх законів, правил 

і положень, які застосовуються до нашого бізнесу.  

Ми розуміємо, що забезпечення здоровішого майбутнього для жінок 
також означає гарантування здоровішого майбутнього для їхніх сімей і 
спільнот в усьому світі. 

 

Наша відповідальність  
Ми несемо відповідальність за рішення, які приймаємо, а також їхні 
наслідки. Ми зобов’язані усвідомлювати потенційний вплив цих 
рішень і дій, а також прагнемо щодня бути взірцем особистої 
чесності для наших колег. Ми не порушуємо законодавство, 
політику чи процедуру, а також не наказуємо та не пропонуємо 
робити це іншим особам.  

Ми прагнемо дотримуватися найвищих стандартів етики та чесності.  

Ми несемо відповідальність перед нашими пацієнтами та клієнтами, 
дистриб’юторами й постачальниками, акціонерами, співробітниками та 
спільнотами, яким надаємо послуги по всьому світу. Кожен із нас має 
підтримувати та покращувати репутацію компанії Organon і 
гарантувати, що це компанія, якою ми всі можемо пишатися.  

Ми всі несемо відповідальність за надання високоякісних продуктів і послуг.  

Ми несемо відповідальність за дотримання політик компанії Organon. 
Якщо у нас виникають запитання, ми зобов’язані звертатися за 
вказівками. Ми несемо відповідальність за те, щоб повідомляти про 
проблеми. Якщо ми помічаємо дії, які не відповідають нашим високим 
етичним стандартам, то повідомлятимемо про це, таким чином 
продовжуючи формувати міцні етичні основи компанії Organon.  
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Політики компанії Organon  
Наші корпоративні політики – це стандарти 
поведінки у відносинах із зацікавленими 
сторонами. Ми щодня приймаємо рішення, 

керуючись цими політиками. 

 

 

01. Безпека пацієнтів  

Ми прагнемо, щоб клієнти та пацієнти були 

впевнені в безпеці й ефективності наших продуктів. 

02. Якість продукції  

Наші продукти постачаються, коли вони потрібні 

людям, які завжди можуть бути впевнені в їхній якості. 

03. Дослідження  

Наші дослідження базуються на прагненні зберегти 

здоров’я людей і підвищити якість їхнього життя. 

04. Практика роботи з клієнтами, маркетинг і бізнес  

Ми надаємо точну й збалансовану інформацію про 

наші продукти та не беремо участі в діяльності, яка 

неналежним чином приносить користь нашим 

клієнтам або впливає на них. 

05. Запобігання хабарництву та корупції  

Ми не обіцяємо, не пропонуємо, не оплачуємо, не 

просимо та не приймаємо жодних цінностей, що 

призводять до неправомірного впливу на рішення 

чи дії щодо нашого бізнесу. 

06. Закупівлі та відносини з постачальниками  

Визнаючи, що наші постачальники відіграють 

важливу роль у досягненні нами успіху, ми 

встановлюємо відносини з особами, які 

забезпечують найкращу загальну цінність і 

поділяють наші зобов’язання щодо якості, ціни, 

доставки, обслуговування, різноманітності, 

репутації та етичного ведення бізнесу. 

07. Антимонопольна діяльність і добросовісна 
конкуренція 

Ми конкуруємо активно, але чесно, щоб сприяти 
формуванню вільних ринків і здійсненню клієнтом 
власного вибору на основі переваг наших продуктів 
і послуг, а також чесного й добросовісного ведення 
бізнесу.  

08. Глобальна торгівля  

Ми відповідально ставимося до переміщення 
товарів і послуг через кордони з дотриманням 
місцевих та міжнародних правил торгівлі, які 
регулюють нашу діяльність. 

09. Фінансова бездоганність  

Ми відповідальні фахівці, які вважають, що 
фінансова прозорість і чесність є життєво важливими 
для захисту наших активів, виконання нашої місії 
та досягнення успіху в майбутньому, а також 
забезпечення довіри з боку зацікавлених сторін. 

10. Конфлікти інтересів  

Ми визнаємо ситуації, які можуть приводити до 
неналежного впливу на наші ділові рішення та 
бізнес, розкриваємо інформацію про них і за 
потреби впроваджуємо засоби контролю, щоб 
мінімізувати ризик.  

11. Торгівля на основі внутрішньої інформації  

Ми не вчиняємо дій, які підривають довіру з боку 
інвесторів, наприклад не передаємо внутрішню 
інформацію, що належить компанії Organon та її 
діловим партнерам, і не надаємо «порад», які 
можуть здійснювати неналежний вплив на рішення 
щодо інвестування. 
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Політики компанії Organon  
Наші корпоративні політики – це стандарти поведінки 
у відносинах із зацікавленими сторонами. Ми щодня 
приймаємо рішення, керуючись цими політиками. 

 

 

12. Розкриття інформації про компанію Organon  

Ми прагнемо бути відкритими й прозоро розкривати 

методи своєї діяльності, щоб гарантувати довіру та 

впевненість із боку зацікавлених сторін. 

13. Керування Інформацією та її захист 

Ми захищаємо інформацію та застосовуємо високі 

етичні стандарти щодо належного збирання, 

використання, контролю та захисту конфіденційної 

інформації нашої Компанії, а також інформації, 

довіреної нам іншими особами. 

14. Дотримання стандартів охорони довкілля та 

безпеки  

Ми прагнемо забезпечити безпечне та здорове 

робоче середовище для своїх співробітників, 

мінімізуючи вплив нашої діяльності на довкілля та 

співпрацюючи з постачальниками, які поділяють 

наші зобов’язання щодо безпеки й охорони 

довкілля. 

15. Повідомлення про неправомірні дії та 

реагування на них 

Ми даємо Компанії змогу реагувати на можливі 

неправомірні дії та захищати свою репутацію. Для 

цього ми повідомляємо їй, коли помічаємо чи 

підозрюємо неправомірні дії, і не допускаємо актів 

відплати проти осіб, які висловлюють занепокоєння 

чи надають інформацію у зв’язку з 

розслідуваннями.  

 

 

 

 

16. Керування контрольованими речовинами 

Ми підтримуємо використання контрольованих 

речовин у належних медичних, наукових і 

комерційних цілях, водночас підтримуючи закриту 

систему розповсюдження, яка забезпечує належний 

контроль у зв’язку з придбанням, виробництвом, 

транспортуванням, зберіганням, використанням, 

розповсюдженням і утилізацією таких речовин. 

17. Глобальні людські ресурси  

Ми плекаємо культуру взаємної поваги, гідності та 

чесності, що полягає в залученні та розвитку 

високоталановитих, зацікавлених і різноманітних 

співробітників, які демонструють високі показники 

продуктивності. 

18. Догляд за тваринами та їх використання  

Ми гуманно ставимося до всіх тварин, які 

перебувають під нашою опікою, і використовуємо їх 

у дослідженнях лише за відсутності науково 

обґрунтованої альтернативи.  

19. Благодійні внески та волонтерство  

Ми сприяємо позитивним змінам, що стосуються 

покращення глобальної охорони здоров’я, сприяння 

освіті й вирішення критично важливих соціальних 

проблем за допомогою благодійних внесків і 

підтримки волонтерської діяльності співробітників. 


