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Шановні колеги!
Що робить ZF таким цінним і поважним брендом? 

Наше обличчя – це не тільки наша продукція, але й те, яким чином ми ведемо свій бізнес і які 
етичні принципи рухають нами. Саме місія та принципи ZF задають нам напрямок руху. Цей Кодекс 
поведінки чітко визначає, наскільки важливим є для нас принцип відповідальності. Дотримуючись 
його й будучи надійним партнером, ми зміцнюємо нашу репутацію серед наших колег, клієнтів, 
постачальників та інших ділових партнерів. Завдяки цьому ми маємо репутацію команди, яка 
досягає надзвичайних результатів і яка завжди прагне робити все належним чином, спираючись 
на відповідальність та високі етичні стандарти. Дотримання принципів ділової етики є невід’ємною 
складовою нашого успіху.

Не має значення, яку посаду ви займаєте та що робите для Компанії – кожен із нас
несе відповідальність за розсудливість і дотримання нашого Кодексу поведінки. Ці вимоги 
поширюються на всіх працівників, працюючих повний або неповний робочий день, включаючи 
Правління та Наглядову раду. Крім того, менеджери ZF на всіх рівнях повинні надавати керівництво 
та супровід своїм підлеглим, допомагаючи їм приймати правильні рішення. Цей Кодекс поведінки є 
обов’язковим для усієї компанії ZF.

Інколи ви можете стикатися із ситуаціями, коли правильні дії не є очевидними. Саме в цих випадках 
Кодекс поведінки стане вам у пригоді.  Кодекс поведінки встановлює основні вимоги до чесної 
поведінки кожної людини та допомагає отримати повне розуміння цінностей ZF, упорядкованих за 
загальними категоріями: «Наш світ», що стосується переважно внутрішніх справ Компанії, «У світі», 
що стосується зовнішньої взаємодії, і «Для світу», що стосується зусиль Компанії, спрямованих на 
покращення життя на нашій планеті. Ми стежимо за змінами у світі та адаптуємо свою поведінку 
відповідним чином.

Завжди питайте себе:

• Чи відповідають мої дії нашому Кодексу поведінки?
• Чи є вони законними?
• Чи відповідають вони політиці Компанії?
• Чи приносять вони користь усій Компанії, а не лише певній особі чи групі осіб?
• Чи було б мені зручно, якби про мої дії дізналися всі?

Кожен окремий працівник робить свій внесок у підтримання та зростання репутації ZF. Пам’ятайте про 
ці принципи та застосовуйте їх кожного дня. 

Фрідріхсхафен, Німеччина, 2021.
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Наш світ
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02
Ми  
поважаємо  
один одного

Кожен із нас має власну індивідуальність, і ця 
різноманітність є справжнім багатством для ZF

Забезпечення середовища, в якому всі співробітники, наділені 
повноваженнями, мають відчуття приналежності до загальної справи та 
можливість повністю розкрити свій потенціал, є життєво важливим для 
їхнього успіху, а також загального успіху ZF.

Різноманітність працівників ZF має величезну цінність для компанії. 
Ми щиро віддані забезпеченню рівних можливостей у всіх аспектах 
працевлаштування та забороняємо будь-які небажані фізичні або словесні 
дії, дискримінацію або переслідування, у тому числі за ознаками расової 
приналежності, кольору шкіри, релігійних поглядів, статусу ветерана 
або учасника бойових дій, національності, походження, вагітності, статі, 
сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або самовираження, 
віку, сімейного стану, розумових або фізичних вад і будь-яких інших 
характеристик, захищених законом. 

Звертаємо Вашу увагу, що дискримінація та переслідування можуть мати 
будь-яку форму — вербальну, фізичну чи візуальну, включаючи жарти 
чи використання сленгових виразів, які можуть бути неприємними чи 
образливими для інших. 

Компанія ZF очікує, що її співробітники будуть подавати приклад і робити 
все можливе, щоб попереджувати таку поведінку в колективі, і забороняє 
переслідувати будь-кого, хто чесно подає скаргу або бере участь у 
розслідуванні таких ситуацій.

Питання: «Я підозрюю, що 
колегу переслідують – що мені 
робити?» 

Відповідь: Якщо ви бачите, 
відчуваєте чи підозрюєте, 
що хтось із ваших колег є 
об’єктом переслідування чи 
дискримінації, повідомте про це 
свого керівника, відділ кадрів 
або працівників місцевого 
профсоюзу. Ми серйозно 
ставимося до такої поведінки й 
не допускаємо помсти проти тих, 
хто добросовісно повідомляє 
про неетичну поведінку інших.
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03
Mи 
піклуємося   

Наша мета — створити найбезпечніше 
робоче середовище в нашій галузі

ZF прагне забезпечити кожному співробітнику безпечне та здорове робоче 
середовище, яке сприяє та заохочує до інновацій.

Наша мета — створити найбезпечніше робоче середовище в нашій галузі. 
Ми розробляємо та впроваджуємо системи управління охороною здоров’я 
та безпекою, які обмежують вплив небезпечних виробничих факторів, 
запобігають виникненню надзвичайних ситуацій, гарантують безпеку 
обладнання, регулюють умови фізично та розумово важкої праці, а також 
передбачають для усіх працівників здорові умови праці, доступ до питної 
води, санітарних умов та харчування.

Робоче середовище не має шкодити здоров’ю працівників та наражати 
їх на небезпеку. ZF вимагає, щоб працівники виконували свої обов’язки, 
дотримуючись правил і практик охорони здоров’я та безпеки, і відкрито 
або конфіденційно повідомляли про будь-які нещасні випадки, заборонену 
поведінку (наприклад вживання заборонених препаратів або зловживання 
дозволеними препаратами) або небезпечні умови роботи своїм 
безпосереднім керівникам, керівникам вищого рівня, співробітникам відділу 
кадрів або юридичного відділу.

Як це відноситься до мене?

Співробітники заохочуються 
до активної участі в заходах 
з охорони здоров’я, таких 
як виявлення небезпечних 
факторів, впровадження правил 
техніки безпеки, покращення 
ергономіки робочого місця тощо, 
а також до піклування один про 
одного з точки зору безпеки.
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Точність і достовірність звітності ZF 
є надзвичайно важливою умовою 
прийняття відповідальних бізнес-рішень

04
Ми відкриті

Належне ведення обліку та звітності допомагає нам 
виконувати законодавчі та нормативні вимоги. Забезпечення 
фінансової та юридичної прозорості також позитивно впливає 
на нашу репутацію та довіру до нас. Кожен із нас – на кожному 
рівні нашої Компанії – несе відповідальність за забезпечення 
точності усієї документації та даних Компанії.

Кожен працівник працює з тими чи іншими документами 
Компанії – від резюме, табелів обліку робочого часу та 
форм заявок на виплати до звітів про витрати, документації 
з контролю якості, кошторисів і нормативних документів. 
Обов’язково дотримуйтеся всіх внутрішніх регламентів, 
політик та загальноприйнятих принципів обліку, щоб наші 
документи та записи точно відображали всі операції Компанії. 
Слідкуйте, щоб ваші записи містили достовірні, точні та повні 
дані. Точний облік робочого часу захищає працівників від 
експлуатації.

Багато співробітників регулярно роблять витрати від імені 
Компанії в рамках виконання своїх службових обов’язків, які 
мають бути точно зафіксовані та задокументовані. Якщо ви не 
впевнені, чи є якісь витрати дозволеними, зверніться до свого 
керівника.

Усі бухгалтерські книги, записи, рахунки та фінансові звіти ZF 
мають складатися з належним рівнем деталізації, достовірно 
відображати господарські операції Компанії та відповідати 

вимогам внутрішнього контроля ZF та діючого законодавства.

Правилами Компанії не допускається наявність будь-яких 
неврахованих або «забалансових» коштів чи активів. 

Ділові записи та повідомлення часто стають відомими 
широкому загалу, і ми повинні слідкувати, щоб наші 
висловлювання були точними та обдуманими – це допоможе 
уникнути непорозумінь. Це в однаковій мірі стосується 
електронної пошти, внутрішніх записів та офіційних звітів. 
Записи завжди слід зберігати або знищувати відповідно до 
політики збереження записів Компанії. Згідно з цією політикою, 
якщо якісь записи підлягають зберіганню, вони мають 
зберігатися до тих пір, поки юридичний відділ не повідомить, 
що їхнє зберігання більше не є необхідним.

Лінія довіри ZF

Для наших працівників діє анонімний механізм подання 
скарг, що стосуються порушень вимог антимонопольного 
законодавства, законодавства з протидії легалізації 
незаконних доходів, трудового законодавства, прав 
людини та інших цінностей. Всі, хто добросовісно подає 
скарги, захищаються від переслідування й помсти. 
www.bkms-system.net/Trustline
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05
Ми є  
надійним  
партнером

Будьте справедливими та чесними в 
спілкуванні з клієнтами, постачальниками, 
споживачами та діловими партнерами

Наші постачальники, клієнти, споживачі та інші ділові партнери 
довіряють нашим брендам, і ми прагнемо перевершувати їхні 
очікування. Для нас вони є важливими учасниками ринку, і їхній 
успіх прияє зростанню та успіху ZF.

Чесність – це не одностороннє зобов’язання, це відповідальність, 
яку ми ділимо з нашими постачальниками та діловими 
партнерами. Ось чому ми вимагаємо від наших постачальників 
і ділових партнерів дотримуватися наших Принципів ділового 
партнерства. Якщо ви несете відповідальність за взаємодію 
з постачальниками, ви допомагаєте компанії впевнитись, що 
її постачальники та ділові партнери поділяють наші цінності 
та зобов’язання, закріплюючи це в договірних положеннях та, 
за необхідності, проводячи аудит для перевірки відповідності 
вимогам.

Якщо ви берете участь у виборі постачальників від імені Компанії, 
переконайтеся, що ви ведете відбір об’єктивно, спираючись 
на ціновий фактор, ефективність і якість товарів чи послуг, 
які постачаються чи надаються. Виконуйте всі вимоги щодо 
закупівель. 

Будьте справедливими та чесними в спілкуванні з клієнтами, 
постачальниками, споживачами та діловими партнерами. 

Уникайте дій, які можуть бути розціненими, як конфлікт інтересів, 
і не пропонуйте та не надавайте ніяких винагород діловим 
партнерам в обмін на неправомірні переваги для Компанії.

Якщо ви співпрацюєте з постачальником або бізнес-партнером, 
переконайтеся, що йому відомі наші цінності та правила, і він їх 
дотримується.

Якщо вам стало відомо про потенційне або фактичне 
порушення будь-якого принципу ділового партнерства або 
вимог законодавства бізнес-партнером ZF, повідомте про це 
працівникам відділу корпоративного регулювання.

Питання: «Мені доручили укласти угоду з новим 
партнером із дизайну. За збігом обставин один мій 
друг має дизайнерську фірму. Чи можу я укласти 
угоду з ним?»

Відповідь: Ви повинні повідомити про цей 
потенційний конфлікт інтересів свого керівника, 
щоб усунути будь-які підозри в необ’єктивності.
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06
 Ми  
чесні

ZF прагне вести чесну та добросовісну конкуренцію 
в повній відповідності з чинними законами та 
нормативними актами, включаючи міжнародне 
антимонопольне та конкурентне законодавство. 

Зокрема, ми не допускаємо:

• укладання антиконкурентних угод або змови з реальними 
або потенційними конкурентами, включаючи, але 
не обмежуючись, угоди, спрямовані на фіксацію цін 
або цінових компонентів, обмеження щодо видів або 
кількості товарів чи послуг, що постачаються або 
надаються, фальсифікації пропозицій та поділу ринку;

• зловживання провідною ринковою позицією;
• укладання вертикальних угод, які стримують, 

запобігають або обмежують чесну та вільну 
конкуренцію всупереч чинному законодавству.

Наші конкурентна позиція базується виключно на факторах 
успіху нашого бізнесу, таких як зменшення викидів, безпека 
транспортних засобів, впровадження засобів автоматизації та 
використання даних. Ви повинні проявляти чесність та повагу 
у відношенні до клієнтів, постачальників і конкурентів ZF. 
Забороняється викрадення та інші незаконні способи отримання 
конфіденційної чи комерційної інформації без згоди власника. 
Ми не повинні користуватися перевагами, які надаються 
шляхом недобросовісних дій будь-яких осіб, таких як:

зловживання або розголошення конфіденційної інформації;
викривлення суттєвих фактів;
змова з конкурентами щодо цінових та інших умов;
порушення справедливих торгівельних практик, включаючи 
правила щодо періодів тиші, або надання інформації 
на користь одного постачальника перед іншими.

Такі практики також можуть бути незаконними.

ZF приділяє велику увагу взаємодії з державними органами 
й захисту державних інтересів та має внутрішні підрозділи, 
які займаються цими питаннями. Стратегічні рішення щодо 
захисту таких інтересів приймаються на найвищих рівнях, і в 
цьому процесі бере участь лише вповноважений персонал.  

Ми можемо брати участь в обговореннях політики з питань, 
що мають значення для нашого бізнесу та клієнтів, у таких 
сферах, як конфіденційність, інтелектуальна власність 
та сталий розвиток. Цими діями ми прагнемо допомогти 
політикам на всіх рівнях влади отримати інформацію 
про нашу продукцію, наші інновації та наш бізнес.

Ми ніколи не намагаємося отримати несправедливі 
переваги шляхом лобіювання. 

У нашій міжнародній діяльності та під час виходу на 
нові ринки ми суворо дотримуємося діючих правил 
торгівлі та положень імпортного та експортного 
контролю, а також усіх відповідних ембарго.

Питання: «Один відомий місцевий політик бажає 
провести медіа-захід на одному з наших об’єктів – 
чи можу я це схвалити?»

Відповідь: ZF не підтримує якісь конкретні партії 
– передайте рішення на розгляд до відповідного 
внутрішнього підрозділу.

Наш моральний компас допомагає 
нам завжди приймати справедливі 
рішення без будь-яких винятків

10 Кодекс поведінки
Загальні принципи етичної поведінки



Питання про те, чи є певне рішення етичним 
та законним, має бути найважливішим для 
кожного працівника та посадової особи ZF 

07
Ми дотримуємося 
принципів етики

Корупція заборонена міжнародними конвенціями, національними 
законами та внутрішніми нормативними актами. ZF не допускає 
жодних форм хабарництва серед своїх співробітників або ділових 
партнерів, а також будь-яких ділових практик, які можуть створити 
враження неправомірного впливу. Це стосується будь-яких 
можливих регіональних звичаїв. 

Метою пільг, знаків уваги та винагород, таких як запрошення на 
ділові заходи чи подарунки для клієнтів, постачальників чи інших 
ділових партнерів, є підтримка бізнес-репутації та гарних робочих 
відносин, а не отримання неправомірних переваг.

Подарунки та розваги можуть бути неправомірними, навіть коли 
це просто пропозиція або запит, якщо вони:

• надаються в грошовій формі або у 
формі грошового еквіваленту;

• не відповідають звичайній діловій практиці;
• мають надмірну вартість;
• можуть бути сприйняті як хабар або підкуп;
• порушують законодавство.

Забороняється пропонувати або приймати грошові подарунки. 
Якщо ви маєте сумніви щодо доречності або надмірної цінності 
будь-яких подарунків, зверніться до працівників відділу 
корпоративного регулювання.

Відмивання грошей (тобто використання транзакцій для 
приховування незаконного походження коштів або легалізації 
таких доходів) суворо заборонено. Про будь-яку підозрілу 
діяльність, яка, на вашу думку, може бути пов’язана з відмиванням 
грошей, слід повідомити уповноваженого працівника, що 

відповідає за боротьбу з легалізацією незаконних доходів.
Ось декілька прикладів підозрілої діяльності:

• оплата готівкою;
• здійснення платежів у валютах, нетипових для даних 

обставин або інших, ніж зазначені в договорах;
• запити на здійснення платежів у сумах, що 

відрізняються від передбачених договором; або
• здійснення платежів фізичною особою або 

компанією, яка не є стороною договору.

Конфлікт інтересів існує, коли приватний інтерес якоїсь особи 
будь-яким чином суперечить інтересам ZF. Конфлікт може 
виникнути, коли працівник здійснює дії або має інтереси, які 
можуть ускладнити об’єктивне та ефективне виконання його 
або її посадових обов’язків на користь ZF. Конфлікт інтересів 
також може виникнути, коли працівник або члени його або 
її сім’ї отримують неправомірні особисті вигоди у зв’язку зі 
своєю посадою у ZF. Якщо якась особа працює одночасно на 
конкурента, замовника чи постачальника, це майже завжди 
становить конфлікт інтересів.

Питання: «Під час відрядження мені подарували 
дорогий годинник. Чи можу я залишити його собі?»

Відповідь: Ви не можете прийняти такий подарунок, 
це занадто дорогий годинник. За наявності 
будь-яких питань зверніться до свого керівника, 
спеціаліста з нормативного контролю або відділу 
корпоративного регулювання.

11 Кодекс поведінки
Загальні принципи етичної поведінки
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Ми дотримуємося  
вимог

Ми пишаємося тим, що встановлюємо 
високі стандарти, а наші працівники, 
процеси та продукти відповідають 
вимогам чинного законодавства

Ми дотримуємося найвищих стандартів правової та етичної поведінки та 
прагнемо створювати високоякісну та безпечну продукцію, яка відповідає 
діючим законам, нормам і стандартам. 

Ми очікуємо, що кожен працівник нашої компанії знає й розуміє вимоги, які 
застосовуються до виробництва та розповсюдження наших продуктів, послуг і 
технологій.

Ці принципи втілюються в політиках, процесах та структурах ZF, включаючи 
систему забезпечення відповідності продукції (PCMS) ZF, і всі наші працівники 
та посадові особи дотримуються цих стандартів. 

Плани на майбутнє

Законодавство змінюється з 

високою швидкістю, тому дуже 

важливо, щоб ми слідували 

шляху ZF, щоб бути готовими до 

майбутнього. 

Ми передбачаємо тенденції 

та зміни в правовому полі, 

щоб забезпечити постійну 

нормативну відповідність у всій 

групі компаній.

12 Кодекс поведінки
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Ми  
безпечнi

Ви не повинні використовувати або 
передавати будь-яку конфіденційну 
інформацію ZF для будь-яких інших цілей, 
крім цілей, що пов‘язані з бізнесом ZF

Ви граєте ключову роль у захисті ZF. Активи включають власну 
інформацію ZF (наприклад об’єкти інтелектуальної власності, 
конфіденційні бізнес-плани, неоголошені плани з випуску 
продукції, стратегії збуту та маркетингу та інші комерційні 
таємниці), а також фізичні активи, такі як грошові кошти, 
обладнання, матеріали та запаси продукції.

З усією інформацією про ZF, що не підлягає публічному 
розголошенню, слід поводитися відповідно до вимог щодо її 
конфіденційності.

• Слідкуйте за тим, що ви кажете. Уважність до того, де ви 
знаходитесь, хто оточує вас і що вони можуть побачити 
або почути, — це важливий спосіб, яким ми всі можемо 
захистити інтелектуальну власність ZF.

• Ми маємо захищати наші активи. Слідкуйте за активами 
та інформацією, які вам довірила ZF, і запобігайте їхній 
втраті, нецільовому використанню, розтраті або крадіжці.

• Подавайте належний приклад. Демонструйте поведінку, 
яка допоможе захистити наші активи та інформацію.

• Зберігайте уважність та пильність. Ви є часткою нашої 
першої лінії захисту – так званого Human Firewall 
– і маєте приймати розумні рішення щодо безпеки, 
створюючи бар’єр між кіберзлочинцями та нашою 
інфраструктурою.

За наявності будь-яких питань звертайтеся до відділу 
корпоративної безпеки ZF.

Ми поважаємо право кожної особи на недоторканість особистого 
життя й захищаємо персональні дані наших співробітників, 
постачальників, клієнтів і всіх інших сторін, з якими ми ведемо 
справи. Ми зберігаємо ці дані в безпеці, використовуємо їх лише 
за призначенням і не зберігаємо їх довше, ніж це необхідно.

Звернутися до відділу захисту даних можна електронною поштою: 
dataprotection@zf.com

Питання: «Мій керівник попросив мене увійти в 
систему компанії, використовуючи її пароль, для 
отримання деяких звітів – чи можу я це зробити?»

Відповідь: Ні. Розголошення паролів суперечить 
політиці ZF. Ви маєте нагадати своєму керівнику, 
що у вас немає доступу до цієї системи.

13 Кодекс поведінки
Загальні принципи етичної поведінки
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Ми уважні

Коли наші клієнти співпрацюють із нами, 
вони вірять у те, що ми заявляємо про 
нашу продукцію.

Наші відносини з нашими 
постачальниками, клієнтами, споживачами 
та іншими діловими партнерами 
повинні бути чесними, позитивними та 
продуктивними, і завжди ґрунтуватися на 
взаємній довірі та повазі. Побудова цих 
відносин є безперервним процесом, що 
вимагає постійного дотримання високих 
стандартів ділової поведінки. Кожного 
разу під час взаємодії з цими сторонами 
ми повинні демонструвати чесність і 
відданість нашим цінностям.

Ми повинні завжди казати правду. Вся 
інформація, яку ми спрямовуємо нашим 
клієнтам, постачальникам, споживачам 
та іншим діловим партнерам, має бути 
правдивою, включаючи етикетки наших 

продуктів, рекламу та інші засоби 
комунікації. Не беріть участі в будь-яких 
нечесних чи оманливих діях. Репутацію 
важко придбати й легко втратити.

Розумно використовуйте соціальні мережі 
та спілкуйтеся відповідально. Якщо ви 
коментуєте щось, що стосується ZF, 
у соцмережах, дайте співрозмовнику 
зрозуміти, що ви висловлюєтеся не від 
імені компанії. Ніколи не розголошуйте 
конфіденційну інформацію про Компанію, 
її клієнтів, постачальників, конкурентів 
чи інших ділових партнерів і ніколи не 
публікуйте інформацію, що може бути 
сприйнята як погрози, залякування, 
переслідування чи булінг.

Як це відноситься до мене?

Якщо ви стурбовані тим, 
що ваш коментар міг 
створити враження, що ви 
висловлюєтеся від імені ZF, 
зверніться до свого керівника 
або до відділу комунікацій, 
щоб ми могли скласти 
відповідь та мінімізувати будь-
яку шкоду, яка могла бути 
спричинена.

Довіра є основою будь-
яких хороших відносин

14 Кодекс поведінки
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Для світу

15 Кодекс поведінки
Загальні принципи етичної поведінки



11
Ми дбаємо  
про планету

Ми діємо таким чином, щоб запобігти та мінімізувати 
вплив на навколишнє середовище й сприяти досягненню 
більш сталого та кращого спільного майбутнього

Сталий розвиток ZF допомагає позитивно 
впливати на життя людей, спільноти та 
всієї нашої планети.

У боротьбі зі зміною клімату важливі дії 
кожного з нас, завдяки своїй продукції 
ZF сприяє зменшенню викидів, захисту 
клімату та підвищенню безпечної 
мобільності.

Разом із нашими постачальниками та 
діловими партнерами ми робимо внесок 
у досягнення цілей по зниженню викидів 
вуглекислого газу вздовж нашого ланцюга 
створення вартості.

Ми поважаємо природне середовище 
нашої планети та прагнемо зберігати 
ресурси, зменшувати забруднення 
навколишнього середовища (включаючи 
мінімізацію відходів та адаптацію 
принципів економіки замкненого циклу) та 
запобігати екологічній шкоді. 
Прагнення до сталого захисту 

навколишнього середовища є одним з 
основних принципів нашої діяльності. 

Відповідно до цих принципів ми 
розробляємо екологічно чисті рішення 
з дизайну продукції, знижуючи вплив 
наших бізнес-процесів на навколишнє 
середовище, постійно зменшуючи 
використання енергії та вживаючи заходів 
із захисту довкілля. Таким чином ми 
прагнемо подавати приклад на світовому 
рівні. 

Як постачальник технологій, ZF продовжує 
залежати від використання конфліктних 
мінеральних ресурсів, однак ми робимо 
все можливе, щоб зменшити частку їхнього 
використання та виключати з виробничого 
циклу критичні джерела сировини.

Як це відноситься до мене?

Зробіть свій внесок, 
відповідально використовуючи 
ресурси, допомагаючи 
зменшувати викиди, 
дотримуючись екологічних 
законів і правил, а також 
беручи участь у наших 
заходах, спрямованих на 
сталий розвиток, переробку 
відходів та поповнення 
ресурсів.

16 Кодекс поведінки
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Ми  
захищаємо  
інших

Ми діємо відповідно до законів, що стосуються захисту прав 
людини, принципів Глобального договору ООН та визнаних 
міжнародних трудових і соціальних стандартів, таких як Керівні 
принципи МОП та ОЕСР. 

ZF твердо вірить у підтримання людської гідності, а також рівності, 
взаємної поваги, довіри, толерантності та справедливості для 
всього людства.

Ми дотримуємося цих принципів під час працевлаштування нових 
співробітників, взаємодії та заохочення існуючих працівників, а 
також їхнього професійного розвитку 
. Ми поважаємо гідність, недоторканість та особисті права кожної 
людини.

Примусова праця, праця ув’язнених осіб, кабальна, підневільна 
або рабська праця та будь-які форми торгівлі людьми заборонені, 
оскільки це передбачає отримання переваг за рахунок людей, що 
не можуть погоджуватися на такі дії.

Ми не допускаємо жодних форм сучасного рабства, таких як 
торгівля людьми, примусова праця та експлуатація праці дітей. 

Робота, яка позбавляє дітей дитинства, їх потенціалу та гідності, а 
також шкодить фізичному та розумовому розвитку, за визначенням 
Міжнародної організації праці, не відповідає цінностям ZF. 
ZF завжди дотримується вимог до мінімального віку для 
працевлаштування, встановлених національним законодавством.

Ми зосереджуємо свої зусилля на створенні сприятливого 
мікроклімату між нашими працівниками та діловими партнерами, 
який характеризується взаємною повагою, довірою, толерантністю 
та справедливістю. 

Відстоювання прав людини в рамках нашої соціальної 
відповідальності означає, що дотримання та виконання вимог 
законодавства є само собою зрозумілим. Ми зобов’язані 
дотримуватися вимог чинного законодавства, приймаючи всі наші 
ділові рішення. Це також поширюється на захист прав людини 
в ланцюжку поставок. ZF прийняла на себе «Зобов’язання з 
усунення» будь-яких виявлених порушень. Ми дотримуємося 
відповідних норм, що стосуються справедливих умов праці, 
включаючи свободу зборів, свободу об’єднань та колективних 
переговорів. Ми прагнемо підтримувати соціальну безпеку в 
нашій сфері відповідальності та поважаємо право на свободу 
переконань і свободу їх вираження.

Подумайте, який вплив має ваша робота на інших людей. Якщо 
ви вважаєте, що ваша робота може мати негативний вплив на 
будь-кого всередині чи поза ZF, зверніться до свого керівника, 
профспілки працівників або на лінію довіри ZF.

ZF усвідомлює свою соціальну відповідальність: ми не тільки 
дотримуємося цих стандартів, а й перевершуємо їх завдяки 
ініціативі «ZF hift».

Ми дотримуємося принципів взаємоповаги, 
довіри, толерантності та справедливості

ZF hilft 

Більш детальну інформацію про ініціативу «ZF 
hift» можна знайти 
тут

www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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https://www.zf-hilft.de/site/zfhilft/en/home/zf_hilft.html


Ми допомагаємо 
іншим
Якщо ви маєте будь-які питання чи сумніви щодо поведінки з 
дотриманням вищезазначених правил, ви можете в будь-який час 
звернутися до свого керівника. Крім того, ви можете звернутися 
до підрозділу з нормативного контролю, зокрема на гарячу лінію з 
нормативного контролю, з усіх питань щодо відповідності вимогам.

Крім того, ZF має додаткову документацію, що містить детальні 
роз’яснення внутрішніх правил та інструкцій.

Звернутися до відділу корпоративного регулювання можна 
електронною поштою
за адресою:  compliance@ZF.com

Ми маємо анонімну гарячу лінію для повідомлення про порушення 
вимог із нормативного контролю: https://www.bkms-system.net/Trustline  
https://www.bkms-system.net/Trustline

Наші працівники можуть знайти додаткову інформацію у внутрішній 
корпоративній мережі Інтранет за адресою:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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mailto:compliance%40ZF.com?subject=Code%20of%20Conduct%3A%20Compliance
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https://sl.zf-world.com/Compliance


Для світу      Ми дбаємо про планету – Ми захищаємо інш
их – М

и допом
агаєм

о інш
им

У 
св

іті
 Ми є надійним партнером – Ми чесні – Ми дотримуєм

ося принципів етики – Ми дотримуємося вимог – Ми безпечні – Ми ув
аж

ні

Наш
 світ     Ми поважаємо один одного – М

и піклуємося – Ми відкриті

ZF Кодекс поведінки...
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ZF Friedrichshafen AG
ZF Forum | Headquarters 
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen Germany

www.zf.com

https://www.zf.com
https://twitter.com/zf_konzern
https://www.facebook.com/zfgroup.global
https://www.youtube.com/channel/UCKFB9w8mLD5DcSqnYY7bVzg
https://www.xing.com/pages/zf
http://linkedin.com/company/zf-group/
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