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Звернення головного виконавчого директора 

корпорації Intel 
 

 

Корпорація Intel міцно утримує звання одного з незмінних світових 

лідерів у сфері корпоративної соціальної відповідальності та етичного 

ведення бізнесу. Я хочу подякувати вам за внесок у просування 
цінностей корпорації Intel та підтримку нашої репутації, що викликає 

захоплення, повагу й довіру до нашої компанії.  

  

Ставлячи перед собою нові амбітні цілі та розширюючи присутність на 

стрімко мінливих ринках, ми повинні усвідомлювати, що єдина річ, яка 

має завжди залишатися незмінною, — це непохитна вірність нашим 
цінностям та найвищим етичним стандартам. На фундаменті цих ключових 

цінностей та стандартів побудована унікальна культура Intel, яка стала 

нашою визначною рисою, сформувала нашу торгову марку та надихає 

наших клієнтів і постачальників.  

  

Наш Кодекс корпоративної етики завжди був та й надалі залишатиметься 

нашим надійним компасом. Цей Кодекс установлює принципи сумлінності 

та порядності, дотримання яких я очікую від усіх працівників. 

Ознайомтеся з ним, обміркуйте його та вживіть відповідних заходів для 

втілення цих ідей. Із усіма питаннями та міркуваннями ви можете 
звернутися до свого керівника, юриста вашої робочої групи, до Відділу 

програми етичних норм або до представника відділу Дотримання етичних 

і правових норм Intel. 

  

Я сподіваюсь на вашу активну участь у щоденному втіленні цінностей 

нашої корпорації на своїх робочих місцях.  

  

Брайан Кржаніч 

Головний виконавчий директор 
  

http://targetmailer.intel.com/TMService/Redir.aspx?ID=1281909
http://targetmailer.intel.com/TMService/Redir.aspx?ID=1281909
http://targetmailer.intel.com/TMService/Redir.aspx?ID=1281910
http://targetmailer.intel.com/TMService/Redir.aspx?ID=1281910
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СТОРІНКА 1 

Культура безкомпромісної чесності 

З моменту створення компанії безкомпромісна чесність та 

професіоналізм були наріжними каменями бізнесу Intel. У всьому, 
чим ми займаємося, Intel підтримує та захищає ряд ключових 

цінностей та принципів. Наш майбутній розвиток залежить від 

розуміння кожним з нас цих цінностей, принципів та постійного 

дотримання безкомпромісної чесності, що є основою роботи нашої 
компанії. 

Кодекс корпоративної етики встановлює стандарти нашої спільної 

праці при розробці та виробництві продукту, описує, яким чином 
мизахищаємо цінності корпорації Intel та її дочірніх підприємств і 

філій (далі разом – «Intel»), а також стандартизує нашу роботу з 

клієнтами, постачальниками, дистриб'юторами та іншими 
контрагентами. Під час ведення пов'язаних із Intel справ усі 

працівники Intel мають дотримуватись цього Кодексу, наших 

політик працевлаштування (Employment Guidelines) та інших 

застосовних правил. 
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СТОРІНКА 2 

Наше бачення  

Кращий досвід розумних речей у мережі разом з Intel. 

Наші цінності 
 

Орієнтування на клієнтів 

Ми прагнемо: 

 Прислуховуватися та реагувати на 
зауваження наших клієнтів, 
постачальників та акціонерів 

 Чітко доносити наші наміри та 
очікування 

 Пропонувати інноваційні та 
конкурентоспроможні продукти та 
послуги 

 Зробити працю з нами найпростішою 

 Найкраще за усіх задовольняти 
клієнтів 

Прийняття ризику 

Ми прагнемо: 

 Заохочувати інновації та творче 
мислення 

 Сприймати зміни та піддавати 
сумніву наявний стан речей 

 Прислуховуватися до усіх ідей та 
точок зору 

 Вчитися на наших успіхах та 
помилках 

 Заохочувати та винагороджувати 
поінформоване прийняття 
ризикованих рішень 

Дисципліна 

Ми прагнемо: 

 Вести бізнес із безкомпромісною 
чесністю та професіоналізмом 

 Забезпечувати безпечне, чистоте та 
нетравматичне робоче місце 

 Брати на себе зобов'язання та 
дотримуватись їх 

 Належним чином планувати, 
фінансувати та забезпечувати 
персоналом наші проекти 

 Уважно ставитися до дрібниць 

Відмінне місце для роботи 

Ми прагнемо: 

 Бути відкритими та прямими 

 Стимулювати створення вимогливої 
робочої атмосфери, сприятливої для 
розвитку наших різноманітних 
людських ресурсів 

 Працювати у команді, поважаючи та 
довіряючи один одному 

 Вигравати та веселитися 

 Визнавати та винагороджувати 
досягнення 

 Керувати продуктивністю чесно і 
рішуче 

 Бути надбанням для наших громад в 
усьому світі 

Якість 

Ми прагнемо: 

 Досягати найвищих стандартів якості 

 Робити правильні речі правильно 

 Постійно вчитися, розвиватися та 
вдосконалюватися 

 Пишатися нашою працею 

Орієнтація на результат 

Ми прагнемо: 

 Встановлювати вимогливі та 
суперницькі цілі 

 Фокусуватися на результаті 

 Брати на себе відповідальність 

 Конструктивно підходити до 
вирішення проблем 

 Працювати досконало 
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СТОРІНКА 3 

Ваша відповідальність 

Кодекс корпоративної етики Intel стосується всіх працівників і встановлює 
принципи роботи корпорації Intel і її дочірніх підприємств (які разом 

називаються «Intel»), а також членів ради директорів, які не є нашими 

працівниками, коли йдеться про їхню діяльність, пов'язану з Intel. Кодекс 

корпоративної етики також стосується незалежних підрядників, 

консультантів, постачальників та інших сторін, що мають ділові відносини 
з Intel. 

Порядок подання заяв щодо порушень етики, у тому числі особливості 

звітності про порушення етики та інші деталі, наприклад додаткові 

положення чи принципи, пов'язані з Кодексом корпоративної етики, 

можуть відрізнятися для різних компаній та регулюються відповідно до 
місцевих законів. 

Для отримання інструкцій щодо подальших дій працівникам 

рекомендується переглядати розділ запитань і відповідей Кодексу 

корпоративної етики та інші пов'язані ресурси. Якщо у вас виникли 

питання щодо застосування Кодексу корпоративної етики, зверніться до 

юридичного відділу Intel. 

Принципи Кодексу  

Кодекс затверджує п'ять принципів поведінки:  

 Чесний та відкритий підхід до ведення бізнесу. Вести бізнес із 

безкомпромісною чесністю та професіоналізмом, демонструючи 

відкритість і високі етичні стандарти у всіх ділових відносинах, і 

ставитись до клієнтів, постачальників, дистриб'юторів та інших 

контрагентів справедливо, чесно та з повагою. 

 Дотримання букви та духу закону. Забезпечити відповідність 
ділових рішень усім застосовним законам і нормам численних країн, 

у яких Intel провадить ділову діяльність. 

 Справедливе ставлення у взаємовідносинах. Працюючи у 

команді, ставитись до людей із повагою та довіряти один одному.  

 Орієнтація на інтереси Intel та уникнення конфліктів 
інтересів. Уникати ситуацій, у яких наші особисті або сімейні 

інтереси заважають або навіть просто справляють враження таких, 

що можуть заважати приймати ґрунтовні ділові рішення, котрі є 

найкращими з точки зору інтересів Intel. 

 Захист активів і репутації компанії. Захищати цінності активів 
Intel, серед яких фізичні активи, інтелектуальна власність, 

конфіденційна та секретна інформація, товарні знаки Intel, а також 

назва й репутація компанії й конфіденційна інформація наших 

клієнтів, постачальників і працівників.  
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СТОРІНКА 4 

Необхідність ставити запитання та повідомляти про 

проблеми 

Кожен співробітник несе відповідальність за ознайомлення з 

нижченаведеним Кодексом, його розуміння та дотримання. Працівники, 

які порушують кодекс, зазнають дисциплінарного стягнення, аж до 

можливого припинення працевлаштування в Intel. Будь-хто, хто порушує 
закон, також може бути покараний в рамках громадянської та 

кримінальної відповідальності. 

Щоб допомогти нашій компанії вести справи з безкомпромісною чесністю 

та професійністю, кожен працівник зобов'язаний повідомляти про 

можливі порушення закону, цього Кодексу та інших встановлених у 
компанії правил. 

Звернення по допомогу та звітування про проблеми 

Оскільки Кодекс не може передбачити кожну окрему ситуацію, слід 
звертатися по допомогу у будь-якому випадку, особливо якщо немає 

впевненості у подальших діях. Існує багато способів отримати інформацію 

та поставити запитання про Кодекс.  

Корпорація Intel заохочує усіх своїх працівників, а також працівників 

дочірніх підприємств і філій Intel якомога швидше ставити питання, що 
виникають, та обговорювати їх зі своїм безпосереднім керівником або з 

внутрішніми підрозділами, які спеціалізуються на обговоренні таких 

питань, включаючи відділ кадрів, відділ внутрішнього аудиту, відділ 

безпеки та юридичний відділ Intel. Працівники також можуть повідомляти 

про будь-які проблеми, що стосуються етики та дотримання встановлених 

норм, з використанням електронної мережі за допомогою форми 
повідомлення з питань етики (потребує доступу до мережі Intel) або 

скориставшись телефонною лінією Intel із питань етики та дотримання 

норм. Обидва способи дають змогу повідомляти про негаразди анонімно, 

якщо це дозволено законодавством. Працівники також можуть надіслати 

повідомлення за адресою ethics.reporting@intel.com. Щодо інших 
пов'язаних із роботою питань звертайтесь до свого керівника або будь-

якої особи на керівній посаді з ланцюжка керування, до якого ви 

безпосередньо відноситесь, на адресу електронної пошти для 

конфіденційного повідомлення harassment.concerns@intel.com, у службу 

допомоги з кадрових питань, до свого працівника відділу кадрів або до 
юриста з кадрових питань.  

Згідно з політикою відчинених дверей працівники корпорації Intel 

заохочуються до обговорення питань, пов'язаних із цим Кодексом, із 

будь-яким керівником, зокрема з керівником відділу, керівником 

підрозділу чи іншою керівною особою до канцелярії генерального 
директора включно, або ставити загальні питання щодо цього Кодексу 

корпоративної етики, надіславши листа за адресою ask.ethics@intel.com. 

https://ethicsreporting.intel.com/
https://ethicsreporting.intel.com/
https://ethicsreporting.intel.com/
http://ethicsline.intel.com/
http://ethicsline.intel.com/
mailto:ethics.reporting@intel.com
mailto:harassment.concerns@intel.com
https://employeecontent.intel.com/content/entrypage/619c77cd-b4d0-4788-9c64-d9897fd45751.html
https://employeecontent.intel.com/content/entrypage/619c77cd-b4d0-4788-9c64-d9897fd45751.html
mailto:hr.legal@intel.com
mailto:ask.ethics@intel.com
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СТОРІНКА 5 

Працівники дочірніх підприємств і філій Intel можуть мати доступ до інших 

каналів повідомлення. 

Керівники та працівники, яким стало відомо про можливе порушення 
закону, правил чи корпоративної політики з правових питань, мають 

негайно повідомити про своє занепокоєння представникові юридичного 

відділу, юристові з кадрових питань або до відділу внутрішнього аудиту. 

Intel сприймає усі звіти серйозно, вивчає проблему та вживає відповідних 

заходів. Усі працівники компанії Intel та її дочірніх підприємств мають 
робити все необхідне для проведення внутрішніх розслідувань, а до 

працівників, які не виконують цю вимогу, застосовуються дисциплінарні 

стягнення аж до звільнення, згідно із застосовним місцевим 

законодавством. Участь працівників у розслідуваннях імовірних порушень 

Національного Акту щодо трудових відносин є добровільною. Під час 

будь-якого внутрішнього розслідування працівникам наполегливо 
рекомендується надавати чесну, правдиву та повну інформацію.  

Політика немстивості  

Intel не миритиметься з жодними спробами помститися тому, хто сумлінно 

звітує про можливі порушення закону, Кодексу або інших політик чи 

процедур компанії, або тому, хто ставить питання про поточні або 

запропоновані правила. Працівники, які намагаються помститися, 

зазнають дисциплінарних стягнень. 

Працівники, які вважають, що зазнали помсти за звітування про можливі 
порушення, мають звертатися до місцевого представника відділу кадрів 

або юридичного відділу Intel.  
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Чесний та відкритий підхід до ведення бізнесу  
Однією з ключових цінностей компанії є безкомпромісна чесність і 
професіоналізм у бізнесі. Ми реалізуємо цей принцип: 

 Забезпечуючи чіткість, повагу та професійність у діловому 

спілкуванні;  

 Справедливо ставлячись до клієнтів, постачальників, 

дистриб'юторів та інших контрагентів; 

 Будучи відповідальним корпоративним громадянином, поважаючи 

права людини та керуючи впливом нашого бізнесу на світ навколо 

нас; а також  

 Підтримуючи точний фінансовий та інші обліки нашої діяльності. 

Дотримуючись чіткості і професійності у діловому спілкуванні 

Ми цінуємо чіткість, шанобливе ставлення та професійність під час 

спілкування в будь-яких ділових відносинах. Неоднозначність та 

непрофесійність у спілкуванні, як в усній, так і в письмовій формі, можуть 
нанести шкоду компанії Intel. Навіть якщо спілкування має добрі наміри, 

його можливо неправильно розтлумачити. Прикладами засобів 

спілкування є електронна пошта, презентаційні матеріали, голосова 

пошта, текстові повідомлення та миттєві повідомлення, а також вміст у 

соціальних мережах та на веб-сайтах. 

Ведення бізнесу з клієнтами, постачальниками, 

дистриб'юторами та іншими контрагентами  

Основою нашого успіху є міцні відносини, побудовані на принципах 

взаємної поваги та довіри з нашими клієнтами, постачальниками, 

дистриб'юторами та іншими контрагентами. Задля дотримання цих міцних 

відносин ми ставимося до кожного з ким працюємо, так, як бажали б, щоб 
ставилися до нас: чесно, справедливо і з повагою.  

Здійснюючи маркетинг та взаємодіючи з клієнтами та потенційними 

клієнтами, ми завжди презентуємо продукти та послуги Intel справедливо 

та точно. 

Ми розраховуємо на те, що наші постачальники дотримуються всіх 
застосовних законів і норм, Кодексу корпоративної етики Intel та 

принципів корпоративної відповідальності, що не суперечать Кодексу 

етики громадянської коаліції електронної промисловості (EICC). Ми 

розраховуємо на те, що наші постачальники слідкують за відповідністю 

свого ланцюжка прямих поставок таким очікуванням.  

У випадку порушення положень цього Кодексу для незалежних 

підрядників, консультантів, постачальників, дистриб'юторів та інших 

контрагентів ділових відносин із Intel існує ймовірність припинення таких 

відносин. 
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Операції в межах взаємодії з урядом США можуть регулюватись 

особливими правилами. У випадку ведення справ із урядом США 

працівники Intel та інші особи, що діють від імені Intel, мають 
дотримуватись вимог, викладених у нашому документі Положення 

корпоративної політики: ведення справ із урядом США (CPS).  

Бути відповідальним корпоративним громадянином  

Intel має довготривалу глобальну репутацію відповідального 

корпоративного громадянина. Для нас корпоративна відповідальність 

означає досягнення успіху в бізнесі шляхами, що демонструють повагу до 

людей та планети, а також захист цінностей і дотримання високих 

стандартів етики, викладених у наших принципах прав людини та 
політиці охорони праці й навколишнього середовища. Intel є лідером із 

підтримки освіти й розвитку суспільства, в якому ми живемо та працюємо.  

Згідно з даними, викладеними в нашому звіті щодо корпоративної 

соціальної відповідальності, ми демонструємо повагу до людей та 

планети, та вимагаємо від наших працівників зважувати на коротко- та 
довгостроковий вплив нашої роботи на середовище та людей під час 

прийняття ними бізнес-рішень. Всіма нашими діями ми повинні 

підтримувати давно завойовану глобальну репутацію Intel як зразок для 

наслідування з точки зору етичної й соціально відповідальної поведінки. 

Підготовка точних фінансових та інших звітів  

Фінансові та інші бізнес-звіти компанії Intel є основою для ділових рішень, 

які ми приймаємо. Ми несемо відповідальність за повноту, справедливість 

даних, точність, своєчасність та зрозумілість відображення операційної та 
бізнес-діяльності компанії у звітах та документації Intel.  

Будь-які письмові документи, необхідні для виконання наших робіт, такі 

як договірні угоди, карти табельного обліку та звіти про витрати мають 

бути точними, повними та належним чином схваленими. У разі 

виникнення питань слід звертатися за допомогою до безпосереднього 

керівника або іншого менеджера. Якщо вам стане відомо про будь-які 
неточні записи, негайно повідомте про це фінансовий чи юридичний 

відділ Intel. Ми не підтримуємо і не допускаємо підготовки 

фальсифікованих записів за будь-яких обставин. 

Ми працюємо з аудиторами задля забезпечення відповідності наших 

методів ведення бізнесу та обліку застосовним стандартам 
бухгалтерського обліку. Ми маємо співпрацювати з аудиторами та 

слідкуємо за тим, щоб будь-хто, працюючи під нашим керівництвом, 

також співпрацював з аудиторами.  

http://legal.intel.com/Corporate+Guidelines/
http://legal.intel.com/Corporate+Guidelines/
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Дотримання букви та духу закону 

Будучи глобальною компанією, Intel має виконувати закони багатьох 
країн, в яких ми ведемо бізнес. Кожен з нас несе відповідальність за 

знання та дотримання усіх відповідних законів та норм.  

Ми також маємо вести бізнес, захищаючи дух та намір законодавства. У 

разі відхилення Кодексу або принципів компанії від місцевого 

законодавства або норм ми маємо завжди дотримуватися найвищого 
стандарту. У разі виявлення розбіжностей між цим Кодексом 

корпоративної етики та місцевим законодавством, слід звернутися до 

юридичного відділу Intel.  

Порушення законів та норм мають серйозні наслідки як для компанії, так і 

для відповідних співробітників. Тому у разі виникнення питань з цього 
або інших юридичних приводів завжди слід звертатися за консультацією 

до юридичного відділу Intel.  

Деякі правові питання, з якими ми стикаємося, включають 

антимонопольні, антикорупційні, навколишнє середовище, імпорт-

експорт, інсайдерську торгівлю, інтелектуальну власність, 

недоторканність приватного життя, і суспільні комунікації. 

Антимонопольні питання  

Антимонопольне законодавство, яке також іноді називається 
конкурентним правом, регулює методи поведінки компаній на ринку. 

Антимонопольне законодавство стимулює конкуренцію, забороняючи 

необґрунтовані обмеження в торгівлі. Закони в загальній формі 

регулюють як компанії мають поводитися з конкурентами, клієнтами та 

постачальниками. Порушення антимонопольного законодавства є 

серйозним випадком і в цьому разі компанія та приватні особи мають 
ризик підпадати від серйозні кримінальні покарання.  

У всіх регіонах і країнах, де ми працюємо, ми вірні принципу рішучої, але 

чесної конкуренції за постачальників і клієнтів.  

Задля дотримання антимонопольного законодавства ми не маємо:  

 Спілкуватися з будь-яким конкурентом щодо ціни, будь-яких умов, 
що впливають на ціну, або щодо обсягів виробництва; 

 Розділяти та призначати ринки чи клієнтів; 

 Домовлятися з конкурентом щодо бойкоту іншого бізнесу; або 

 Встановлювати невідповідні умови закупівель або продажів.  

Наша антимонопольна політика та стандарти викладені в міжнародних 
правах та стандартах щодо антимонопольного та конкурентного права 

корпорації Intel. У разі виникнення питань слід звертатися до юридичного 

відділу Intel по консультацію. 
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Працюючи з дистриб'юторами, ми маємо чітко дотримуватися цінової та 

торговельної політики нашої компанії. Керівник, відповідальний за 

дистрибуційний продаж та маркетинг у певному регіону, володіє 
детальнішою інформацією щодо місцевих процедур, яких слід 

дотримуватися у роботі з дистриб'юторами цього регіону, і може 

відповісти на будь-які запитання.  

Хабарництво та протидія корупції  

В багатьох країнах існує антихабарницьке та антикорупційне 

законодавство, що має запобігати використанню компаніями та фізичними 

особами несправедливих бізнес-переваг та підриванню верховенства 

права. Згідно з багатьма законами платежі для спрощення формальностей 
також вважаються хабарами, і платити посадовим особам чи іншим 

працівникам уряду за спрощення формальностей забороняється. Ми не 

здійснюємо від імені Intel жодних платежів для спрощення формальностей 

посадовим особам, працівникам уряду чи іншим особам, що виконують 

свої офіційні обов'язки. Ми ніколи не повинні пропонувати або брати 
хабарі чи відкати, а також брати участь у корупційній діяльності будь-

якого роду та сприяти такій діяльності. Intel суворо забороняє 

хабарництво в будь-якій формі. 

Заборона пропонування чи виплати хабарів у будь-якій формі також 

стосується третіх сторін, що діють від імені Intel, таких як підрядники, 

консультанти чи дистриб'ютори. Ми ніколи не повинні залучати до 
співпраці задля здійснення бізнесу Intel будь-яку третю сторону, якщо в 

нас є підстави думати, що вона може запропонувати хабар. Наші 

антикорупційні вимоги до третіх сторін викладено в нашій 

Антикорупційній політиці для постачальників і Політиці щодо подарунків, 

подарунків, частування, розваг і подорожей для третіх сторін.  
 

Під час ведення справ із урядовими організаціями консультуйтеся з 

юридичним відділом, щоб бути впевненими у своїй обізнаності щодо 

відповідних особливих правил чи законів. Перш ніж надати будь-яку 

цінність урядовому посадовцю, знайдіть необхідне схвалення в нашій 
політиці щодо подарунків, частування, розваг та подорожей по 

відношенню до третіх сторін.  

Керування питаннями охорони праці й навколишнього 
середовища та дотримання відповідних норм  

У нашій діяльності, практиці та виробництві продукції в усьому світі 

застосовується ціла низка законів, стандартів, вимог і політик захисту 
навколишнього середовища. Ми відповідаємо за розуміння та дотримання 

цих вимог, які включають:  

 Збереження енергії, води, сировини та інших природних ресурсів;  

 Операції з матеріалами та відходами; а також 

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption%20Policy%20Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third%20Party%20GMET%20Policy_Final_Dec%202013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third%20Party%20GMET%20Policy_Final_Dec%202013.pdf
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 Дотримання дозволів з точки зору охорони навколишнього 

середовища та вимог техніки безпеки.  

Ми підтримуємо запобіжний підхід до використання матеріалів у 
виробництві нашої продукції та намагаємося скоротити використання 

шкідливих матеріалів та впливу на навколишнє середовище наших 

виробничих технологій. 

Ми очікуємо від своїх постачальників та інших контрагентів дотримання у 

своїй діяльності застосовних законів і стандартів захисту навколишнього 
середовища та охорони праці.  

Дотримання умов імпорту та експорту  

У кожній країні, в якій ми ведемо бізнес, закони і правила регулюють 
імпорт та експорт. Багато з цих законів і правил обмежують чи 

забороняють фізичне відвантаження нашої продукції або передачу 

електронними та іншими засобами програмного забезпечення та 

технологій у певних напрямках, певним юридичним особам чи іноземцям. 

В багатьох випадках закон вимагає отримання експортної ліцензії або 
іншого відповідного дозволу перед тим, як можна буде відвантажити або 

передати товар.  

Ми несемо відповідальність за дотримання цих законів та норм. Тому ми 

маємо забезпечувати митне оформлення всіх товарів і не повинні: 

 Продовжувати операцію, якщо знаємо про порушення, що вже 

сталося, або що може статися;  

 Передавати контрольоване програмне забезпечення та 

контрольовані технології без отримання відповідних дозволів; або 

 Призначати невідповідну грошову вартість товарам та послугам 

Порушення, навіть ненавмисні, можуть призвести до значних штрафів та 

стягнень, відкликання експортних ліцензій, втрати експортних привілеїв 
та/або додаткових перевірок та затримок на митниці. Оскільки ці закони 

та норми є складними та відрізняються для кожної країни, Intel 

організовує відповідні консультації та підготовку з цих питань.  

Торгівля конфіденційною інформацією  

Багато країн мають закони, що регулюють операції з використанням 

конфіденційної інформації, які обмежують торгівлю цінними паперами та 

інші види діяльності з боку будь-кого, хто володіє важливою непублічною 

інформацією. Важливою непублічною інформацією є будь-яка інформація, 
в цілому невідома широкому загалу, яку розважливий інвестор може 

вважати значущою для виконання транзакцій із купівлі чи продажу 

цінних паперів у компанії. 
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Будь-який працівник Intel, який володіє суттєвою непублічною 

інформацією щодо Intel або будь-якої іншої компанії, не має права:  

 Вести зустрічну торгівлю або виконувати транзакції стосовно акцій 
чи інших цінних паперів цієї компанії;  

 Розкривати таку інформацію іншим, що можуть купувати або 

продавати акції внаслідок отримання такої інформації; або  

 Іншим чином використовувати таку інформацію для власної вигоди 

або власної вигоди інших осіб.  

Коли ви маєте постійний доступ до непублічної інформації щодо Intel або 

іншої компанії, ви повинні бути особливо обережними під час планування 

торгівлі цінними паперами. Intel має керівні принципи і політику, які 

допоможуть вам планувати операції відповідно до вимог законодавства 

про цінні папери.  

Директори, посадові особи та керівні працівники Intel (10-го рівня та 
вище за класифікацією Intel або еквівалентного рівня за класифікацією 

дочірніх підприємств чи філій Intel) не мають права інвестувати в 

(купувати чи іншим способом отримувати чи продавати) похідні фінансові 

інструменти цінних паперів Intel, зокрема «пут», «кол» чи форвардні 

контракти, або брати участь у будь-яких коротких продажах або коротких 
позиціях (позиціях, що дозволяють особі отримати вигоду, якщо ціна 

акцій Intel впаде) для цінних паперів Intel, за винятком випадків, 

зазначених у політиці Intel щодо похідних цінних паперів.  

Інтелектуальна власність  

Права на інтелектуальну власність є вирішальними для захисту 

інвестицій, які компанії та фізичні особи роблять у розвиток нових 

продуктів та послуг. Ми захищаємо свою інтелектуальну власність, а 

також поважаємо права на інтелектуальну власність інших.  

Ми не маємо права копіювати, відтворювати або передавати захищені 

правом власності матеріали, наприклад, письмові дані, ілюстрації, музику, 

відео, фотографії, відеокліпи та програмне забезпечення, не маючи на це 

дозволу або ліцензії.  

Ми повинні використовувати конфіденційну інформацію Intel або інших 
тільки в ділових цілях і розкривати її тільки тим, хто має право і потребує 

її. Навіть після припинення роботи в Intel ми маємо продовжувати 

захищати конфіденційну інформацію (як інформацію компанії Intel, так і 

інших сторін) та не використовувати і не розкривати її без дозволу.  

Крім того, ми не маємо запитувати або заохочувати інших 

використовувати або розкривати службову, власницьку або 
конфіденційну інформацію, поки на це буде надано право власником 

такої інформації.  
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Конфіденційність  

У багатьох країнах є закони про недоторканність приватного життя, що 

встановлюють правила збору та використання особистої інформації. 

Такою вважається будь-яка інформація, за якою можна ідентифікувати 

особу, наприклад, адреса електронної пошти, фізична адреса, інформація 

щодо платіжної карти чи державний ідентифікаційний номер. 

Ми зобов'язуємося захищати розумні очікування щодо конфіденційності 

осіб, із якими ми працюємо, в тому числі наших клієнтів, споживачів і 

співробітників. Ми вважаємо, що відповідальне ставлення до особистої 

інформації допомагає зберігати довіру до компанії Intel та до наших 

продуктів і послуг. Ми розуміємо, що деякі особи серйозно ставляться до 
збирання персональних даних та використання цієї інформації. Ми 

доводимо свою готовність забезпечувати захист конфіденційної 

інформації прийняттям Принципів конфіденційності Intel та 

Корпоративних правил Intel щодо конфіденційності. 

Кожен із працівників Intel несе відповідальність за дотримання вимог 
щодо конфіденційності та захисту. 

У разі виникнення питань чи проблем слід звернутися до юридичного 

відділу Intel або до члена підрозділу з дотримання норм конфіденційності.  

Надання інформації  

Будучи акціонерною компанією відкритого типу, Intel має дотримуватися 

найрізноманітніших норм, що регулюють надання інформації інвесторам 

та громадськості, та пропагувати прозорість на фінансових ринках. Intel 

має особливі вимоги до фінансових звітів та документів, які компанія 
створює або подає до Комісії у справах цінних паперів і бірж США та 

інших засобів масового інформування.  

Тому, якщо ви несете відповідальність за підготовку таких звітів, ви 

повинні гарантувати, що розкриття інформації точне, надійне і повне.  

Крім того, тільки уповноважені співробітники можуть робити будь-які 

публічні заяви від імені Intel, незалежно від засобів масової інформації, 
інвесторів, або в інших зовнішніх форумах, включаючи Інтернет. Це 

включає в себе розкриття нової або конфіденційної інформації про Intel за 

допомогою соціальних медіа-додатків і веб-сайтів. Якщо до вас звернувся 

репортер чи представники громади з питанням, яке ви не уповноважені 

обговорювати, переадресуйте це питання підрозділу міжнародних зв'язків 
або юридичному відділу Intel.  

Справедливе ставлення одне до одного  

Однією з ключових цінностей Intel є командна робота із взаємною 

повагою та довірою. Ми намагаємося захищати відкриті та чесні відносини 
та захищати працівників від дискримінації, переслідування або 

небезпечних практик роботи.  
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Відкриті та чесні відносини  

Intel цінує вільний обмін думками, ідеями, питаннями та проблемами. Intel 

заохочує працівників піднімати питання та проблеми, що стосуються 

роботи, у встановленому порядку за першої ж нагоди.  

Intel не миритиметься з жодними спробами помститися працівникам, що 

ставлять питання або роблять сумлінні звіти про можливі порушення 
закону, цього Кодексу чи інших принципів.  

Рівні можливості в галузі праці та дискримінація  

Intel цінує різноманітність серед своїх працівників, а також серед клієнтів, 
постачальників та інших контрагентів. Intel забезпечує рівні можливості 

працевлаштування для усіх кандидатів та працівників. Intel не допускає 

дискримінації, приводом до якої є раса, колір шкіри, віросповідання, 

стать, національність, походження, вік, фізичні вади, стан здоров'я, 

генетична інформація, статус військовослужбовця чи ветерана, сімейний 
стан, вагітність, стать, гендерна поведінка, гендерна ідентичність, 

сексуальна орієнтація чи будь-які інші характеристики, які не можуть 

бути підставою для дискримінації згідно з місцевим законодавством, 

нормами чи постановами. Ми також робимо розумні зручності для 

інвалідів і кандидатів з фізичними недоліками, як того вимагає закон.  

Ми дотримуємося цих принципів у всіх галузях працевлаштування, 

включаючи набір кадрів, найняття, підготовку, підвищення, надання 

компенсацій, пільг, переведення та соціальні та рекреаційні програми.  

Антипереслідування  

Корпорація Intel віддана справі створення робочого середовища, вільного 

від переслідування за особистими характеристиками, зокрема через расу, 

колір шкіри, віросповідання, стать, національність, походження, вік, 

фізичні вади, стан здоров'я, генетичну інформацію, статус 
військовослужбовця чи ветерана, сімейний стан, вагітність, стать, 

гендерну поведінку, гендерну ідентичність, сексуальну орієнтацію чи 

будь-які інші характеристики, які не можуть бути підставою для 

дискримінації згідно з місцевим законодавством, нормами чи 

постановами. Intel настійно не схвалює і не допускає утисків працівників, 
керівниками та співпрацівниками. Ми маємо поводитися с колегами, 

клієнтами та постачальниками з гідністю та повагою.  
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Торгівля людьми, дитяча та примусова праця  

Intel не миритиметься з практикою примусової праці, праці за кабальними 

угодами чи борговими зобов'язаннями та торгівлею людьми. Intel не 

миритиметься з випадками жорстокого чи негуманного ставлення до 

людей, у тому числі фізичними покараннями та загрозами фізичних 

покарань. Intel не найматиме на будь-які посади осіб, яким не 
виповнилося 16 років, і не доручатиме небезпечну роботу працівникам, 

яким не виповнилося 18 років. Ми очікуємо від своїх постачальників та 

інших контрагентів дотримання цих принципів. 

Безпека  

Intel завжди дбає про надання безпечного робочого місця працівнмкам, 

клієнтам, підрядникам та іншим контрагентам, що перебувають на 

території, яка належить Intel. 

Intel дотримується законів, стандартів та принципів безпеки, що 
стосуються діяльності компанії. Розумні норми безпеки є важливими для 

всіх робочих середовищ компанії. 

Для захисту працівників Intel, громадськості та наших спільнот будь-яка 

діяльність компанії здійснюється із ужиттям належних заходів безпеки і 

будь-яка продукція Intel виробляється з використанням належних 
гарантій.  

Ми вважаємо, що професійних травм і захворювань можна уникнути. 

Коли ми піклуємося про безпеку, працівники та постачальники на 

робочих місцях в Intel мають дотримуватися вимог техніки безпеки, 

застосовних до нашої роботи та відповідних робочих місць. Ми не маємо 
починати або продовжувати роботу в умовах недотримання вимог техніки 

безпеки. 

Порушення на робочому місці  

Залишаючись вірною принципам безпеки, компанія Intel в жодному 

випадку не вважатиме за припустимі будь-які погрози (явно виражені чи 

такі, що маються на увазі), загрозливу поведінку, приховане 

переслідування чи насильницькі дії. Ми серйозно ставимось до всіх 

повідомлень про загрозливу поведінку чи насилля, вивчаємо проблему та 
вживаємо відповідних заходів. Додаткову інформацію можна знайти в 

Правилах поведінки у разі погроз і насилля на робочому місці компанії 

Intel. 

https://employeecontent.intel.com/content/hr/legalandhr/work-env/Workplace_Threats_and_Violence_Guideline.html?AllVC=DE53E42B29AF20AD0B177B6ABEF7F41842C973695C523FAF57D88F0CEE38502CBBAB9A32FF9BD761CF7FFFE38F79DFCFFFFF7FFDFBFFFF8
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Орієнтація на інтереси Intel та уникнення 

конфліктів інтересів  

Конфлікт інтересів може виникнути, коли особисті або сімейні інтереси 

працівника перешкоджають — або навіть складається враження, що 

перешкоджають — здатності цього працівника приймати ґрунтовні бізнес-

рішення в інтересах Intel. Ми не маємо потрапляти у ситуації, коли в нас 
може з'явитися спокуса прийняти такі бізнес-рішення в Intel, що 

ставитимуть наші особисті інтереси понад інтересами Intel. 

Приклади конфліктів інтересів  

Конфлікти інтересів зазвичай виникають у таких ситуаціях:  

 Працевлаштування за сумісництвом у постачальника, торгового 

посередника чи на підприємстві, яке є конкурентом Intel, за 

одночасного працевлашування в компанії Intel 

 Ведення будь-яких не пов'язаних із компанією справ, що 
перешкоджає належному виконанню наших обов'язків у компанії, 

наприклад, ведення не пов'язаних із компанією справ у робочі 

години; використання конфіденційної або приватної інформації чи 

процесів, до яких мають доступ лише працівники компанії; або 

використання власності чи обладнання компанії в цілях, не 
пов'язаних з роботою в компанії (крім використання в розумних 

межах для особистих потреб) 

 Використання конфіденційної або приватної інформації чи процесів, 

до яких мають доступ лише працівники компанії, з метою 

отримання особистої вигоди або з метою зашкодити Intel, 

включаючи надання консультацій фондам хеджування та іншим 
спеціалістам з інвестування (будь-які винятки потребують 

письмового дозволу фінансового директора Intel) 

 Пропонування або прийняття подарунків, частування, розваг, 

відшкодування витрат на відрядження чи інших благ, які можуть 

бути визнані хабаром 

 Прийняття будь-яких особистих пільг, які інтерпретуються або 

можуть інтерпретуватися як надані через посаду або вище 

службове положення, або коли дарувальник вважає, що ми маємо 

можливість надати йому допомогу у майбутньому 

 Участь у прийнятті рішень або вплив на процес прийняття рішень в 
компанії, які можуть привести до особистої вигоди, вигоди для 

близького члена сім'ї, або отримати для когось, з ким ми маємо тісні 

особисті відносини 

 Використання ділових можливостей, інформації яка була отримана 

завдяки використанню власності компанії, інформації, яка може 
привести до особистої вигоди, вигоди для близького члена сім'ї, або 

отримана для когось, з ким ми маємо тісні особисті відносини 
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 Робота в раді директорів чи в консультативній раді конкурента чи 

компанії, що має ділові відносини з Intel або хоче встановити такі 

відносини, у тому числі спонсорство або володіння значною долею 
бізнесу в такій організації, адже під час прийняття рішення може 

виникнути необхідність поступитися інтересами компанії Intel 

 Участь у прийнятті рішень або вплив на процес прийняття рішень 

про найняття в Intel члена родини або надання протекції прямому 

родичу або особі, з якою працівника зв'язують близькі особисті 
стосунки 

Вирішення конфліктів інтересів  

Intel визнає, що конфлікт інтересів може виникнути без будь-якої 
навмисної дії з боку працівника і що зміна обставин може створити 

конфлікт інтересів або враження наявності такого конфлікту у ситуаціях, 

де його не було раніше.  

Перш ніж прийняти рішення щодо участі у справах за межами компанії 

Intel, у тому числі ведення власного бізнесу чи прийняття пропозиції 
щодо працевлаштування в іншій компанії, або якщо вам стане відомо про 

будь-який інший можливий фактичний або гіпотетичний конфлікт 

інтересів, негайно повідомте про це своєму керівнику, із зазначенням усіх 

фактів і обставин, що мають відношення до справи. 

Проконсультувавшись, як необхідно, із представником юридичного 

відділу, відділу кадрів чи програми корпоративної етики, керівник прийме 
рішення щодо наявності конфлікту інтересів та найкращого варіанту 

подальших дій.  

Повідомлення про випадок є обов'язковим; факт неповідомлення про 

фактичний чи передбачуваний конфлікт інтересів є порушенням цього 

Кодексу. 

Подарунки, частування, розваги та подорожі 

Обмін подарунками чи надання подарунків, частування, розваги та 

подорожі («ПЧРП») можуть призвести до реального чи гіпотетичного 
конфлікту інтересів або ситуації, за якої ці витрати сприйматимуться як 

хабар згідно з застосовними законами та міжнародними нормами. Intel 

вимагає від своїх працівників і третіх осіб дотримання наведених нижче 

принципів під час надання чи отримання ПЧРП: 

 Ми дотримуємося положень антикорупційного законодавства.  

 ПЧРП мають надаватися виключно із законною метою, наприклад з 

метою реклами чи демонстрації продукції, послуг чи позиції 

компанії або надання роз'яснень щодо продукції, послуг чи позиції 

компанії. 
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 ПЧРП не повинні накладати на отримувача жодних зобов'язань. 

Intel не пропонує, не обіцяє і не надає жодних цінних подарунків 

чи послуг із метою впливу на будь-які дії або рішення отримувача 
на користь Intel чи вашої компанії або з метою впливу на 

об'єктивний підхід отримувача під час прийняття ділових рішень. 

 Надання ПЧРП має здійснюватися відкрито, у розумних межах, 

відповідати характеру ділових стосунків і місцевим звичаям, і не 

повинно викликати збентеження в разі їх оприлюднення. 

 Усі ПЧРП, надані від імені компанії Intel, мають ретельно 

документуватися.  

 Intel може надавати ПЧРП урядовим чиновникам (у тому числі 

працівникам державних установ і підприємств та громадських установ) 

лише за певних обставин і за наявності відповідного дозволу. 

Додаткову інформацію можна знайти в документі «Міжнародна політика 
щодо подарунків, частування, розваг і подорожей» («Політика щодо 

ПЧРП») компанії Intel. Відповіді на запитання та додаткові інструкції 

можна отримати в юридичному відділі компанії. 

Захист активів і репутації компанії 

Intel витрачає значні ресурси на розвиток та підтримку активів, що 

використовуються для здійснення бізнесу компанії. Кожен з нас несе 

відповідальність за дотримання усіх процедур на захист цінності активів 

Intel, включаючи фізичні активи, інформацію, товарні знаки компанії 

Intel, її назву та репутацію. 

Захист фізичних активів  

Наші фізичні активи включають в себе виробничі потужності,, а також 

комп'ютери і комунікаційні системи. Ми маємо використовувати ці активи 
виключно для провадження бізнесу Intel. У нечастих випадках ми можемо 

користуватися комп'ютером та комунікаційними системами у 

обґрунтованих особистих цілях. 

Ми маємо дотримуватися відповідних норм безпеки та процедур захисту 

фізичних активів компанії проти крадіжки, втрати, пошкодження та 
зловживання, в тому числі несанкціонованого доступу. Про крадіжку, 

втрати, пошкодження фізичних активів Intel або зловживання ними слід 

негайно повідомляти відділ кадрів Intel. 

Хоча Intel поважає право своїх співробітників на особисте життя, не слід 

вважати, що використання нашого робочого столу, робочої кабінки, 
комп'ютерних пристроїв або телефону є приватним або конфіденційним. 

Згідно з місцевим законодавством і спираючись на консультації 

юридичного відділу, Intel може вивчати, переглядати та прослуховувати 

вхідні і вихідні повідомлення та всю інформацію на пристроях, включаючи 

захищену паролем інформацію працівника.  
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Підтримка інформаційної безпеки  

Конфіденційна інформація є ще одним цінним активом компанії і включає 

внутрішні та зовнішні повідомлення, цифрову інформацію, що 

зберігається в пам'яті ноутбуків, кишенькових і мініатюрних комп'ютерів, 

настільних комп'ютерів, серверів, пристроїв резервного копіювання, 

портативних накопичувачів, а також друковані документи, усні розмови і 
спілкування за допомогою каналів соціальних медіа. 

Ми несемо особисту відповідальність за захист конфіденційної інформації 

компанії Intel чи інших сторін від несанкціонованого розголошення, змін 

або втрати.  

Ми повинні дотримуватися усіх принципів та процедур безпеки Intel під 
час роботи з інформаційними активами та системами задля забезпечення 

виконання своїх юридичних зобов'язань, захисту репутації Intel та 

захисту інвестицій Intel у конфіденційної інформації.  

Захист торгових марок та товарних знаків  

Одними з найцінніших активів Intel є торгові марки та товарні знаки 

компанії. Для захисту цінності та розпізнавання торгових марок компанія 

Intel розробила принципи, що регулюють методи та випадки їх 

використання.  

Ми повинні дотримуватися цих принципів, коли ми використовуємо 

товарні знаки компанії та бренди, будь то внутрішні і зовнішні комунікації 

або в матеріалах, підготовлених третіми особами, наприклад, 

маркетинговими агенціями, каналами дистриб'юторів та виробниками 

оригінального обладнання.  

Представництво Intel  

Представляючи компанію Intel, ми завжди повинні дбати про її ім'я та 

репутацію. У деяких випадках Intel може просити осіб діяти в якості 
співробітника, службовця, директора, партнера, консультанта, 

представника, агента або радника іншої юридичної особи. В таких 

випадках співробітник має обговорити ситуацію зі своїм безпосереднім 

керівником. Для забезпечення відповідності цьому Кодексу вам може бути 

потрібно дотримуватись певних особливих правил.  

В інших випадках, наприклад під час виступів з технічних чи ділових 

питань в громадських місцях або під час розміщення інформації в 

Інтернеті, слід чітко визначити, що висловлюються власні погляди, а не 

погляди Intel, хіба що ви виступаєте в ролі офіційного представника 

компанії. 

Працівники мають суворо дотримуватися кодексу поведінки у разі участі 
у або організації проведення зібрання асоціації виробників галузі, задля 

уникнення порушень антимонопольного законодавства.  
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Дозволи та скасування  

Кодекс корпоративної етики описує очікування щодо поведінки 
працівників Intel. Якщо певні ситуації вимагають отримання дозволу від 

керівництва або іншої особи, перед вживанням заходів, працівник має 

швидко підняти це питання, щоб залишити достатньо часу на відповідний 

розгляд та схвалення.  

За певних обставин Intel може вважати за потрібне скасувати якесь 
положення Кодексу. Задля такого скасування слід звернутися до 

керівника, який розгляне питання та проконсультується з іншими, 

наприклад з відділом внутрішньої перевірки, юридичним відділом або 

відділом кадрів Intel. Для скасування положення Кодексу корпоративної 

етики потрібен дозвіл фінансового директора Intel, головного 
юрисконсульта або старшого віце-президента, начальника відділу кадрів.  

Директори та керівники, що потребують такого скасування, мають 

звертатися до Ради директорів або спеціально призначеного комітету 

Ради. Intel сповіщає про такі скасування директорів та керівників у межах 

та способах, передбачених законодавством, нормами або стандартами 

допуску цінних паперів фондової біржі.  

Нагадування  

Кодекс корпоративної етики служить нашим провідником у здійсненні 

чесного бізнесу. Це не контракт працевлаштування, тому він не надає 

жодних прав стосовно працевлаштування.  

Кодекс не є вичерпним переліком принципів Intel. Ви зобов'язані знати і 

дотримуватися всі керівні принципи компанії, що стосуються вашої 

роботи. Порушення таких інших принципів також може привести до 

дисциплінарного стягнення, навіть до припинення працевлаштування в 

компанії.  

Intel може час від часу вносити поправки до Кодексу, якщо це буде 

визнано необхідним або доречним. 
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Словник та визначення термінів Кодексу 

корпоративної етики 

 

Тема Термін Визначення 

Ведення чесного та чистого бізнесу 

Підготовка точних 

фінансових та 
інших звітів 

Аудитори  Включає зовнішніх, і внутрішніх аудиторів 

Підготовка точних 

фінансових та 
інших звітів 

Стандарти 

бухгалтерської 
звітності 

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку 

(GAAP), Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(IAS), стандарти Комісії у справах цінних паперів і 

бірж (SEC) 

Дотримання букви та духу закону 

Хабарництво та 
протидія корупції 

Посадова особа або 
представник уряду  

Урядові посадовці: будь-який службовець, 
працівник чи особа, що офіційно виконує певні 

обов'язки для будь-яких державних структур, 
органів або установ, у тому числі державних 

підприємств і міжнародних громадських організацій, 
а також політична партія, політичний діяч чи 

кандидат на політичну посаду. Прикладами, 
зокрема, є професори чи науковці державних 

університетів або науково-дослідницьких інститутів; 

лікарі державних закладів охорони здоров'я та 
працівники державних телекомунікаційних 

компаній. Додаткові приклади можна знайти в 
документі «Міжнародна політика щодо подарунків, 

частування, розваг і подорожей» («Політика щодо 
ПЧРП») компанії Intel. 

Хабарництво та 

протидія корупції 

Хабар Згідно з політикою компанії Intel, під хабарництвом 

мається на увазі обіцяння, пропонування чи 
надання будь-яких цінних об'єктів чи послуг із 

метою підкупу чи впливу на дії чи рішення 
отримувача або отримання несправедливої переваги 

з метою отримання чи збереження можливості 

провадження комерційної діяльності. 
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Тема Термін Визначення 

Хабарництво та 

протидія корупції 

Платіж для 

спрощення 
формальностей 

Невеликий платіж, що вноситься з метою отримання 

стандартних послуг від уряду, що передбачають дії, 
для яких зміни є неприпустимими, такі як обробка 

державних документів, надання послуг телефонного 
зв'язку чи водопостачання. Згідно з законодавством 

багатьох країн платіж посадовій особі з метою 

заохочення до виконання таких стандартних робіт 
вважається хабаром. Плата за прискорення 

процедур: якщо існують опубліковані передбачені 
урядом розцінки або плата, встановлена урядовою 

установою або органом влади, за прискорення 
надання певної послуги, то такі платежі є 

припустимими. Такі платежі вносяться до урядової 
установи, і для підтвердження платежу потрібно 

отримати квитанцію про прискорення процедури 

надання послуги.  

Екологічний 

менеджмент і 

дотримання 

Запобіжний підхід  Ретельна оцінка ризиків для здоров'я та 

навколишнього середовища, що виникають у 

зв'язку з використанням матеріалів, та намаганням 
віднайти чистіші та безпечніші альтернативи. 

Дотримання умов 

імпорту та експорту 

Імпорт Імпорт - це будь-яка річ, що потрапляє до країни 

або перетинає кордон. Імпорт може підлягати 
розмитненню, обмеженню квоти, забороні або 

ліцензуванню, в залежності від країни походження 
та товару. 

Дотримання умов 

імпорту та експорту 

Експорт Передача фізичного об'єкта або технології, 

розкриття (усне або візуальне) технології чи 
надання послуги, що підпадає під дію правил 

експорту.  

Дотримання умов 
імпорту та експорту 

Дозвіл на експорт Схвалення організацією Intel з дотримання умов 
експорту передачі або розкриття інформації, 

технології, продукту, програмного забезпечення чи 
послуги, що підпадає під дію правил експорту. 

Дотримання умов 

імпорту та експорту 

Особа, що не 

відноситься до США 

Особа, що не відноситься до США – це людина, що 

працює та/або проживає на території Сполучених 
Штатів Америки, але не є громадянином США або 

постійним мешканцем США. В залежності від країни 
походження особи, що не відноситься до США, та 

того, яку роботу він/вона виконуватиме для Intel, 

може потребуватися отримання експортної ліцензії 
від його/її імені.  
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Тема Термін Визначення 

Дотримання умов 

імпорту та експорту 

Технології (або 

програмне 
забезпечення), 

експорт яких 
контролюється 

Технології, для передачі яких потрібен дозвіл на 

експорт. У компанії Intel цей термін, а саме 
«контрольована технологія» вживається (історично) 

для позначення певних технологій мікропроцесорів, 
для експорту яких потрібен дозвіл уряду США; 

однак, оскільки діяльність компанії Intel 

розширюється, розповсюджуючись на інші сфери 
ділової діяльності, технології, які раніше не 

вважалися контрольованими, можуть стати такими, 
у залежності від виду діяльності та кінцевого 

користувача.  

Торгівля 
конфіденційною 

інформацією 

Передання 
конфіденційної 

інформації 

Передання конфіденційної інформації трапляється, 
коли хтось передає суттєву інформацію про 

компанію, яка не є загальнодоступною, комусь 
іншому в умовах, в яких одержувач цієї інформації 

скористається нею для власної вигоди. 

Інтелектуальна 
власність 

Адвокатська 
таємниця 

Адвокатська таємниця – юридичний принцип, що 
гарантує конфіденційність спілкування клієнта зі 

своїм адвокатом, якщо метою спілкування є 
замовлення чи надання юридичної консультації. 

Зауважте: захист адвокатської таємниці залежить 

від конкретної юрисдикції. Якщо у вас є питання 
щодо того, чи діє принцип адвокатської таємниці у 

конкретному випадку, зверніться до юридичного 
відділу по консультацію. 

Інтелектуальна 

власність 

Право на 

інтелектуальну 
власність  

Право на інтелектуальну власність включає 

патенти, заявки на патенти, торгові марки, 
авторські права, виробничі секрети, ноу-хау та 

права на промислові зразки. 

Конфіденційність Конфіденційність  Право фізичної особи на збереження аспектів 
свого особистого життя у таємниці і на належне 

збирання, використання і розголошення її 
персональних даних  

 Зобов'язання організації поважати права 
фізичної особи і належним чином поводитися з 

персональними даними 

Примітка. Право особи на недоторканність 

особистого життя не обмежується персональними 
даними і включає також інші сфери, зокрема право 

на конфіденційність поведінки (право особи на 
вибір діяльності і на утримання деяких аспектів 

своєї діяльності у секреті) і на конфіденційність 

зв'язку (право на зв'язок без безпідставного 
спостереження, контролю та цензурування).  
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Конфіденційність Персональні дані  Будь-яка інформація, що стосується ідентифікації 

особи. 

Примітка. Персональна інформація також відома як 

персональні дані або особиста інформація.  

Прикладами персональної інформації є: 

адреса, біометрична інформація, електронна 

адреса, номер факсу, фінансова інформація 
(наприклад, інформація про банківський рахунок чи 

платіжну картку), державний ідентифікаційний 
номер, інформація про стан здоров'я та інша 

медична інформація, ім'я, особисті сторінки в 
мережі, фотографії, номер соціального страхування, 

номер телефону тощо.  

Справедливе ставлення одне до одного 

Антипереслідуванн
я 

Переслідування Згідно з Кодексом корпоративної етики Intel, 
переслідуванням вважається вербальна, фізична 

або візуальна поведінка, внаслідок якої створюється 
загрозлива, образлива або ворожа атмосфера на 

робочому місці, що знижує ефективність роботи, 
навіть якщо таку поведінку не заборонено 

законодавством. Приводом для переслідування 

може бути раса, колір шкіри, віросповідання, стать, 
національність, походження, вік, фізичні вади, стан 

здоров'я, генетична інформація, статус 
військовослужбовця чи ветерана, сімейний стан, 

вагітність, стать, гендерна поведінка, гендерна 
ідентичність, сексуальна орієнтація чи будь-які інші 

характеристики, які не можуть бути підставою для 
дискримінації згідно з місцевим законодавством, 

нормами чи постановами. 

Торгівля людьми, 
дитяча та 

примусова праця 

Боргові 
зобов'язання 

Явище роботи за борговими зобов'язаннями 
виникає, коли боржник закладає свої послуги або 

послуги члена своєї родини як гарантію боргу. 

Спочатку людина, як правило, розуміє, що 
закладання робочої сили є гарантією боргу і що 

шляхом надання послуг борг із часом буде 
виплачено; однак строк виплати боргує 

необмеженим, і сума відсотку за заборгованістю 
зростає, через що борг завжди залишається 

невиплаченим, зобов'язуючи людину працювати 
довічно. 
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Торгівля людьми, 

дитяча та 
примусова праця 

Торгівля людьми Торгівлею людьми вважається (1) вербування, 

приховування, перевезення, постачання або 
отримання особи для її використання як робочої 

сили чи для надання комерційних сексуальних 
послуг (2) шляхом застосування сили, шахрайства 

або примусу (3) з метою експлуатації, поневолення, 

досягнення кабальної, рабської залежності або 
залежності за борговими зобов'язаннями чи будь-

яких комерційних сексуальних послуг за участі 
неповнолітніх осіб.  

Торгівля людьми, 

дитяча та 
примусова праця 

Тілесні покарання Під тілесними покараннями маються на увазі фізичні 

покарання. Прикладами тілесного покарання 
можуть бути побиття палицею або шмагання.  

Уникнення конфліктів інтересів 

Вирішення 

конфліктів 
інтересів 

Хабар  Згідно з політикою компанії Intel, під хабарництвом 

мається на увазі обіцяння, пропонування чи 
надання будь-яких цінних об'єктів чи послуг із 

метою підкупу чи впливу на дії чи рішення 
отримувача або отримання несправедливої переваги 

з метою отримання чи збереження можливості 
провадження комерційної діяльності. 

Вирішення 

конфліктів 
інтересів 

Значна участь 

(доля)  

Участь у чомусь поза межами роботи працівника в 

Intel є значною, якщо вона впливає на здатність 
працівника приймати справедливі та неупереджені 

рішення в найкращих інтересах Intel.  

Вирішення 
конфліктів 

інтересів 

Звичайні рекламні 
сувеніри  

Згідно з корпоративною політикою та практикою 
цей термін стосується предметів номінальної або 

незначної вартості, які зазвичай презентуються у 
маркетингових цілях. Ці предмети повинні містити 

логотип чи товарний знак постачальника, продавця 

чи підрядника, який їх роздає. 
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Захист активів/репутації компанії 

Підтримка 

інформаційної 
безпеки 

Власницька та 

конфіденційна 
інформація  

Певні типи даних, використання яких регулюється 

законами, договірними зобов'язаннями, 
національними та міжнародними положеннями, а 

також політикою компанії. Неспроможність 
забезпечити обмеження доступу для 

розповсюдження, відображення, передачу, 
використання або зберігання такої інформації може 

поставити у ризиковане становище компанію та 

фізичних осіб, що пов'язані з такими діями. 
Прикладами є конфлікт інтересів, операції з 

використанням конфіденційної інформації та 
передавання конфіденційної інформації, 

конфіденційність особистого життя, 
конфіденційність інформації про стан здоров'я, 

конфіденційність клієнтів, інформація про операції з 
клієнтами, виробничі секрети, нереалізована 

маркетингова інформація, контрольовані технології, 

конфіденційна комерційна діяльність, інформація з 
безпеки, нормативи права та експорту інформації.  

Підтримка 

інформаційної 
безпеки 

Переносні пристрої Переносними пристроями є пристрої, які можна 

носити із собою, зокрема пристрої, які кріпляться до 
тіла чи одягу, та пристрої, вбудовані в інший 

функціональний предмет (окуляри, слуховий 
апарат, одяг), що виконують принаймні одну з 

функцій комп'ютера, наприклад забезпечують 
доступ в Інтернет чи запис даних. 

Захист торгових 

марок та товарних 
знаків 

Торгова марка  Торговою маркою вважається будь-що, що визначає 

джерело походження чиїхось товарів або послуг та 
відрізняє їх від інших, включаючи слово, ім'я, 

дизайн, колір, фразу, звук або навіть запах. Це, 
наприклад, слово (Tide*), ім'я (Говард Джонсон*), 

символ (золоті арки McDonald’s*), пристрій 

(кухарчук Пілсбері*), фраза (The Ultimate Driving 
Machine (Бездоганний автомобіль*) або звук 

(довгий низький звук Intel), що використовуються у 
торгівлі товарами для визначення походження 

товарів та їх відмінності від товарів інших 
виробників. Торгова марка є цінним активом, що 

коштує мільйони доларів, визначає стандарти 
найвищої якості та незмінну якість, асоційовану з 

продуктами та послугами Intel. Вона дає клієнту 

впевненість у якості під час прийняття подальших 
рішень про купівлю продукції на ринку. Тому 

торгова марка природно пов'язана з престижем 
фірми та її репутацією, що були створені власником 

марки. 
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Захист торгових 

марок та товарних 
знаків 

Товарні знаки  1. Товарний знак – це добірка зображень та ідей, 

що представляють економічного виробника; він 
охоплює певні символи, такі як назва, логотип, 

слоган і схема дизайну.  

2. Цей термін часто використовується як еквівалент 

терміну «торгова марка».  

3. Товарний знак визначається характерним словом, 
фразою, знаком, упаковкою або етикеткою. Він є 

символом назви компанії, її торгових марок, 
продуктів, дизайнів та символів. 

Захист торгових 

марок та товарних 
знаків 

Дистрибуційні 

канали  

Дистриб'ютори, які перепродають продукцію компанії 

покупцям нижчого рівня або кінцевим користувачам 

Представництво 

Intel 

Офіційний 

представник  

Цей термін визначає працівника, якого призначено 

в якості представника Intel задля зовнішнього 
спілкування або якому було делеговано право 

його/її організацією укладати договори з Intel. 
Прикладом офіційного представника може бути 

менеджер, що бере участь у раді директорів іншої 
компанії, або той, що має право підписувати договір 

з клієнтом або відвідувати зовнішні конференції в 

якості офіційного представника Intel. Сюди також 
відносяться обмеження деяких працівників на 

підписання документів. 

Представництво 
Intel 

Порушення 
антимонопольного 

законодавства 

Цей термін визначає положення антимонопольного 
законодавства у США та міжнародні антимонопольні 

норми, яких слід чітко дотримуватися, щоб уникнути 
звинувачень у ваш бік та у бік Intel і визнання вас 

та Intel винними у порушенні цього законодавства.  

 


