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1. ВСТУП 

ТОВ «НФЕ» є одним із суб’єктів господарювання, який пропонує послуги з 
організації та проведення незалежних фахових експертиз із залученням фахівців, що 
мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук (доктора філософії) та відповідну 
компетентність до участі у проведені експертизи у межах наукової спеціальності. 

Послуги з незалежних фахових експертиз уявляють собою експертні дослідження 
бізнес-ситуацій, що потребують спеціалізованих правових  та/або спеціальних знань. 

Послуги з незалежних фахових експертиз передбачають процеси організації та 
проведення: 

• Науково-правової експертизи правової чи договірної норми, проблем її 
застосування, фаховими експертами за відповідною науковою спеціальністю в галузі 
юридичних наук шляхом застосування ними спеціалізованих правових знань, якими 
вони володіють, для спільного вирішення поставленого замовником експертизи 
завдання. 

• Науково-правової експертизи істотної зміни обставин, яку сторони не могли 
передбачити при укладанні договору (контракту), фаховими експертами за 
відповідною науковою спеціальністю в галузі юридичних наук шляхом застосування 
ними спеціалізованих правових знань, якими вони володіють, для спільного 
вирішення поставленого замовником експертизи завдання. 

• Науково-правової експертизи обставин, за які жодна зі сторін договору (контракту) 
не відповідає, фаховими експертами за відповідною науковою спеціальністю в галузі 
юридичних наук шляхом застосування ними спеціалізованих правових знань, якими 
вони володіють, для спільного вирішення поставленого замовником експертизи 
завдання. 

• Науково-правової експертизи підстав для придбання замовником товарів (робіт та 
послуг) без застосування проведення спрощених закупівель, фаховими експертами за 
відповідною науковою спеціальністю в галузі юридичних наук шляхом застосування 
ними спеціалізованих правових знань, якими вони володіють, для спільного 
вирішення поставленого замовником експертизи завдання. 

• Науково-правової експертизи підстав для застосування переговорної процедури 
публічної закупівлі, фаховими експертами за відповідною науковою спеціальністю в 
галузі юридичних наук шляхом застосування ними спеціалізованих правових знань, 
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якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого замовником 
експертизи завдання. 

• Науково-економічної експертизи документальних даних, які є носіями інформації 
економічного змісту із залученням фахових експертів за відповідною науковою 
спеціальністю в галузі економічних наук шляхом застосування ними спеціальних 
знань, якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого замовником 
експертизи завдання.  

• Науково-технічної експертизи документальних даних, які є носіями інформації 
технічного змісту із залученням фахових експертів за відповідною науковою 
спеціальністю в галузі технічних наук шляхом застосування ними спеціальних знань, 
якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого замовником 
експертизи завдання. 

• Комплексної наукової експертизи правової чи договірної норми, проблем її 
застосування, у разі необхідності дослідження водночас та спільно, фаховими 
експертами за науковою спеціальністю в галузі юридичних наук та науковою 
спеціальністю в інших галузях наук шляхом застосування ними спеціалізованих 
правових та/або спеціальних знань, якими вони володіють, для спільного вирішення 
поставленого замовником експертизи завдання. 

• Комплексної наукової експертизи істотної зміни обставин, яку сторони не могли 
передбачити при укладанні договору (контракту), у разі необхідності дослідження 
водночас та спільно, фаховими експертами за науковою спеціальністю в галузі 
юридичних наук та науковою спеціальністю в інших галузях наук шляхом 
застосування ними спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, якими вони 
володіють, для спільного вирішення поставленого замовником експертизи завдання. 

• Комплексної наукової експертизи підстав для придбання замовником товарів (робіт і 
послуг) без застосування порядку проведення спрощених закупівель, у разі 
необхідності дослідження водночас та спільно, фаховими експертами за науковою 
спеціальністю в галузі юридичних наук та науковою спеціальністю в інших галузях 
наук шляхом застосування ними спеціалізованих правових та/або спеціальних знань, 
якими вони володіють, для спільного вирішення поставленого замовником 
експертизи завдання. 

• Комплексної наукової експертизи підстав для застосування переговорної процедури 
публічної закупівлі, у разі необхідності дослідження водночас та спільно, фаховими 
експертами за науковою спеціальністю в галузі юридичних наук та науковою 



 

ТОВ 
«НФЕ» 

ISO 9001:2015 
(ДСТУ ISO 9001:2015) 
ISO 37001:2016 (ДСТУ 

ISO 37001:2018) 
Документація ІСУ: 

ПОЛІТИКА І ЦІЛІ 
ІСУ 

  
 

ПОЛІТИКА І ЦІЛІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
Редакція 03 

Розробили: 
д.е.н. Опенько І.А., 
к.ю.н. Романовська Л.А., 
Крилова О.І. 

Сторінка 6 
Дата введення 01.07.2022 Всього сторінок 11 

 

спеціальністю в інших галузях наук шляхом застосування ними спеціалізованих 
правових та/або спеціальних знань, якими вони володіють, для спільного вирішення 
поставленого замовником експертизи завдання. 

ТОВ «НФЕ» проголошує нульову толерантність та абсолютну неприпустимість будь-
яких форм корупції̈. ТОВ «НФЕ» не вдається до корупції з метою отримання будь-
яких переваг у своїй діяльності, не проводить незаконних виплат за сприяння або 
спрощення формальностей у зв’язку з господарською діяльністю, зокрема для 
забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов’язаних з діяльністю ТОВ 
«НФЕ», та здійснює свою діяльність з дотриманням вимог законодавства у сфері 
запобігання та протидії корупції. 

З метою підвищення конкурентоздатності ТОВ «НФЕ», максимального задоволення 
вимог і очікувань замовників та споживачів від результатів незалежних фахових 
експертиз, а також розширення кола замовників послуг, керівництво ТОВ «НФЕ» 
прийняло стратегічне рішення розробити та впровадити Систему управління якістю 
(далі – СУЯ) за міжнародним стандартом ISO 9001:2015, Систему управління 
протидією корупції (далі – СУПК) за міжнародним стандартом ISO 37001:2016. 

2. ПОЛІТИКА І ЦІЛІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

Основною метою Політики ІСУ є забезпечення на високому рівні надання послуг з 
незалежних фахових експертиз, забезпеченням відповідності діяльності ТОВ «НФЕ» 
вимогам антикорупційного законодавства України, відповідним нормам 
міжнародного права з питань протидії корупції. 

Основами Політики ІСУ в ТОВ «НФЕ» є: 

• орієнтація на замовників і споживачів послуг з незалежних фахових експертиз; 

• дотримання законодавчих і нормативних вимог; 

• дотримання договірних вимог про надання послуг з незалежних фахових експертиз 
щодо встановлених строків експертних досліджень, конфіденційності отриманої 
інформації та наданих документів і результату незалежної фахової експертизи; 

• проведення експертних досліджень з незалежних фахових експертиз із залученням 
експертів, що мають наукову ступінь у різних галузі наук; 

• надання свободи фаховим експертам у виборі, відповідно до своєї компетентності, 
застосовувати наукові методи дослідження, відповідні методики, нормативно-правові 
акти, нормативні документи, наукові доктрини, довідкову літературу, визначати 
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спосіб проведення експертного дослідження, вільно викладати особисту думку з 
питань експертного дослідження, для того щоб забезпечити його високу якість, 
всебічність, повноту та об’єктивність; 

• узгодження результатів експертних досліджень з замовниками послуг з метою 
недопущення претензій щодо повноти розгляду поставленого завдання; 

• проведення маркетингових досліджень з метою визначення та залучення 
потенційних замовників послуг з незалежних фахових експертиз; 

• забезпечення систематичного підвищення рівня працівниками ТОВ «НФЕ» з питань 
охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки; 

• забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного 
рівня працівниками ТОВ «НФЕ», організації відпочинку і побуту, встановлених 
законодавством, умовами колективного договору; 

• покращення інфраструктури ТОВ «НФЕ»; 

• вдосконалення методів ІСУ послуг з незалежних фахових експертиз. 

• профілактики корупції в діяльності ТОВ «НФЕ», боротьбою з можливими її 
проявами та мінімізації/ліквідації її наслідків, виконання законодавчих норм по 
боротьбі з корупцією та вимог СУПК; 

• постійного поліпшення ІСУ; 

• заохочення конфіденційного інформування про підозри без страху застосування 
каральних мір. 

Політика ІСУ ТОВ «НФЕ» визначає мету та принципи надання послуг з незалежних 
фахових експертиз, містить зобов’язання щодо задоволення вимог замовників послуг 
та постійного поліпшення результативності ІСУ, сприяє створенню ефективних 
механізмів, процедур, контрольних та інших заходів, спрямованих на протидію 
корупції в процесі надання послуг і є основою для встановлення та перегляду її цілей. 

За невиконання/неналежне виконання вимог цієї Політики вживаються заходи 
передбачені чинним законодавством та локальними-нормативно правовими актами 
ТОВ «НФЕ». 

Політика ІСУ як документ розміщена в місцях призначених для надання 
інформування працівників ТОВ «НФЕ», замовників послуг, фахових 
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експертів/технічних фахівців незалежних фахових експертиз та інших зацікавлених 
осіб. 

Політика та Цілі ІСУ щорічно аналізується керівництвом щодо ефективності 
функціонування ІСУ та необхідності її коригування. Контроль за її реалізацією 
здійснює директор, а відповідальність за її виконання несуть працівники ТОВ «НФЕ» 
згідно з розподілом обов’язків. ВСУЯ/УАНКД несуть відповідальність за її 
актуалізацію в межах своїх повноважень та в частині міжнародних стандартів за 
функціонування яких вони відповідають. 

ТОВ «НФЕ» має ресурси, необхідні для виконання Політики ІСУ і цілей щодо 
впровадження та поліпшення ІСУ, спрямовані на підвищення рівня задоволеності 
замовника якістю послуг, ефективності діяльності ТОВ «НФЕ», в тому числі з 
протидії корупції. 

Виходячи з визначеної Політики ІСУ і її мети, ТОВ «НФЕ» зобов’язується щорічно 
при формуванні бюджету передбачати кошти для забезпечення ресурсами, 
необхідними для ефективного функціонування ІСУ. 

Гаслом ТОВ «НФЕ» є Стабільність, Успіх, Результативність. 
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