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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 організаційна структура підприємства: 
 

Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова 
компанія «Укртатнафта» є найсучаснішим нафтопереробним комплексом України, який 
має найбільшу глибину переробки в країні та здатний переробляти різні види нафтової 
сировини. 

Організаційна структура ПАТ «Укртатнафта» складається з апарату управління, якому 
підпорядковуються  відокремлені структурні підрозділи підприємства: управління, відділи, 
цехи, виробництва, служби і підрозділи ПАТ. Організаційна структура ПАТ являє собою 
системну організацію всіх зазначених складових структури, підпорядкованість та 
підзвітність один одному і вищому органу управління, а також набір координаційних і 
інформаційних зв’язків, порядок розподілу функцій управління по різним рівням і підрозділам 
управлінської ієрархії. 

Організаційна структура ПАТ включає засоби розподілу різних видів діяльності між 
складовими структури та координації діяльності цих складових, що використовуються для 
досягнення цілей підприємства. В межах організаційної структури відбуваються усі 
управлінські процеси і функції, що забезпечують випуск продукції, в яких приймають участь 
менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації, та робітники. На дільницях 
комплексу представлені практично всі сучасні процеси і технології, що використовуються у 
нафтопереробній галузі. 

Структура підприємства складається з: 

- паливного виробництва до складу якого входять установки первинної переробки, 
вакуумної разгонки мазуту, каталітичного крекінгу, газофракціювання; 

- газокаталітичного виробництва до складу якого входять установки каталітичного 
риформінгу, екстракції ароматичних вуглеводнів, гідроочищення реактивного і 
дизельного палива, гідроочистка вакуумного газойля, газофракціювання, виробництво 
сірки, сіркоочищення сухих газів; 

- установки деасфальтизації, гідроочищення деасфальтизату, виробництва бітуму, 
змішування олив; 

- цеху виробництва МТБЕ; 
- товарно-сировинної бази; 
- допоміжних цехів, які надають послуги основному виробництву та підрядним 

організаціям. 

Крім того, до складу підприємства входять відокремлені структурні підрозділи, які 
надають послуги стороннім організаціям та фізичним особам: 
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Структурний підрозділ Адреса Опис діяльності 
Представництво в місті Києві м. Київ, Подільський р-н, 

вул. Волоська, 51/27  
Здійснення представництва 
інтересів ПАТ «Укртатнафта» в 
м. Києві. 

Комбінат громадського харчування 
«Нафтохімік» 

м. Кременчук, вул. 
Свіштовська, 3 

Забезпечення якісного 
харчування працівників ПАТ 
«Укртатнафта» 

Центр культури, спорту та 
дозвілля «Нафтохімік» 

м. Кременчук, пр. Лесі 
Українки, 33 

Організація культурного 
дозвілля, оздоровчої та 
спортивно-масової роботи 

Оздоровчий комплекс «Нафтохімік» 
з профілакторієм та дитячим 
оздоровчим табором. 

Полтавська область, 
Кременчуцький район, с. 
Омельник, провулок 
Сонячний, 11 

Оздоровлення та лікування 
працівників ПАТ 
«Укртатнафта» та їх детей.  

 

 стратегія та цілі: 
Основною метою (цілями) діяльності ПАТ «Укртатнафта» є отримання прибутку; 
створення  висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів 
управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та 
максималізації ринкової капіталізації; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім 
середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах 
відкритості та прозорості.  

Цілями створення і діяльності ПАТ «Укртатнафта» є:  
- розвиток механізмів інтегрування народного господарства України в міжнародну 

систему економічних відносин; 
- розвиток нафтогазового комплексу України, збереження існуючих і створення нових 

виробничо-технічних і технологічних зв'язків;  
- забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи стійкого забезпечення 

споживачів нафтопродуктами; 
- отримання прибутку, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості 

компанії; 
- підвищення конкурентоспроможності і експортного потенціалу продукції, технічного 

рівня виробництва, освоєння нових джерел сировини і ринків збуту продукції на 
внутрішніх ринках і зовнішніх ринках; 

- ведення виробництва відповідно до сучасних екологічних норм і правил; 
- відповідність обліку діяльності компанії міжнародним стандартам та правилам 

аудиту. 
 

Для досягнення зазначених цілей компанія забезпечує вирішення наступних задач: 
- забезпечення сучасних умов переробки нафтової сировини; 
- створення дієвих механізмів взаєморозрахунків між підприємствами; 
- організація безперебійних товаропотоків від виробників до кінцевих споживачів; 
- забезпечення гарантованого самофінансування і самокредитування в структурі 

інвестування виробництва. 
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 сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим 
спрямуванням: 

ПАТ «Укртатнафта» є лідером нафтопереробної промисловості України і найбільшим 
виробником високоякісних нафтопродуктів. Підприємство володіє найпотужнішим 
нафтопереробним комплексом України, що розташований у центі України в м. Кременчуці.  

Використовуючи розвинену мережу залізничного і автомобільного транспорту, Компанія 
забезпечує швидку доставку нафтопродуктів споживачеві. Досить близьке розташування 
морських портів значно розширює експортні можливості Компанії. 

Основні види діяльності ПАТ «Укртатнафта»: 

1) переробка нафти, газового конденсату і іншої сировини, виробництво і реалізація 
нафтопродуктів;  

2) гуртова, роздрібна та комісійна торгівля нафтопродуктами,  зрідженим (скрапленим) 
газом;  

3) надання послуг по зберіганню та перевалці нафти (нафтової сировини) та 
нафтопродуктів. 

 

 інформація про продукцію, що виробляється: 
ПАТ «Укртатнафта» виготовляє продукцію, якість якої відповідає міжнародним 
стандартам, виробляється відповідно до технологічних регламентів, технологій 
виробництва, санітарних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.  

З лютого 2017 року бензини і дизельне паливо ПАТ «Укртатнафта» повністю відповідає 
стандартам Євро-5. За своїми показниками дизельне паливо ДП-Арк-Євро5-В0 з арктичними 
властивостями є найкращим продуктом на ринку України для дизельних двигунів в умовах 
низьких температур. 

Перелік продукції, що виготовлялась в ПАТ «Укртатнафта» в 2018 році:  
Бензин автомобільний (А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5), Паливо дизельне (ДП-Л-Євро5-В0, ДП-
З-Євро5-В0,  ДП-Арк-Євро5-В0), Паливо для реактивних двигунів „РТ”, Паливо моторне 
сумішеве альтернативне марки ECO 95Е50 SUPER, Мазут паливний (100 зольний мало 
сірчистий 40 зольний малосірчистий), Мазут, Газ вуглеводневий скраплений паливний для 
комунально-побутового споживання (марки СПБТ  та марки БТ), Рафінат бензольного 
риформінгу, Сірка технічна газова грудкова сорт 9920, Бензол нафтовий, Бітум нафтовий 
дорожній в’язкий БНД 60/90. 
Продукція, виробництво якої розпочато ПАТ «Укртатнафта» у 2018 році: 
Мазут паливний (100 малозольний мало сірчистий та 40 малозольний мало сірчистий), Газ 
нафтовий скраплений (марки А, марки В, марки С), Бітум дорожній 70/100 
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 ринкова частка в різних сегментах: 
 

Сегмент переробки нафти 

Основна діяльність ПАТ «Укртатнафта» - переробка нафтової сировини.  

В галузі нафтопереробки України, у 
2018 році обсяг переробки нафтової 
сировини ПАТ «Укртатнафта» склав 
2 340,5 тис. тонн, що становить 
84% загального обсягу у даному 
сегменті ринку.  

За останні роки відбулося значне 
падіння обсягів переробки нафтової 
сировини та виробництва 
нафтопродуктів підприємствами 

України, більшість з яких повністю зупинили виробничу діяльність. 

Фактичне заміщення вітчизняного виробництва імпортними нафтопродуктами призвело 
до зупинки Одеського НПЗ, Лисичанського НПЗ, Дрогобицького НПЗ, Надвірнянського НПЗ та 
Херсонського НПЗ.  

Тому на сьогоднішній день в Україні фактично функціонує два національних виробника 
моторних палив – Кременчуцький НПЗ (Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна 
фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта») та Шебелинський ГПЗ 
Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування».  

Сегмент реалізації окремих нафтопродуктів на ринку України 

В жорстких умовах ринкової конкуренції в Україні, завдяки відновленню поставок 
азербайджанської нафти сорту Azeri Light і оптимальним інвестиційним рішенням ПАТ 
«Укртатнафта» вдалося повністю перейти на виробництво бензинів та дизельного 
пального стандарту Евро-5. Цей якісний прорив надав потенціал ПАТ «Укртатнафта» для 
утримання позицій на вітчизняному ринку палива та дозволяє утримувати близько 10% 
ринку дизельного палива та до 40% - ринку бензинів. 
Основним ринком збуту для ПАТ «Укртатнафта» є внутрішній ринок. Основні види 
продукції ПАТ «Укртатнафта» в 2018р. реалізовувало на внутрішньому ринку, а саме: 
бензини автомобільні; паливо дизельне; бітум нафтовий дорожній в’язкий; газ скраплений; 
мазут; паливо РТ/JET; паливо моторне сумішеве альтернативне; бензол нафтовий. У 
відсотковому співвідношенні реалізація на внутрішньому ринку у 2018р. склала 94,25%. На 
зовнішній ринок ПАТ «Укртатнафта» реалізувало 5,75% нафтопродуктів від загальної 
кількості, а саме: бензол нафтовий; паливо РТ; рафінат бензольного риформінгу; мазут 
паливний. 

Баланс ринку бітуму у 2018 р. склав 696 тис. тонн, що є максимальним показником за 
останні кілька років. Основне джерело постачання бітуму в Україну – Республіка Білорусь. 
Частка ПАТ «Укртатнафта» в даному сегменті становить близько 20%. 

В структурі наповнення ринку частка імпорту скрапленого газу складає 76%, частка 
вітчизняних виробників скрапленого газу – 24%, в тому числі частка ПАТ «Укртатнафта» 
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становить 5%. В структурі імпорту найбільша частка поставок належить Росії – 53% та 
Республіці Білорусь – 24%.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 аналіз результатів діяльності: 
Для економічної характеристики результатів діяльності підприємства наведемо 
горизонтальний аналіз балансу  ПАТ «Укртатнафта» за 2018 рік  

Баланс (Звіт про фінансовий стан ) станом на 31.12.2018р., тис.грн. 

Показник на 01.01.2018 на 31.12.2018 Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення, % 

АКТИВ   
І. Необоротні активи, в т.ч. 5 755 192 5 472 521 -282 671 -4,91% 
нематеріальні активи 4 332 6 474 2 142 49,45% 
незавершені капітальні інвестиції 898 551 963 769 65 218 7,26% 
основні засоби 4 852 251 4 475 372 -376 879 -7,77% 
довгострокова дебіторська 
заборгованість 

25 26 791 26 766 107064,00% 

інші необоротні активи 33 115 82 248,48% 
ІІ. Оборотні активи, в т.ч. 8 542 071 9 331 024 788 953 9,24% 
Запаси 3 931 345 2 384 198 -1 547 147 -39,35% 
векселі одержані 186 376   -186 376 -100,00% 
дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

3 658 899 4 399 490 740 591 20,24% 

дебіторська заборгованість за 
розрахунками 

439 077 2 021 803 1 582 726 360,47% 

інша поточна дебіторська 
заборгованість 

221 920 428 872 206 952 93,26% 

грошові кошти та їх еквіваленти 104 454 96 661 -7 793 -7,46% 
ІІІ. Необоротні активи і групи 
вибуття 

11 12 1 9,09% 

БАЛАНС 14 297 274 14 803 557 506 283 3,54% 

ПАСИВ   
І. Власний капітал 1 043 879 686 210 -357 669 -34,26% 
ІІ. Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

693 918 1 626 940 933 022 134,46% 

IІІ. Поточні зобов'язання і 
забезпечення 

12 559 477 12 490 407 -69 070 -0,55% 

БАЛАНС 14 297 274 14 803 557 506 283 3,54% 

За звітний період 2018 року вартість активів підприємства зросла на 506 283 тис.грн. 
Необоротні активи зменшилися на 282 671 тис.грн., здебільшого за рахунок зменшення 
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основних засобів (на 376 879 тис.грн.), при одночасному зростанні довгострокової 
дебіторської заборгованості (на 26 766 тис.грн.).  

Оборотні активи підприємства за 2018 рік збільшились на 788 953 тис.грн. за рахунок 
зростання дебіторської заборгованості (на 2 323 317 тис.грн.) при одночасному зменшенні 
запасів (на 1 547 147 тис.грн.). Грошові кошти підприємства за звітний період зменшились 
на 7 793 тис.грн. 

Загальна сума активів зросла на 506 283 тис.грн. 

Власний капітал підприємства за звітний період зменшився на 357 669 тис.грн., 
здебільшого за рахунок зростання непокритих збитків. 

Довгострокові зобов'язання та забезпечення зросли на 933 022 тис.грн. Поточні 
зобов'язання і забезпечення зменшились за 2018 рік на 69 070 тис.грн., при цьому поточна 
заборгованість за товари, роботи, послуги протягом року скоротилась на 1 101 595 
тис.грн., за розрахунками з бюджетом – на 126 112 тис.грн., проте поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними авансами збільшилась на 248 626 тис.грн. 

Таким чином, збільшення дебіторської і кредиторської заборгованості протягом звітного 
року вказує на певні проблеми у покритті поточних і майбутніх зобов'язань підприємства. 

 

Горизонтальний аналіз консолідованого балансу  ПАТ «Укртатнафта» за 2018 рік  

Консолідований Баланс (Звіт про фінансовий стан ) станом на 31.12.2018р., тис.грн. 

Показник на 01.01.2018 на 31.12.2018 Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення, % 

АКТИВ   
І. Необоротні активи, в т.ч. 5 795 814 5 489 725 -306 089 -5,28% 
нематеріальні активи 4 424 6 661 2 237 50,57% 
незавершені капітальні інвестиції 930 651 964 484 33 833 3,64% 
основні засоби 4 860 681 4 488 902 -371 779 -7,65% 
довгострокова дебіторська 
заборгованість 

25 26 791 26 766 107064,00% 

інші необоротні активи 33 2 887 2 854 8648,48% 
ІІ. Оборотні активи, в т.ч. 8 454 459 9 212 633 758 174 8,97% 
Запаси 3 972 102 2 437 330 -1 534 772 -38,64% 
векселі одержані 186 376  -186 376 -100,00% 
дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

3 520 456 4 219 950 699 494 19,87% 

дебіторська заборгованість за 
розрахунками 

455 524 2 029 318 1 573 794 345,49% 

інша поточна дебіторська 
заборгованість 

205 725 424 090 218 365 106,14% 

грошові кошти та їх еквіваленти 114 276 101 945 -12 331 -10,79% 
БАЛАНС 14 250 273 14 702 358 452 085 3,17% 

ПАСИВ  
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І. Власний капітал 966 975 638 856 -328 119 -33,93% 
ІІ. Довгострокові зобов'язання і 
забезпечення 

693 918 1 638 114 944 196 136,07% 

IІІ. Поточні зобов'язання і 
забезпечення 

12 589 380 12 425 388 -163 992 -1,30% 

БАЛАНС 14 250 273 14 702 358 452 085 3,17% 

 

За звітний період 2018 року вартість активів підприємства за консолідованою фінансовою 
звітністю зросла на 452 085 тис.грн. Необоротні активи зменшилися на 306 089 тис.грн., 
здебільшого за рахунок зменшення основних засобів (на 371 779 тис.грн.), при одночасному 
зростанні довгострокової дебіторської заборгованості (на 26 766 тис.грн.).  

Оборотні активи підприємства за 2018 рік збільшились на 758 174 тис.грн. за рахунок 
зростання дебіторської заборгованості (на 2 273 288 тис.грн.) при одночасному зменшенні 
запасів (на 1 534 772 тис.грн.). Грошові кошти підприємства за звітний період зменшились 
на 12 331 тис.грн. 

Загальна сума активів зросла на 452 085 тис.грн. 

Власний капітал підприємства за звітний період зменшився на 328 119 тис.грн., 
здебільшого за рахунок зростання непокритих збитків. 

Довгострокові зобов'язання зросли на 944 196 тис.грн. Поточні зобов'язання і забезпечення 
зменшились за 2018 рік на 163 992 тис.грн., при цьому поточна заборгованість за товари, 
роботи, послуги протягом року скоротилась на 1 157 158 тис.грн., за розрахунками з 
бюджетом – на 126 183 тис.грн., проте поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами збільшилась на 208 628 тис.грн. 

Таким чином, збільшення дебіторської і кредиторської заборгованості протягом звітного 
року вказує на певні проблеми у покритті поточних і майбутніх зобов'язань підприємства. 
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 пояснення щодо динаміки розвитку підприємства протягом звітного 
періоду: 

Динаміка розвитку діяльності ПАТ «Укртатнафта» протягом 2018 року характеризується 
наступними показниками доходів та витрат підприємства. 

Динаміка доходів та витрат ПАТ «Укртатнафта» 

Показник За 2017рік За 2018рік Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення, % 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

33 226 757 35 849 083 2 622 326 7,89% 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

(33 815 830)   (40 821 474)   7 005 644 20,72% 

Інші операційні доходи 544 614 1 340 002 795 388 146,05% 
Адміністративні витрати (392 188)   (480 177)   87 989 22,44% 
Витрати на збут (884 240)   (770 748)   -113 492 -12,83% 
Інші операційні витрати (706 412)   (368 619)   -337 793 -47,82% 
Інші фінансові доходи 481 734 5 589 773 5 108 039 1060,34% 
Фінансові витрати (754 630)   (698 281)   -56 349 -7,47% 
Інші витрати (70 601)   (63 344)   -7 257 -10,28% 

 

Отже, чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 2 622 326 тис.грн., проте 
собівартість реалізованої продукції збільшилась на 7 005 644 тис.грн. 

Інші операційні доходи підприємства зросли майже на 146,05%, що в абсолютному значенні 
склало 795 388 тис.грн.. 

Значного зростання протягом звітного періоду зазнали інші фінансові доходи, які на кінець 
року склали 5 589 773 тис.грн. 

Доходів від участі в капіталі підприємство у 2018 році не отримувало. 

Динаміка доходів та витрат ПАТ «Укртатнафта» за консолідованою фінансовою 
звітністю 

Показник За 2017рік За 2018рік Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення, % 

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

33 303 985 35 958 151 2 654 166 7,97% 

Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

(33 947 638)   (40 864 611)   6 916 973 20,38% 

Інші операційні доходи 330 809 1 360 942 1 030 133 311,40% 
Адміністративні витрати (406 539)   (502 059)   95 520 23,50% 
Витрати на збут (914 967)   (825 140)   -89 827 -9,82% 
Інші операційні витрати (433 611)   (350 174)   -83 437 -19,24% 
Інші фінансові доходи 481 974 5 590 032 5 108 058 1059,82% 
Фінансові витрати (754 630)   (698 281)   -56 349 -7,47% 
Інші витрати (70 601)   (63 344)   -7 257 -10,28% 
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Отже, чистий дохід від реалізації продукції за даними Консолідованої фінансової звітності 
збільшився на 2 654 166 тис.грн., проте собівартість реалізованої продукції збільшилась на 
6 916 973 тис.грн. 

Інші операційні доходи підприємства зросли майже на 311,4%, що в абсолютному значенні 
склало 1 030 133 тис.грн. 

Значного зростання протягом звітного періоду зазнали інші фінансові доходи, які на кінець 
року склали 5 590 032 тис.грн. 

Доходів від участі в капіталі підприємство у 2018 році не отримувало. 
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ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

 основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують 
своєчасне виконання зобов’язань та наявні зобов’язання: 

Основними джерелами забезпечення ліквідності ПАТ «Укртатнафта» є залучення 
кредитних коштів та поворотної фінансової допомоги.  

Одним із факторів, які впливають на ліквідність, є планування ліквідності підприємства, 
що здійснюється на основі зіставлення прогнозів грошових надходжень і виплат протягом 
планового періоду. На підприємстві запроваджено довгострокове (річне) та 
короткострокове (щомісячне) планування з розбивкою по декадах і навіть по днях. 

Залежно від ступеня ліквідності активи підприємства розділяються на такі групи: 
А1 –  високоліквідні – «грошові кошти і поточні фінансові інвестиції»; 
А2 – швидколіквідні – уся дебіторська заборгованість, що буде погашена за умовами 

договорів та вартість нафтопродуктів; 
А3 – повільноліквідні – запаси, крім вартості нафтопродуктів, інші оборотні активи, 

витрати майбутніх періодів; 
А4 –  важколіквідні необоротні активи та необоротні активи, утримувані для продажу 

та групи вибуття. 
Пасиви балансу групуються за терміновістю їхньої оплати: 

П1 –  термінові – поточна кредиторська заборгованість, строк сплати якої настав; 
П2 – короткострокові –короткострокові кредити банків та поточна кредиторська 

заборгованість, строк сплати якої не настав; 
П3 –  довгострокові –довгострокові зобов'язання і забезпечення; 
П4 – постійні –зобов'язання перед власниками, формування власного капіталу та 

зобов’язання пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та 
групами вибуття. 

 
 

Показники ліквідності  ПАТ «Укртатнафта» на основі  даних власної фінансової звітності 
за 2017-2018 р.р., тис. грн. : 

Активи балансу Кінець 
2017р 

Кінець 
2018 р Пасиви балансу Кінець 

2017р 
Кінець 
2018 р 

Високоліквідні (А1) 104 454 96 661 Термінові 
зобов’язання (П1) 

4 528 446 4 032 118 

Швидколіквідні (А2) 5 610 940 5 452 202 Короткострокові (П2) 8 031 131 8 458 289 

Повільноліквідні (А3) 2 826 677 3 782 173 Довгострокові (П3) 693 818 1 626 940 
Важколіквідні (А4) 5 755 203 5 472 521 Постійні  (П4) 1 043 879 686 210 
Баланс 14 297 274 14 803 557 Баланс 14 297 274 14 803 557 
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Показники ліквідності  ПАТ «Укртатнафта» на основі  даних консолідованої фінансової 
звітності за 2017-2018 р.р., тис. грн. : 

Активи балансу Кінець 
2017р 

Кінець 
2018 р Пасиви балансу Кінець 

2017р 
Кінець 
2018 р 

Високоліквідні (А1) 114 276 101 945 Термінові 
зобов’язання (П1) 

4 523 308 3 963 813 

Швидколіквідні (А2) 5 509 835 5 301 801 Короткострокові (П2) 8 066 072 8 461 575 

Повільноліквідні (А3) 2 830 337 3 808 875 Довгострокові (П3) 693 918 1 638 114 
Важколіквідні (А4) 5 795 825 5 489 737 Постійні  (П4) 966 975  638 856 
Баланс 14 250 273 14 702 358 Баланс 14 250 273 14 702 358 
 
В період 2017-2018р.р. ПАТ «Укртатнафта» не дотримувалось більшість із умов 
абсолютної ліквідності балансу ( А1>П1 ; А2>П2 ; А3>П3 ; А4<П4), тобто  фінансовий стан 
підприємства не можна вважати абсолютно ліквідним. Збитковість виробництва 
призводить  до зменшення власних джерел фінансування оборотних засобів і заміщення їх 
залученими, які становлять більшу частину зобов’язань підприємства. 
Внутрішні резерви підвищення ліквідності пов'язані з контролюванням фінансових планів, 
проведенням модернізації застарілого обладнання для покращення ефективності 
виробництва, оптимізацією структури виробничих потужностей, підвищенням 
ефективності використання основних фондів підприємства, оптимізацією запасів 
матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції, удосконаленням роботи з 
посилення фінансової дисципліни, розробкою заходів, що сприяють збільшенню прибутку, 
оптимізації структури капіталу підприємства, зменшенню дебіторської та кредиторської 
заборгованості. 

Можливі шляхи покращення ліквідності і платоспроможності підприємства 
безпосередньо пов'язані з: 

 забезпеченням державного захисту внутрішнього ринку нафтопродуктів; 
 введенням спеціальніх заходів щодо імпорту нафтопродуктів за рахунок 

запровадження режиму квотування імпорту в Україну; 
 зменшенням податкового тиску; 
 створенням сприятливих умов для залучення інвестицій у модернізацію виробничих 

потужностей; 
 створенням прозорих та рівних умов для всіх учасників ринку, відсутністю 

адміністративних перешкод при здійсненні підприємницької діяльності та ресурсному 
наповненні ринку нафтопродуктів; 

 розвитком прозорих комерційних відносин на паливному ринку України; 
 відсутністю зайвого державного регулювання; 
 адаптацією до сучасних ринкових умов господарювання.  

 

 умовні зобов'язання : 

Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні 
законодавства та проведенні податкових перевірок. Ці фактори у поєднанні із зусиллями 
податкових органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у відповідь на 
зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти 
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податкових перевірок. Зокрема, існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не 
заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані істотні 
додаткові суми податків, штрафів та пені.  

Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі збільшується 
ризик перевірок операцій, які не мають чіткої фінансово-господарської мети або які 
здійснені за участю контрагентів, що не дотримуються вимог податкового 
законодавства. Податкові органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових 
періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин 
перевірка може стосуватися довших періодів. 

Згідно з останніми змінами у податковому законодавстві, підприємство повинно подавати 
звіт з даними щодо контрольованих операцій до 1 жовтня року, наступного за звітним. 
Підприємство також повинно протягом одного місяця подати на запит податкових 
органів документацію з трансфертного ціноутворення з обґрунтуванням цін 
контрольованих операцій. Керівництво вважає, що цінова політика ґрунтується на 
загальних умовах, оскільки воно запровадило процедури внутрішнього контролю для 
забезпечення відповідності вимогам законодавства щодо трансфертного ціноутворення. 
Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення в 
Україні ще не встановлена, вплив оскаржень з боку відповідних органів щодо 
трансфертного ціноутворення підприємтсва не може бути надійно оцінений. Однак він 
може виявитись суттєвим для фінансового стану в цілому.  

ПАТ «Укртатнафта» виступає в якості відповідача у кількох судових процесах з 
податковими органами. У випадках, коли ризик вибуття фiнансових ресурсiв, пов’язаних з 
такими факторами невизначеності, вважається вiрогiдним i його суму можна достовiрно 
визначити, підприємство вiдобразило цi умовнi зобов’язання як нарахування резерву на 
судовi витрати.  

Умовнi зобов’язання, пов’язанi з питаннями охорони навколишнього середовища – компанія 
протягом багатьох рокiв працює у нафтопереробнiй галузi України. Звичайна дiяльнiсть  
завдає шкоди навколишньому середовищу. Компанія перiодично оцiнює свої зобов’язання у 
вiдповiдностi до законодавства про охорону навколишнього середовища i регулярно сплачує 
збори за його забруднення. За оцiнками керiвництва, станом на 31 грудня 2018 року, 31 
грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року підприємство не мало жодних непогашених зборiв 
та вiдповiдних штрафiв, пов’язаних з питаннями охорони навколишнього середовища. 
Застосування екологiчного законодавства в Українi продовжує розвиватися, i ставлення 
державних органiв постiйно переглядається. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть 
виникнути у результатi посилення контролю над виконанням iснуючих законiв, цивiльних 
позовiв або змiн у законодавствi, неможливо оцiнити. 
Контрактнi зобов’язання за капiтальними витратами – Станом на 31 грудня  2018 року, 31 
грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року компанія не мала зобов’язань за договорами про 
капiтальнi витрати на придбання основних засобiв та послуг. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

ПАТ «Укртатнафта» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, що вважає 
охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності. 

На ПАТ «Укртатнафта» впроваджена система екологічного управління відповідно ДСТУ ISO 
14001:2015, яка особливо сприяє запобіганню ризиків, пов'язаних з впливом на навколишнє 
середовище, в тому числі аварійним, дозволяє підприємству раціонально використовувати 
ресурси, уникати витрат і втрат, дотримуватись вимог екологічного законодавства. 

 раціональне використання води: 

ПАТ «Укртатнафта» має найвищий в галузі показник водообігу 99,7–99,8% і є єдиним НПЗ, 
який працює без скидання стічних вод у відкриті водойми. 

Протягом останніх років ПАТ «Укртатнафта» виконало певний обсяг робіт по 
раціональному використанню води, а саме: 

- побудовані власні водозабори по видобутку підземної води для промислових та 
госпобутових потреб ПАТ «Укртатнафта», тим самим припинено використання свіжої 
питної та технічної води; 

- створено замкнену безстічну систему водокористування; 

- на підприємстві діють каналізаційні очисні споруди, які служать для очистки 
нафтовміщуючих стічних вод від завислих речовин і емульсованих нафтопродуктів з 
ціллю їх використання для підпитки зворотних систем водоспоживання, скорочуючи 
споживання свіжої води; 

- впровадження замкнутої системи протипожежного водопостачання. 

 управління відходами: 

У процесі виконання основних технологічних процесів переробки нафти та функціонування 
допоміжних виробництв в ПАТ «Укртатнафта» утворюються виробничі відходи, 
поводження з якими на підприємстві регламентується інструкцією ОС – 02:2015 «Про 
порядок збору, накопичення, зберігання  і транспортування відходів виробництва в ПАТ 
«Укртатнафта». 

Підприємство бере участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відходами 
спрямованої на мінімізацію відходів, раціональне використання і екологічно безпечне 
розміщення відходів, прагне до максимально можливого використання відходів з метою 
зниження впливу на об’єкти навколишнього середовища. 

Система управління виробничими відходами в  ПАТ «Укртатнафта» дозволяє 
оптимізувати потоки руху відходів, знизити екологічні наслідки та економічні витрати їх 
утворення. 
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Промислові відходи, що утворюються при переробці нафти і нафтопродуктів, підлягають 
утилізації або захоронення: 

- потенційно непридатні небезпечні відходи, такі як відпрацьовані ртутні лампи і 
акумуляторні батареї, передаються на утилізацію споживачеві згідно укладених 
договорів; 

- в результаті господарської діяльності на підприємстві утворюються побутові та 
будівельні відходи, які вивозяться на захоронення на міський полігон твердих побутових 
відходів згідно укладеного договору; 

- потенційно придатні для подальшого використання відходи і некондиційна продукція: 
засоби упаковки, металобрухт, відпрацьовані шини, відпрацьовані каталізатори та ін. 
передаються заготівельним організаціям за укладеними договорами як вторинна 
сировина. 

Кожен вид відходу на підприємстві диференційований і врахований. Щорічно ведуться 
державні статистичні звітності за формами № 1-відходи, № 1 - екологічні витрати, 
а на постійній основі  - первинний облік відходів за типовою формою № 1-ВТ.  

 викиди парникових газів: 

Скорочення шкідливих викидів в атмосферу — один із пріоритетних напрямків діяльності 
підприємства в сфері екології.  На підприємстві діє багаторічна практика моніторингу 
забруднення атмосферного повітря.  

В ході виробничої діяльності ПАТ "Укртатнафта" утворюються викиди парникових газів. 
Обсяги викидів враховуються при нарахуванні екологічного податку і відображені в річній 
формі статистичної звітності 2 ТП-повітря. 

 споживання енергії: 

В  2018р. по ПАТ "Укртатнафта" споживання енергії складає: 

• електроенергії  - 368 911,171 тис. кВт*г. 
• теплової енергії -  881 432 Гкал в тому числі: 

- пари на технологічні потреби  839 050 Гкал,  
- на опалення виробничих та побутових приміщень  - 42 382 Гкал. 

• природного газу - 36155,679 тис. нм3. 
• вироблено стисненого повітря - 93439,7 тис. нм3, 
• технічного азоту вироблено та спожито технологічними установками - 9824 т.  
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ І КАДРОВА ПОЛІТИКА 
 

 про загальну кількість працівників та частку жінок на керівних посадах: 

Соціальні аспекти  та кадрова політика ПАТ ”Укртатнафта”  визначають спрямованість 
діяльності підприємства, направлену на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам підприємства – з одого боку, та на утвердження і забезпечення 
непорушності прав працівників та їх гарантій – з іншого боку. 
Підприємство  дотримується демократичних  конституційних  норм про працю України 
шляхом забезпечення можливості вибору професії та недопустимості виконання 
обов’язків, не передбачених посадовими та робочими інструкціями. Жінкам і чоловікам 
надаються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, 
підвищенні кваліфікації та перепідготовці, оплаті праці  при однаковій кваліфікації та 
однакових умовах праці. Так, станом на 31.12.2018 року обліковий склад працівників ПАТ 
«Укртатнафта» становив 3986 осіб, при  цьому частка жінок на керівних посадах 
становила  16 %.  На підприємстві працюють особи з різним рівнем освіти: середньою, 
професійно-технічної та вищою. Середній вік персоналу ПАТ «Укртатнафта» складає 42 
роки. 
 

 про заохочення (мотивацію) працівників: 

ПАТ «Укртатнафта» застосовує достатньо широку систему заохочень та стимулювання 
працівників за успіхи у роботі, які поєднують у собі матеріальні та моральні види 
мотивації. На підприємстві діють  «Положення про оплату праці (матеріальне 
стимулювання) працівників ПАТ «Укртатнафта» та «Положення про нематеріальне 
стимулювання працівників ПАТ «Укртатнафта». Згідно з цими Положеннями виплачується 
винагорода за працю у вигляді премії, надбавок, доплат та інших виплат, а також  
заохочення, які відбуваються через оголошення подяки, нагородження почесною відзнакою, 
грамотою, занесення прізвища працівника до Книги пошани, Галереї трудової слави 
підприємства, присвоєння почесного звання, подання до представлення для нагородження 
державними органами влади, та інші. Так, у 2018 році за успіхи у роботі було заохочено 
близько 400 працівників ПАТ «Укртатнафта». 
 

 про охорону праці та безпеку: 

З метою соціального захисту працівників та на виконання  Закону України про охорону праці 
(далі Закон) на ПАТ «Укртатнафта» функціонує система управління охороною праці. 

Згідно статті 17 Закону працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи 
небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного 
обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року за кошти роботодавця проходять 
попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 
медичні огляди.  

На підставі статті 18 Закону працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи 
проходять за рахунок роботодавця інструктажі, навчання з питань охорони праці, з 
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надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у 
разі виникнення аварії. Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, 
де є потреба у професійному доборі, щороку проходять за рахунок роботодавця спеціальне 
навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. 

Також на виконання статті 7 Закону працівникам, зайнятим на роботах з важкими та 
шкідливими забезпечена скорочена тривалість робочого часу, додаткові оплачувані 
відпустки, пільгові пенсії та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному 
законодавством. 

На підставі статті 8 Закону працівники забезпечуються спецодягом, іншими засобами 
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами. Згідно з колективним 
договором працівникам додатково, понад встановлені норми, видаються певні засоби 
індивідуального захисту. 

На вимогу статті 13 Закону на підприємстві організовано проведення аудиту охорони 
праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого 
обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-
правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та 
за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих 
факторів. 

 про навчання та освіту персоналу: 

Кадрова політика ПАТ ”Укртатнафта” спрямована на забезпечення відповідного рівня 
кваліфікації працівників операційним потребам ПАТ «Укртатнафта». Підприємство 
співпрацює з  закладами  вищої освіти в питаннях підготовки спеціалістів відповідного 
напрямку освіти, а також за робочими професіями – з Регіональним центром професійно-
технічної освіти №1 м.Кременчука. ПАТ «Укртатнафта» веде підготовку, перепідготовку, 
та підвищення кваліфікації робітників по 12 класам, за Державним класифікатором 
професій України, відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України - на 
підприємстві, а також в навчально - курсових комбінатах міста. 

Адміністрація підприємства сприяє підвищенню кваліфікації працівників та організовує: 
відвідування семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації,  навчання з питань 
охорони праці, неформальне навчання на підприємстві та вивченню передового досвіду 
споріднених підприємств як в Україні так і за кордоном. Так, в 2018 році підвищили 
кваліфікацію  близько 2000 осіб - як безпосередньо на виробництві, так і в державних 
закладах освіти. 

 про рівні можливості працевлаштування: 

Підбор персоналу в ПАТ «Укртатнафта» при прийомі, переводі та призначенні на посаду 
проводиться у відповідності із вимогами стандартів підприємства. В Товаристві відкрито 
проводяться конкурси для визначення кандидатів на керівні інженерно-технічні посади та 
атестація інженерно-технічного персоналу ПАТ щодо присвоєння та підтвердження 
відповідної категорії. Політика підприємства в першу чергу спрямована на утримання 
висококваліфікованого персоналу. ПАТ виконує всі гарантії щодо виконання всіх квот, 
працевлаштування молоді і громадян пільгової категорії. Впродовж 2018 року було 
прийнято 416 осіб, з них 50% - особи віком до 30 років; переведено на інші посади та робочі 



ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 
 

Сторінка 17 

місця 327 працівників. ПАТ «Укртатнафта» при працевлаштуванні дотримується  
принципу рівності прав і можливостей громадян України. 

 про повагу прав людини: 

Політика ПАТ «Укртатнафта» направлена на визнання та повагу прав людини. Виконання 
виробничих завдань та вдосконалення технологічних бізнес-процесів забезпечуються 
шляхом раціонального використання робочого часу, якості персоналу, відповідної оплати 
праці, створення безпечних умов праці, відповідно до чинного законодавства. На гідному 
рівні забезпечується фінансування та утримання в належному стані об’єктів соціальної 
сфери для оздоровлення та дозвілля працівників ПАТ «Укртатнафта».  

 про заходи боротьби з корупцією та хабарництвом: 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на ПАТ «Укртатнафта» 
розроблена антикорупційна програма, яка затверджена 08.09.2015року. Зазначена 
програма доведена до неухильного виконання працівникам підприємства. 

Для ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФІРМА «УКРТАТНАФТАСЕРВІС», ТОВ «МСЧ «Нафтохімік» 
та ТОВ «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» розроблення антикорупційної програми не передбачено, як 
для підприємств, які не підпадають під вимоги ст. 62 Закону «Про запобігання корупції». 
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РИЗИКИ 

 про політику підприємства щодо управління операційними та 
фінансовими рзиками: 

Нафтовий сектор є одним з пріоритетних елементів енергетичного комплексу України, 
який вирішує проблему енергетичної безпеки та незалежності України. Діяльність 
підприємств даного сектору економіки знаходиться під впливом різноманітних ризиків (як 
зовнішніх, так і внутрішніх), а розвиток економічних відносин, відповідний рівень 
конкуренції висувають нові вимоги до всіх учасників ринку. Ринкове середовище вносить у 
діяльність підприємств елементи невизначеності і поширює низку ризикових ситуацій, 
тому більшість управлінських рішень підприємства приймається в умовах невизначеності 
й ризику.  
На ситуацію, що склалася в нафтопереробному секторі економіки мають суттєвий вплив 
прогресивно зростаючий імпорт нафтопродуктів в Україну, глобальні зміни в 
геополітичній ситуації країни, військова агресія з боку Російської Федерації, яка є одним з 
ключових постачальників імпортних нафтопродуктів, нестабільність законодавства, 
наявність кризових явищ в економіці, нестача власної сировини, кон’юнктура ринку. Це 
призводить до невпинного падіння обсягів переробки нафти та виробництва моторних 
палив вітчизняними НПЗ та, як наслідок, до ще більшої залежності від імпорту. Основною 
причиною зростання імпорту нафтопродуктів з сусідніх країн став протекціоністський 
режим з боку Російської Федерації (РФ) та Республіки Білорусь (РБ), що фінансово 
стимулюють внутрішню нафтопереробку та застосовують неконкурентні методи 
боротьби з українськими НПЗ.  
Все це створює систему ринкових ризиків у формі втрати обсягів присутності на ринку та 
прибутку, відповідно.  
З метою своєчасного виявлення ризиків,  керування ризиками та їх оцінювання, 
попередження ситуацій, що негативно впливають на досягнення цілей підприємства на 
ПАТ «Укртатнафта» розроблений стандарт системи управління якістю, який визначає 
порядок планування дій стосовно ризиків і можливостей, з метою мінімізації ризиків, 
поліпшення системи управління якістю ПАТ «Укртатнафта», підвищення її 
результативності. 

Відповідно до положень даного стандарту для структурних підрозділів, що входять до 
структури системи управління якістю ПАТ, передбачено: 

- визначення ризиків; 
- включення виявлених ризиків до Реєстру ризиків у сфері управління якістю  

структурного підрозділу ПАТ; 
- планування дій стосовно виявлених ризиків; 
- координацію дій між підрозділами щодо зниження ризику, а також повноту їх 

виконання; 
- включення ключових етапів роботи з керування ризиками у відповідні стандарти 

підприємства; 
- оцінювання результативності дій стосовно виявлених ризиків. 

Ефективне функціонування процесу планування дій стосовно ризиків і можливостей на ПАТ 
«Укртатнафта» оцінюється на основі кількісних та якісних критеріїв: 
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- керування ризиками проводиться постійно; 
- процес керування ризиками пов'язаний з усіма бізнес-процесами; 
- інформація щодо керування ризиками активно використовується і враховується в 

процесі прийняття управлінських рішень, в тому числі що стосується 
пріоритетності завдань і ефективного розподілу ресурсів. 

Кредитний ризик для ПАТ полягає в імовірності неспроможності партнерів – учасників 
контракту виконати договірні зобов´язання як у цілому, так і по окремих позиціях. 
Зменшення впливу даного ризику досягається шляхом обговорення контракту на 
попередньому етапі, аналізу можливих вигод і втрат.  

Ринковий ризик пов´язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок 
національної грошової одиниці чи іноземних курсів валют,  з внутрішнім і зовнішнім ринком, 
ризик у визначенні структури й обсягів виробництва, нової і старої продукції; ризик, 
пов'язаний з цінами і запитами, тобто з можливістю покриття за допомогою 
платоспроможного попиту витрат щодо задоволення у продукції, яка реалізується за 
визначеними цінами. 

Економічні ризики обумовлені несприятливими змінами в економіці країни та економіці 
самого підприємства. Для ПАТ значний економічний ризик полягає, зокрема, у відсутності 
реального захисту національного товаровиробника від неконкурентних дій з боку 
імпортерів із сусідніх країн, що призводить до прогресивно зростаючого імпорту 
нафтопродуктів з таких країн та, як наслідок, зменшення ринкової частки ПАТ на ринку 
нафтопродуктів України.  

Загалом, управління фінансовими ризиками на ПАТ «Укртатнафта» передбачає 
використання методів та інструментів, спрямованих на виявлення, ідентифікацію ризиків, 
розрахунок ймовірності їх настання, їх оцінку (визначення можливого розміру фінансових 
втрат) та нейтралізацію (внутрішнє і зовнішнє їх страхування). 

Основна мета управління фінансовими ризиками – мінімізація пов’язаних з ними фінансових 
втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури 
капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування 
фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов’язань. Передумовою 
оптимізації структури капіталу є розрахунок ефекту фінансового левериджу. Оптимізація 
портфеля боргових зобов’язань досягається на підставі: 

- диверсифікації кредиторів; 
- максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної 

заборгованості); 
- мінімізації платежів за користування позичковим капіталом.  

Основні підходи та інструменти, які використовуються на ПАТ «Укртатнафта» для 
управління та мінімізації ризиків, наступні: 

- контроль з боку керівництва підприємства; 
- документальне оформлення внутрішніх правил і процедур, що регламентують та 

регулюють діяльність ПАТ; 
- удосконалення процесу отримання внутрішньої і зовнішньої аналітичної звітності в 

різних інформаційних зрізах даних; 
- постійний моніторинг ризиків; 
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- аналіз результатів перевірок, здійснених підрозділами внутрішнього аудиту та 
зовнішнього аудиту; 

- ведення та оброблення бази даних щодо ризиків. 
 

 про підходи або інструменти, які використовуються підприємством для 
зменшення впливу ризиків на його діяльність: 

Щодо шляхів і способів розв’язання наведеної проблеми необхідно зазначити наступне. На 
сьогоднішній день в Україні не створені захисні механізми протидії протекціоністській 
політиці щодо власної нафтопереробки в РБ і РФ та не розроблені механізми захисту від 
неконкурентних дій з боку імпортерів. 
Основним шляхом розв’язання проблеми є диверсифікація джерел і шляхів постачання 
енергоресурсів. Необхідні для цього механізми вже розроблені та передбачені 
різноманітними стратегічними нормативними документами, проте не найшли 
відображення в законодавчій базі. Відповідні норми передбачені «Енергетичною стратегією 
України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» 
(далі–ЕСУ) (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів від 18.08.17 р. № 605-р) та 
Розпорядженням Кабінету Міністрів від 3.04.17 р. № 275-р «План пріоритетних дій Уряду до 
2020 р.». Таким чином, Урядом України передбачена реалізація заходів, що забезпечать:   

- ліквідацію абсолютної залежності України від поставок енергоресурсів; 
- диверсифікацію маршрутів та джерел поставок енергетичних ресурсів, частка 

одного джерела в загальному обсязі річного імпорту будь-якого енергетичного 
ресурсу (вугілля, природний газ, нафта та нафтопродукти, ядерне паливо) – не 
перевищує 30 %. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ 

 

ПАТ «Укртатнафта» самостійно не проводить науково-дослідних робіт, а співпрацює з 
науково-дослідними інститутами та науковими організаціями.  

Основне спрямування науково-дослідних робіт у 2018 році: участь у розробці національних 
стандартів на продукцію та методи контролювання у відповідності до європейських, 
міжнародних і міждержавних стандартів, розробка нормативної та технічної 
документації на продукцію, проведення радіаційного контролю бітуму дорожнього. 
 

В 2017 році ПАТ «Укртатнафта» розпочато, а в 2018 році продовжено деякі інноваційні 
заходи технологічних процесів. Так, у 2018 році в технологічному процесі підприємства була 
повністю задіяна установка гідроочищення Г-24 оливного виробництва, яка раніше 
простоювала.  Витрати в 2018 р. склали 6 681,23 тис.грн. 
Це дозволило розшити вузькі місця з переробки гасу та дизельних фракцій. Внаслідок зміни 
технологій на Г-24 оливного виробництва та вивільнення потужностей на секції 
гідроочищення дизельного палива С-300/2 газокаталітичного виробництва було 
змонтовано додатковий реактор. В новий та існуючий реактори встановлені нові 
внутрішні пристрої та завантажені каталізатором. Підприємство збільшило можливості 
з виробництва дизельного палива за рахунок переробки легкого каталітичного газойлю.  
Витрати в 2018 р. склали 27 788,2 тис. грн. 

У звітному періоді Товариством запроваджена схема дозування компонентів сировини на 
установку з виробництва бітуму. Що дозволило отримати стабільні якісні 
характеристики.  
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ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Станом на 31.12.2018р. фінансові інвестиції ПАТ «Укртатнафта» складаються з 
відповідних вкладень в статутні фонди інших підприємств, при цьому ПАТ 
«Укртатнафта» є власником лише часток в статутних фондах товариств: 

 

Дочірні підприємства:  

№ 
п/
п 

Назва юридичної особи Код 
ЄДРПОУ 

Частка ПАТ «Укртатнафта» 
у статутному капіталі, % 

Вид економічної 
діяльності 

на 01.01.2018 на 31.12.2018 
1 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 

ФІРМА  «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» 
23813935 100 100 Будівництво   

Входить до складу консолідованої фінансової звітності ПАТ «Укртатнафта» за 2018 рік. Дата 
створення 1996 рiк. Статутний фонд ФIРМИ створений за рахунок грошового внеску ПАТ 
«Укртатнафта», що складає 100% статутного фонду. Не володіє акціями, частками в статутних 
фондах інших юридичних осіб. 
Інші юридичні особи: 

№ 
п/
п 

Назва юридичної особи Код 
ЄДРПОУ 

Частка ПАТ «Укртатнафта» 
у статутному капіталі, % 

Вид економічної 
діяльності 

на 01.01.2018 на 31.12.2018 
1 ТОВ  «Медико-санітарна 

частина «Нафтохімік» 
30613643 100 100 Надання медичних 

послуг, реалізація 
лікарських препаратів 

Входить до складу консолідованої фінансової звітності ПАТ «Укртатнафта» за 2018 рік. Дата 
створення 1999 рiк. Внеском до статутного капіталу є частка ПАТ «Укртатнафта» у статутному 
капіталі ЗАТ медико-санітарна частина «Нафтохімік» (грошовий внесок), правонаступником якого є 
ТОВ «МСЧ «Нафтохімік». Не володіє акціями, частками в статутних фондах інших юридичних осіб. 

ПАТ "Укртатнафта" 

Дочірні 
підприємства 

ДП "Фірма 
"Укртатнафтасервіс" 

Інші юридичні особи, в яких Товариство 
володіє часткою в статутному капіталі 

ТОВ "МСЧ 
"Нафтохімік" 

ТОВ 
"Укртатнафтасервіс" 

ТОВ"Міжнародна 
корпорація 

"Слов'янський 
базар" 
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2. ТОВ  
«УКРТАТНАФТАСЕРВІС» 

42426820 0 100 Будівництво   

Входить до складу консолідованої фінансової звітності ПАТ «Укртатнафта» за 2018 рік. Дата 
створення 2018 рiк. Частка в статутному фонді ТОВ «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» сплачена грошовими 
коштами. Не володіє акціями, частками в статутних фондах інших юридичних осіб. 
3. ТОВ «Міжнародна 

корпорація «Слов’янський 
базар» 

30219894 40 40 Організація 
розважальних та 
представницьких 

програм, шоу тощо 
Не входить до складу консолідованої фінансової звітності ПАТ «Укртатнафта» за 2018 рік. Дата 
створення 1999 рiк. ПАТ "Укртатнафта" не має суттєвого впливу на діяльність Товариства. Частка 
в статутному фонді ТОВ «Міжнародна корпорація «Слов’янський базар» сплачена грошовими 
коштами.  Не володіє акціями, частками в статутних фондах інших юридичних осіб. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 про перспективи подальшого розвитку підприємства з урахуванням 
ризиків та викликів при здійсненні діяльності: 

• Збільшення частки ПАТ «Укртатнафта» на ринку нафтопродуктів України 
Виходячи з аналізу ринку нафтопродуктів (бензинів та дизпалива) основними і майже 
єдиними конкурентами на ринку бензинів та дизельного палива виробництва ПАТ 
«Укртатнафта» є нафтопродукти білоруського та російського виробництва. Одним з 
головних факторів, який впливає на домінуючу частку імпортних нафтопродуктів на 
українському ринку, залишається протекціоністська політика РФ та Республіки Білорусь, 
направлена на створення преференцій для власних нафтових компаній і нафтопереробних 
підприємств за рахунок диференціації вивізних мит, податкових преференцій білоруських 
НПЗ з боку держави, пільгових цін на нафтову сировину з боку Російської Федерації.  
Як наслідок, на ринку утворюється жорстока конкуренція саме з продукцією виробленої з 
російської нафти, спостерігається тенденція до заміщення нафтопродуктів власного 
виробництва імпортом, демпінг ззовні, що роблять вітчизняну нафтопереробку менш 
конкурентоздатною.  
Введення мит на субсидовані поставки бензинів, вироблених в РБ, сприятиме  відновленню 
конкуренції на українському ринку нафтопродуктів та створить умови для розвитку 
національної нафтопереробки.  
Незважаючи на вище наведені негативні фактори, ПАТ «Укртатнафта» зберегло обсяги 
виробництва нафтопродуктів, висококваліфікований персонал, диверсифікувало поставки 
нафтової сировини і перейшло на випуск усієї продукції, що відповідає екологічному класу 
Євро-5. З метою підвищення ефективності нафтопереробки ПАТ «Укртатнафта» в 2019р. 
продовжує роботи в рамках інвестиційної програми. Впровадження сучасних процесів 
нафтопереробки дозволить значно знизити виробничу собівартість, покращить 
структуру виробленої продукції, та в кінцевому підсумку значно покращить фінансові 
результати роботи компанії.  
• Звернення до органів державної влади країни з метою усунення недосконалостей 
податкової політики України, у тому числі, з приводу диспропорцій, що існують на 
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паливному ринку внаслідок стимулювання попиту на окремі види пального (газ та 
дизпаливо).  
Це призвело до зростання імпорту дизпалива і скрапленого газу та зменшення попиту на 
бензини. Адже, на сьогодні, надмірне податкове навантаження на бензин і навпаки 
податкові преференції для дизпалива і скрапленого газу сформували таку структуру  
споживання в Україні, коли не може нормально працювати жодний вітчизняний НПЗ, а 
внутрішній попит можна задовольнити лише за рахунок імпорту. Балансування ставок 
акцизного податку для бензинів, дизельного пального та скрапленого газу дозволить 
збільшити надходження до бюджету і збалансувати попит. 
• Забезпечення виконання проектів модернізації та впровадження сучасних технологій  з 
метою підвищення економічної ефективності переробки нафтової сировини (збільшення 
глибини переробки нафти) та, як наслідок, збільшення випуску нафтопродуктів, що 
відповідають вимогам світових стандартів.  
• Забезпечення довгострокових контрактів на закупівлю нафтової сировини  з метою 
забезпечення безперебійного завантаження технологічних установок ПАТ та збільшення 
обсягів виробництва нафтопродуктів і зростання частки ПАТ на вітчизняному ринку 
нафтопродуктів.  
• Забезпечення гнучкості технологічного процесу, високого рівня розвитку інформаційних 
систем управління підприємством і висококваліфікованим персоналом. 
Отже, ПАТ «Укртатнафта» має значний потенціал розширення своєї присутності на 
ринку і, відповідно, до додаткового  нарощування обсягів переробки нафтової сировини, 
збільшення обсягів виробництва готової продукції. 
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