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ЄДИНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ПАТ «УКРНАФТА» 
 

ПАТ «Укрнафта» — провідна вітчизняна нафтогазова компанія, яка охоплює різні 

регіони України зі сходу на захід, поважає особливості та різноманітність кожного краю та 

об’єднує їх однією місією — найбільш ефективний видобуток та використання 

вуглеводневих запасів України для забезпечення балансу інтересів наших акціонерів, 

споживачів, працівників та держави. 

Підтримання всіх процесів в ПАТ «Укрнафта» на рівні найвищих світових 

стандартів якості, екологічної безпеки, безпеки праці та вихід на цій основі на провідні 

ринкові позиції є стратегічною метою діяльності Товариства. 

Для досягнення цієї мети, за рішенням керівництва ПАТ «Укрнафта», розроблена та 

впроваджена Інтегрована система управління (ІСУ) відповідно до вимог міжнародних 

стандартів ISO 9001:2015, ISO/TS 29001:2010, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (OHSAS 

18001), яка об’єднує Підсистеми управління якістю, екологічного управління, управління 

охороною здоров’я та безпекою праці.  

ІСУ спрямована на виконання вимог і очікувань замовників та інших зацікавлених 

сторін, застосовних вимог міжнародних стандартів і норм, чинного законодавства, постійне 

поліпшення всіх процесів, продукції та діяльності Товариства, результативне управління 

пов’язаними з ними екологічними аспектами, ризиками та можливостями. 

У зв’язку із зазначеним вище керівництво ПАТ «Укрнафта» бере на себе 

зобов’язання: 

 Підтримувати беззаперечну репутацію Товариства, як сучасного підприємства з 

менеджментом найвищого світового рівня. 

 Забезпечувати результативне функціонування процесів ІСУ на основі 

аналізування та оцінювання ризиків і можливостей, пов’язаних з діяльністю Товариства, та 

його екологічних аспектів. 

 Постійно аналізувати вимоги замовників та інших зацікавлених сторін і 

забезпечувати належні умови для їх виконання на найвищому рівні якості, екологічної 

безпеки, охорони здоров’я та безпеки праці. 

 Виконувати застосовні вимоги міжнародних стандартів, норм та чинного 

законодавства, які регламентують діяльність Товариства. 

 Підвищувати якість продукції та послуг, які постачаються та надаються 

Товариством, впроваджувати природоохоронні заходи та запобігати забрудненню довкілля.  

 Забезпечувати всі процеси Інтегрованої системи управління компетентним 

персоналом, необхідними матеріальними та фінансовими ресурсами, впроваджувати 

сучасні методи керування процесами. 

 Створювати, підтримувати та поліпшувати умови, спрямовані на зростання 

зацікавленості всього персоналу в ефективній діяльності Товариства. 

 Підтримувати взаємовигідне співробітництво з постачальниками, 

субпідрядниками, державою і суспільством. 

Всебічна підтримка Інтегрованої системи управління та усвідомлення своєї ролі в 

ній всім персоналом Товариства є надійною гарантією реалізації Єдиної політики 

управління ПАТ «Укрнафта». 


