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 Анотація. Метою статті є розробка інформаційного забезпечення автоматизованої 
системи моніторингу стану промислової безпеки газотранспортної системи у рамках 
системи управління безпекою праці, яка дасть можливість своєчасно і об’єктивно 
виявляти несприятливі аварійні ризики (небезпечні події) та вжити необхідні 
конкретні заходи щодо їхнього усунення і безпечно експлуатувати газотранспортну 
систему. Доведено, що в основі інформаційного забезпечення автоматизованої 
системи моніторингу стану промислової безпеки газотранспортної системи лежить 
методика, яка включає такі основні процедури, як: ідентифікування небезпек; якісне 
та кількісне оцінювання аварійних ризиків; встановлення недопустимих 
(неприйнятних) ризиків та внесення їх до інформаційної бази (реєстру) недопустимих 
ризиків об’єктів газотранспортної системи; комплексне оцінювання та паспортизацію 
стану промислової безпеки об’єктів газотранспортної системи; визначення дієвих 
конкретних (ефективних, результативних) заходів управління ризиками. 
Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розроблення та 
впровадження автоматизованої системи моніторингу стану промислової безпеки на 
об’єктах газотранспортної системи на основі результатів дослідження (поданого 
інформаційного забезпечення). 

Ключові слова: газотранспортна система; промислова безпека; аварійні ризики; 
моніторинг; автоматизована система; інформаційне забезпечення. 

 

Abstract. The purpose of the article is to developing the information security of the 
automated system for monitoring the state of industrial safety of the gas transportation 
system within the framework of the safety management system, which will enable timely and 
objective detection of adverse accident hazards (hazardous events) and taking the 
necessary specific measures to eliminate them and operate the gas transport system safely. 
It is proved that the basis of the information provision of the automated system for 
monitoring the state of the industrial safety of the gas transmission system is a 
methodology that includes the following basic procedures: identifying hazards; qualitative 
and quantitative assessment of emergencies; establishing of unacceptable (unallowable) 
risks and their introduction to the information base (register) of unacceptable risks of 
objects of the gas transportation system; comprehensive assessment and certification of 
the state of industrial safety of objects of the gas transportation system; identification of 
effective, productive (efficient) risk management measures. The prospect of further research 
in this area is the development and implementation of an automated system for monitoring 
the state of industrial safety of the objects of the gas transmission system based on the 
results of the research (of the submitted information provision). 

Keywords: gas transportation system; industrial safety; emergency risks; monitoring; 
automated system; information provision. 
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ВСТУП 

Вигідне геополітичне та економіко-
географічне положення України на основних 
шляхах транзиту природного газу від газови-
добувних регіонів Росії і/або Центральної Азії 
до країн Європейського Союзу і Молдови, те-
хніко-економічні переваги розвитку наявної 
діючої газотранспортної системи, порівняно з 
обхідними проектами Росії (газопроводи 
«Турецький потік», «Північний потік-1» і «Пі-
внічний потік-2»), дають Україні можливість 
[1, 2, 3]: 

1) відігравати ключову роль у міжнародній 
системі транспортування газу на основі за-
безпечення надійного транзиту природного 
газу, оскільки всі газопроводи України про-
ходять по суші, що сприяє оперативному дос-
тупу технологічних служб до будь-якої час-
тини газотранспортної системи для вико-
нання аварійних робіт з гарантування безпе-
ки чи спеціалізованим службам з ліквідації 
аварій (небезпечних подій) та їх наслідків на 
об’єктах газотранспортної системи; 

2) сприяти прискоренню її інтеграції в євро-
пейський та світовий економічний простір на 

основі міжнародного економічного та полі-
тичного співробітництва; 

3) здійснювати суттєвий вплив на конкурен-
цію за ресурси на зовнішніх енергетичних 
ринках тощо. 

Варто зауважити, ПАТ «Укртрансгаз» постій-
но і системно працює над оновленням газот-
ранспортної інфраструктури, зокрема протя-
гом 2014-2017 рр. у 11 разів збільшив фінан-
сування на будівництво і реконструкцію, мо-
дернізацію та технічну підтримку об’єктів га-
зотранспортної системи України [4]. Водно-
час газотранспортна система України (рис. 1) 
характеризується [1, 5, 6]: 

1) високим рівнем моральної та фізичної 
зношеності технологічного обладнання та 
устаткування; 

2) низькою ефективністю роботи (низький 
коефіцієнт корисної дії) газоперекачувальних 
агрегатів компресорних станцій, що зумов-
лює досить значні виробничо-технологічні 
витрати газу для потреб його транспорту-
вання тощо. 

 

 

Рисунок 1 – Газотранспортна система України здатна забезпечити транспортування газу до за-
хідного кордону України в діапазоні коливання до 250 млн. куб. м на добу [2] 

 
Ефективне управління промисловою безпе-
кою на об’єктах газотранспортної системи в 
системі «інформація – ресурс – час – можли-
вості (загрози)» неможливе без здійснення 

постійного (ефективного, результативного) 
моніторингу її стану [7, 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що вагомий науково-практичний 
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внесок у вирішення окремих проблемних пи-
тань (аспектів) у сфері промислової безпеки 
на об’єктах газотранспортної системи зроби-
ли такі науковці, як Ю. М. Герасименко [7], 
Л. Т. Гораль [10], С. В. Дунас [9], Л. О. Митько 
[11], Л. В. Юзевич [12] та ін. 

Разом з тим з’ясовано, що ключові прикладні 
аспекти у рамках системи управління проми-
словою безпекою на об’єктах газотранспорт-
ної системи регулюються вимогами законо-
давчих, нормативно-правових актів та нор-
мативних документів, чинних в межах ПАТ 
«Укртрансгаз» [13], зокрема Постановою На-
ціональної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання у сферах енергетики та комуна-
льних послуг «Про затвердження кодексу га-
зотранспортної системи» від 30.09.2015 р. 
№ 2493 [14], Наказом Міністерства енергети-
ки та вугільної промисловості України «Про 
затвердження Правил безпеки систем газо-
постачання» від 15.05.2015 № 285 [15], Нака-
зом Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України «Про затвердження 
Порядку технічного огляду, обстеження, оці-
нки та паспортизації технічного стану, здійс-
нення запобіжних заходів для безаварійного 
експлуатування систем газопостачання» від 
24.10.2011 № 640 [16].  

Водночас, як свідчать результати аналізу лі-
тературних джерел та практичних матеріалів 
за проблемою, існує об’єктивна необхідність 
дослідження, актуальність та практична зна-
чущість таких питань, як розроблення та 
впровадження автоматизованої системи мо-
ніторингу стану промислової безпеки на 
об’єктах газотранспортної системи на основі 
інформаційного забезпечення (підтримки). 

Тому метою статті є розробка інформацій-
ного забезпечення автоматизованої системи 
моніторингу стану промислової безпеки га-
зотранспортної системи у рамках системи 
управління безпекою праці, яка дасть можли-
вість своєчасно і об’єктивно виявляти не-
сприятливі аварійні ризики (небезпечні по-
дії) та вжити необхідні конкретні заходи що-
до їхнього усунення і безпечно експлуатувати 
газотранспортну систему. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

З огляду на це, рухаючись у напрямі сформу-
льованої мети, необхідно зазначити, що під 
промисловою безпекою слід розуміти безпе-
ку від нещасних випадків, аварій (небезпеч-

них подій) та їх наслідків на відповідних ви-
робничих об’єктах, що забезпечується систе-
мою правових, соціально-економічних, інфо-
рмаційних та організаційно-технічних захо-
дів [17]. 

Поряд з тим, С. Дунас [9] акцентує увагу на 
тому, що сьогодні газотранспортна система 
України перебуває на стадії вичерпання гра-
ничного (допустимого) терміну експлуатації. 
Така ситуація потребує проведення комплек-
сної діагностики технічного стану та певного 
(визначеного) переліку організаційно-
технічних заходів з гарантування безпеки, 
зокрема комплексної модернізації газонасос-
них станцій із заміною агрегатів. Тут варто 
також відмітити, що важливим для гаранту-
вання безпеки працюючих є моніторинг, кон-
троль (попередній, поточний, завершальний) 
та інформаційна підтримка системи управ-
ління промисловою безпекою газотранспор-
тної системи з метою забезпечення її відпові-
дності і сертифікації згідно з вимогами OHSAS 
18001 тощо [8, 18, 19, 20]. Нехтування норма-
ми безпеки при використанні газу може при-
звести до певної трагедії, внаслідок якої мо-
жуть постраждати не лише працюючі в газо-
вій сфері, а й споживачі блакитного палива 
(підприємства, населення) [9]. 

Крім цього, визначальними цілями реконст-
рукції української газотранспортної системи 
повинні бути орієнтовані на [10]: 

1) забезпечення перспективних потоків; 

2) формування ефективної системи транспо-
ртування газу (в тому числі енергозбережен-
ня); 

3) забезпечення високого рівня надійності 
транспортування газу; 

4) гарантування екологічної і технічної без-
пеки транспортування газу. 

З урахуванням цього, результати аналізу нау-
кової праці академіка Української нафтогазо-
вої академії Ю. М. Герасименка [7] дають мо-
жливість стверджувати, що методика моніто-
рингу стану промислової безпеки газотранс-
портної системи України включає такі основ-
ні процедури (етапи): 

1) ідентифікування небезпек; 

2) якісне оцінювання аварійних ризиків; 

3) кількісне оцінювання аварійних ризиків; 

4) встановлення недопустимих ризиків та 
внесення їх до інформаційної бази (реєстру) 
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недопустимих (неприйнятних) ризиків 
об’єктів газотранспортної системи; 

5) комплексне оцінювання та паспортизацію 
стану промислової безпеки об’єктів газотран-
спортної системи; 

6) визначення дієвих конкретних (ефектив-
них, результативних) правових, соціально-
економічних, інформаційних та організацій-
но-технічних заходів управління ризиками, 
ієрархія зниження ризиків (усунення ризиків, 
заміна неприйнятних ризиків на прийнятні, 
блокування і нейтралізація ризиків техніч-

ними засобами, блокування ризиків адмініс-
тративними засобами тощо). 

Варто зауважити, що паспортизацію стану 
промислової безпеки об’єктів газотранспорт-
ної системи доцільно проводити у режимі ре-
ального часу (після перевірки, ремонту, реко-
нструкції тощо) шляхом періодичного 
комп’ютерного моніторингу на основі зане-
сення поновлених фактичних показників 
промислової безпеки до карти небезпек і ри-
зиків об’єктів газотранспортної системи 
(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Карта небезпек та ризиків об’єкта газотранспортної системи [7, 8] 
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Заходи (правові, соціально-економічні, орга-
нізаційно-технічні тощо) управління ризика-
ми плануються, організовуються та реалізу-

ються залежно від (відповідно до) визначе-
ного рівня та якісної оцінки ризику (табл. 1). 

 

 

Таблиця 1 – Визначення заходів управління ризиками [7] 
Фактичне значення 

аварійного ризику, FAR  
Якісна оцінка 

ризику 
Заходи управління ризиками 

у балах 
ступінь 

(рівень) / 
категорія 

9FAR  
Дуже великий 
/ Категорія F 

Неприйнятний 
+ 

Об’єкт не можна експлуатувати. Необхідно 
знизити ризик до прийнятного. 

96  FAR  
Великий / 
Категорія E 

Неприйнятний 

Об’єкт не можна експлуатувати у проектних 
режимах. У разі неможливості зупинки слід 
вжити заходів щодо зниження ризику (робота на 
понижених параметрах тощо) з подальшою 
реконструкцією. 

63  FAR  
Середній / 
Категорія D 

Прийнятний 
Розробити та здійснити компенсаційні заходи 
для зменшення ризику. 

31  FAR  
Низький / 
Категорія C 

Відносний + 
Включення до планів поточних ремонтів, 
здійснення контролю 

10  FAR  
Незначний / 
Категорія B 

Відносний 
Немає необхідності у будь-яких додаткових 
заходах 

0FAR  
Незначний / 
Категорія A 

Фоновий 
Немає необхідності у будь-яких додаткових 
заходах 

 

Беручи до уваги наведене вище, доцільно за-
значити, що автоматизована система моніто-
рингу стану промислової безпеки газотранс-
портної системи покликана виконувати такі 
функції [6, 8]: 

1) формування структури та класифікаторів 
об’єктів газотранспортної системи; 

2) автоматизоване введення фактичних па-
раметрів в реальному часі аварійних ризиків 
на об’єктах газотранспортної системи; 

3) автоматичне створення карт настання мо-
жливих небезпек та аварійних ризиків на 
об’єктах газотранспортної системи; 

4) автоматичне визначення тих об’єктів газо-
транспортної системи, яким притаманні не-
прийнятні аварійні ризики; 

4) проведення аналізу ризиків, а також їх по-
рівняння за запитами користувачів; 

5) планування та контроль процесу дотри-
мання заходів стосовно скорочення (знижен-
ня) аварійних ризиків на об’єктах газотранс-
портної системи тощо. 

Поряд з тим встановлено, що автоматизована 
система моніторингу стану промислової без-

пеки дозволяє вирішити ряд проблем, серед 
яких визначальне місце посідають [6, 7, 8, 20]: 

1) проблеми ефективності контролю, оскіль-
ки використання надсучасних методів конт-
ролю стану промислової безпеки об’єктів га-
зотранспортної системи дозволить не тільки 
провести об’єктивну оцінку стану безпеки, 
але і не враховувати при цьому рівень квалі-
фікації виконавців; 

2) проблеми управління, що передбачають 
використання системного підходу до процесу 
управління промисловою безпекою; 

3) проблеми дотримання критеріїв оцінки, бо 
лише достовірно оцінені якісні та кількісні 
параметри (показники) стану промислової 
безпеки об’єктів газотранспортної системи 
забезпечать ефективний результат щодо 
управління ризиками; 

4) проблеми процесу ведення моніторингу 
стану промислової безпеки об’єктів газотран-
спортної системи; 

5) проблеми інформаційної підтримки, які 
характеризують ступінь відповідності і сер-
тифікації згідно з вимогами OHSAS 18001 [18] 
тощо. 
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ВИСНОВКИ 

Результати дослідження доводять, що в ос-
нові інформаційного забезпечення автомати-
зованої системи моніторингу стану промис-
лової безпеки газотранспортної системи ле-
жить методика, яка включає такі основні 
процедури, як: ідентифікування небезпек; 
якісне та кількісне оцінювання аварійних ри-
зиків; встановлення недопустимих (неприй-
нятних) ризиків та внесення їх до інформа-
ційної бази (реєстру) недопустимих ризиків 
об’єктів газотранспортної системи; комплек-
сне оцінювання та паспортизацію стану про-

мислової безпеки об’єктів газотранспортної 
системи; визначення дієвих конкретних 
(ефективних, результативних) правових, со-
ціально-економічних, інформаційних та ор-
ганізаційно-технічних заходів управління ри-
зиками, ієрархія зниження ризиків. 

Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямі є розроблення та впроваджен-
ня автоматизованої системи моніторингу 
стану промислової безпеки на об’єктах газот-
ранспортної системи на основі результатів 
дослідження (інформаційного забезпечення). 
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