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Характер процесів відновлення основних 
засобів  в Україні визначається цілим комплек-
сом чинників, які притаманні сучасному етапу 
розвитку економіки країни загалом та газотран-
спортної системи зокрема. Для глибокого та 
ґрунтовного аналізу дії цих чинників слід ви-
значити їх характер та вплив на процес віднов-
лення. Необхідною умовою правильного керу-
вання системою відновлення основних засобів  
підприємства та планування є їх класифікація. 
Класифікація дає змогу визначити не тільки 
зміни явищ, але і оцінити вплив кожного чин-
ника на показник, який аналізується. Для ґрун-
товного аналізу дії  чинників слід визначитись з 
напрямом та  характером їх дії. Це дає підставу 
поділити їх на окремі групи. 

Класифікацією чинників, які впливають на 
відновлення системи магістральних трубопро-
водів, займалося досить багато вчених та нау-
ковців. Одні з них досліджували їх вплив на 
ефективність використання магістральних га-
зопроводів, інші – на стан газопроводів, деякі – 
займалися проблематикою аварійності та реко-
нструкції газопроводів. Прикладом можуть  
бути праці Я.Середницького, Ю.Банахевича, 
А.Драгілєва [1,2], Ф.Г.Давлятової [3], О.В.Дей-
неги [4] та інших. Так, О.В. Дейнега  у своїх 
працях стверджував, що "процес відтворення 
здебільшого розглядався лише як постійне від-
новлення та повторення процесу виробництва. 
Результати проведеного ретроспективного ана-
лізу свідчать, що теорія суспільного відтворен-
ня базувалася на вивченні характерних особли-
востей і закономірностей кругообороту індиві-
дуально авансованого капіталу, котрий перебу-
вав у власності хоча й абстрактно, але одного 

суб'єкта господарювання." [4]. Ним було запро-
поновано структурно-логічну схему впливу 
економічних чинників на процес відтворення 
основних засобів. Згідно даної схеми було про-
ведено поділ чинників на чотири рівні: 1 – зов-
нішній макроекономічний; 2 – внутрішній мак-
роекономічний; 3 – зовнішній мікроекономіч-
ний; 4 – внутрішній мікроекономічний. 

Зважаючи на значні доробки вчених, в га-
лузі даної проблематики, все ще залишається 
недостатньо досліджена система чинників, які 
впливають на процес відновлення магістраль-
них газопроводів з економічної точки зору, 
враховуючи специфіку галузі. 

Узагальнюючи досвід вітчизняних вчених 
та науковців, сформуємо власний підхід до кла-
сифікації чинників, що впливають на віднов-
лення магістральних газопроводів, що базуєть-
ся на методі "дерева цілей" із застосуванням 
методу декомпозиції. Це дасть змогу детальні-
ше  простежити дію чинників, які впливають на 
відновлювальний процес. 

Найбільшу увагу зосередимо на вивченні 
внутрішніх  чинників, які мають безпосередній 
вплив на процеси відновлення лінійної частини 
магістральних газопроводів (рис. 1). 

Як правило, під час глибокого вивчення та 
дослідження дії специфічних чинників на ре-
зультуючий показник можна в найкоротший 
термін забезпечити бажаний економічний та 
технічний результат. 

Важливим чинником, який в класифікації 
відноситься до техніко-технологічних, є сучас-
ний технічний стан лінійної частини магістра-
льних газопроводів, її модернізація, реконстру-
кція та оновлення. Зважаючи на те, що 45% га-
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зопроводів експлуатується до 20 років, 32% – 
від 20-33 років, і 23% – понад 33 роки, тобто 
більша частина газопроводів вже відпрацювала 
нормативний термін експлуатації, дана пробле-
ма займає перше місце в системі відновлення.  
Технічний стан і надійність газопроводів знач-
ним чином залежать від стану системи антико-
розійного захисту. За існуючими підрахунками 
від 35 до 45% аварій на трубопровідному 
транспорті пов'язані саме з корозійним руйну-
ванням металу, що призводить до втрати мета-

лу та транспортованого продукту, перебоїв у 
роботі промислових підприємств та забруднен-
ня довкілля [5]. Таким чином, важливим за-
вданням є збереження та подовження терміну 
служби газопроводів. Термін експлуатації за-
лежить від корозійної стійкості матеріалу газо-
проводів, проте у більшості випадків (до 70%) 
причиною корозії трубопроводів є руйнування 
ізоляційних покриттів. Звідси і випливає на-
прям дії ще одного чинника – якість технічного 
та ремонтного обслуговування. З вище сказано-

 
Рисунок 1 – Вплив внутрішніх чинників на процес відновлення лінійної частини  

магістральних газопроводів 
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го зрозуміло,  що у ході постійної експлуатації 
газопроводів вони зношуються і потребують 
вчасного та якісного проведення періодичних 
та капітальних ремонтів, що в свою чергу, по-
требує певних витрат. Виникає необхідність 
заміни або відновлення спрацьованої частини 
обладнання  ще задовго до того моменту, коли 
обладнання стає непридатним для подальшого 
використання в системі транспортування газу, 
тому якісне та вчасне проведення ремонтних 
робіт прямопропорційно впливає на стан газо-
транспортної системи та на її відновлення. 

Для підвищення ефективності процесу від-
новлення основних засобів (газопроводів) ве-
ликого значення набуває модернізація діючої 
частини газопроводів. За невеликих витрат і за 
відносно короткий строк модернізація може 
забезпечити оновлення лінійної частини відпо-
відно до нового технічного рівня, нарощування 
виробничих потужностей транспортування га-
зу, економії витрат на проведення ремонтних 
робіт. Досвід передових країн світу також свід-
чить про те, що модернізація займає важливе 
місце в системі відновлення. 

Зважаючи на сучасний стан газопроводів, 
зростає небезпека виникнення відмов, аварій та 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру 
для населення і довкілля. Тому пріоритетним 
завданням стало визначення рівня існуючих 
загроз, проведення аналізу ризику та його оцін-
ки для того, щоб ефективно управляти ризиком. 
Тому ризикологія не є запереченням минулого 
досвіду оцінки технічного стану трубопроводів, 
а є процесом впровадженням передових техні-
чних і наукових розробок з використанням сві-
тового досвіду для попередження відмов та 
аварійності газопроводів. Наслідки відмов по-
діляються на соціальні, економічні та екологіч-
ні. Першочерговими є наслідки соціального 
характеру, тому що вони стосуються здоров'я і 
життя людей. Суть економічних наслідків по-
лягає в підрахунку витрат, пов'язаних з відмо-
вою чи аварійністю газопроводів, в той же час 
як екологічні – це наслідки, які вплинули на 
навколишнє середовище у разі відмови та аварії 
на газопроводі. 

Чинником  постійної та визначальної дії на 
стан та процес відновлення лінійної частини 
магістральних газопроводів  є природно-
географічний чинник. Газопроводи, що експлу-
атуються знаходяться в різних регіонах Украї-
ни, яким властиві великі діапазони зміни тем-
ператури навколишнього середовища. Значна 
частина найбільш важливих гілок газопроводів 
прокладена в складних гірських умовах, пере-
січена ріками та ярами. Таке розміщення спри-
яє активним ерозійним та зсувним процесам і 
руйнуванням, характеризується важкодоступні-
стю окремих ділянок траси, що спричиняє тру-
днощі під час проведення ремонтних та віднов-
них робіт. Сильні опади викликають різномані-
тні зрушення ґрунтів, обвали гірських порід і 
стають причиною ускладнення експлуатації 
газопроводів та процесу відновлення їх. Склад-
ність рельєфу і геологічних умов підвищують 
вартість будівельно-монтажних і ремонтних 

робіт у ході  прокладання траси газопроводу. 
Специфіка ґрунтів, наявність ґрунтових вод, 
кліматичні особливості зумовлюють необхід-
ність надійної ізоляції та захисту газопроводів. 
Також до групи природно-кліматичних чинни-
ків окремою складовою виділено екологічний 
стан довкілля. Даному питанню останнім часом 
приділяється досить багато уваги. Під час ава-
рій та відмов на газопроводах відбуваються ви-
бухи, викиди в атмосферу, воду чи землю, що є 
екологічно небезпечним явищем. Тому процес 
відновлення магістральних газопроводів  є од-
ним з найважливіших напрямків покращення 
екологічного стану довкілля та природних ре-
сурсів. 

Наступною групою чинників у пропонова-
ній моделі є соціально-економічні фактори.  На 
сьогодні для ефективного проведення віднов-
них процесів важливе значення мають соціаль-
но-економічні чинники такі як: економічне 
стимулювання працівників, охорона праці та 
здоров'я працівників, підвищення їх матеріаль-
ного достатку, загальноосвітнього, культурного 
та кваліфікаційного рівня, що безпосередньо 
впливає на якість проведення робіт. Майстер-
ність працівників, уміле використання техніки, 
якісне та вчасне проведення ремонтних робіт є 
важливим чинником ефективного здійснення 
відновлювальних процесів магістральних газо-
проводів. З цієї причини під час набору праців-
ників особлива увага приділяється підготовці та 
освітньому рівню. Згубно на процес відновлен-
ня газопроводів впливає плинність кадрів, тому 
на підприємстві слід використовувати різні фо-
рми стимулювання праці, а також забезпечува-
ти безпеку працівників і покращувати умови 
праці, зважаючи на ті обставини, що досить 
часто працівники, котрі задіяні до ремонтних та 
відновлювальних робіт на газопроводах, пра-
цюють в досить важких умовах – у полях, у лі-
сах, на річках, в денний та нічний час, залежно 
від потреби та умов проходження траси газо-
проводів.   

Зважаючи на сучасний аварійний стан зна-
чної частини магістральних газопроводів особ-
ливе місце відводиться системі аналізу втрат 
паливно-енергетичних ресурсів в транспорту-
ванні газу. Аналіз втрат паливно-енергетичних 
ресурсів спричинений відмовами та аваріями на 
газопроводах, потребою зупинок транспорту-
вання газу через проведення ремонтних робіт 
та інше показав, що саме вони мають стати об'-
єктом особливої уваги з боку керівництва газо-
транспортних підприємств, бо їх зменшення є 
внутрішнім резервом ефективного господарю-
вання підприємства. Отже важливим завданням 
сьогодення є скорочення втрат паливно-
енергетичних ресурсів, пов'язаних з несправні-
стю лінійної частини газопроводів шляхом вча-
сного та якісного проведення відновних робіт.  

Також важливим чинником  впливу на від-
новлювальні процеси, який входить до групи 
соціально-економічних чинників є виробничо-
соціальна інфраструктура. Мається на увазі те, 
що якість, вчасність та оперативність прове-
дення ремонтних та оглядових робіт значною 
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мірою залежить від місця прокладання газо-
проводу. Оскільки велика частина газопроводів 
проходить під землею в лісах, річках, болотах, 
горах, тобто у важкодоступних місцях, якість 
ремонтних робіт знижується. Також варто го-
ворити про важкість доставляння в такі місця 
ремонтних бригад та обладнання. Тому важли-
вим завданням підприємства є вчасне та якісне 
проведення ремонтних та відновних робіт на 
таких ділянках траси пролягання газопроводів. 

До останньої групи чинників внутрішньої 
дії належать організаційно-економічні чинники. 
Серед них найбільший вплив на ефективність 
процесів відновлення магістральних газопрово-
дів мають: удосконалення планування та 
управління відновними процесами на підпри-
ємстві, рівень організації праці, організація 
розробки та впровадження заходів з поліпшен-
ня стану основних засобів, в т.ч. якості ремонт-
ного обслуговування. Досконало налагоджене 
управління процесом відновлення газопроводів 
дає можливість попередити значну частину 
аварій та відмов газопроводів в процесі транс-
портування газу. Добра організація праці на 
підприємстві дає змогу  забезпечити швидке і 
якісне виконання поставлених завдань. Особ-
ливе значення на магістральних підприємствах 
приділяється ремонтному обслуговуванню та 
заходам з поліпшенням стану газопроводів, 
оскільки вартість основних виробничих засобів 
є досить висока, газопроводи   експлуатуються 
тривалий час, тому потребують постійного на-
гляду та якісного ремонтного обслуговування 
впродовж всього терміну експлуатації. 

Важливим чинником, який відноситься до 
групи організаційно-економічних чинників є 
чинник часу між початком будівництва трубо-
проводів та терміном їх введення в експлуата-
цію. Зрозуміло, що негативна дія відбувати-
меться від початку спорудження трубопроводу. 
Від того моменту, коли привезли труби на тра-
су для прокладання трубопроводу до моменту, 
коли його введуть в експлуатацію проходить 
досить багато часу, що залежить від умов і до-
вжини прокладання трубопроводу. Тоді, як од-
на частина труби вже знаходиться в землі і за-
знає перших впливів грунтової корозії на зва-
рювальні шви газопроводу, інша частина ще 
тільки зварюється і прокладається, а ще інша – 
знаходиться на поверхні землі і її ізоляційне 
покриття зазнає негативних атмрсферних впли-
вів. Нерегулярне фінансування також негатив-
но впливає на  процес будівництва. Будівельні 
роботи можуть відновитися лише через трива-
лий проміжок часу, а вже прокладена частина 
трубопроводу зазнає впливу корозії. Таким чи-
ном, часовий лаг між будівництвом газопрово-
ду і терміном введення в експлуатацію спричи-
няє, вже на початках вплив дії корозії, що нега-
тивно впливає на процес відновлення лінійної 
частини магістральних газопроводів. 

Таким чином, сукупність усіх чинників 
створює своєрідне середовище для процесу 
відновлення магістральних газопроводів. Ко-
жен з чинників має різноманітну силу впливу, 
але необхідно відзначити, що найбільш керова-

ною є дія групи чинників техніко-технологіч-
ного спрямування, оскільки вони найістотніше 
впливають на довговічність процесу експлуата-
ції газопроводів. Тому найбільший акцент в 
подальшому ході дослідження має бути зосере-
джений на групі чинників техніко-технологіч-
ного характеру, сформувавши постановку низ-
ки поетапних задач і проміжних цілей у процесі 
досягнення оптимального стану процесу відно-
влення лінійної частини магістральних газо-
проводів.  
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