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З 
огляду на загальний стан системи стандартиза-
ції в нафтогазовому комплексі, потрібно зазна-
чити, що на сьогодні вона створює умови для 

модернізації технологічної бази нафтогазового комп-
лексу, підвищення якості продукції, економічної та 
енергетичної ефективності, збереження ресурсів та 
екологічної безпеки.

Через деякі економічні чинники та зниження рівня 
фінансування робіт із розроблення національних стан-
дартів та нормативних документів рівня підприємств 
відбувається відставання у забезпеченні нафтогазового 
комплексу нормативними документами міжнародного 
рівня. Разом з тим інтелектуальний потенціал нафтога-
зової промисловості та її інвестиційні можливості дають 
змогу забезпечити необхідні умови для скорочення 
розриву між національними та міжнародними стандар-
тами, а також для оновлення системи нормативних до-
кументів, необхідних для виконання цілей, зазначених у 
Енергетичній стратегії України на період до 2030 року [1].

Зі створенням єдиного ринку в Європі та початком 
процесу приєднання ряду нових країн до Європей-
ського Співтовариства Євросоюз сьогодні має найбіль-
ші регіональні інституції зі стандартизації у світі. Три 
європейські установи визнані як провідні у сфері до-
бровільних технічних стандартів, а саме: Європейський 
комітет зі стандартизації (CEN), Європейський комітет із 
електротехнічної стандартизації (CENELEC) та Європей-
ський інститут телекомунікаційних стандартів (ETSI). 
Директивою 98/34/ЕС «Європейського парламенту та 
Європейського Співтовариства про процедуру надан-

ня інформації у галузі технічних стандартів та регламен-
тів, а також правил надання послуг в інформаційному 
суспільстві» визнано зазначені установи як такі, що ма-
ють право на розробляння стандартів в окремих сфе-
рах. Значна кількість стандартів розробляється спіль-
но з Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) 
або Міжнародною електротехнічною комісією (IEC).

Діяльність CEN сфокусовано на розробленні ши-
рокого спектра стандартів EN, зокрема у сфері будів-
ництва та цивільної інженерії, хімії, охорони довкілля, 
техніки безпеки, охорони праці тощо. Також розро-
бляються нормативні документи у сфері альтернатив-
них джерел енергії та біопалива.

Ратифікувавши протокол про приєднання до До-
говору про заснування Енергетичного Співтовариства 
[2], Україна взяла на себе зобов’язання щодо запро-
вадження нормативно-правової бази Європейського 
Співтовариства з енергетики, охорони довкілля, кон-
курентної політики та відновлюваних джерел енергії, 
що враховує як інституційну структуру Енергетичного 
Співтовариства, так і конкретну ситуацію в кожній із 
договірних сторін. При цьому необхідно зауважити, що 
«Загальновживані стандарти Європейського Співто-
вариства» стосуються будь-яких стандартів технічних 
систем, які використовуються в рамках Європейсько-
го Співтовариства та є необхідними для безпечного й 
ефективного функціонування мереж, у тому числі з пи-
тань передачі, транскордонних з’єднань, модуляції та 
загальних стандартів безпеки технічних систем, вида-
них у разі необхідності CEN, CENELEC і подібними норма-
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тивними органами або Союзом з координації передачі 
електроенергії (UCTE) та Європейською асоціацією зі 
спрощення енергетичного обміну (Easeegas) для вста-
новлення спільних правил і бізнесової діяльності [2].

На сьогодні чинні в Україні нормативні документи 
здебільшого не відповідають сучасному технічному 
рівню і міжнародній класифікації, прийнятій у більшості 
країн світу, і, відповідно, потребують докорінних змін.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про стандартиза-
цію» [3], основними засадами розроблення національних 
стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них є:

 1. Національні стандарти, кодекси усталеної практи-
ки та зміни до них розробляються у спосіб, що не створює 
технічних бар’єрів у торгівлі та запобігає їх виникненню.

 2. Національні стандарти, кодекси усталеної прак-
тики та зміни до них розробляються на основі:

1) міжнародних стандартів, кодексів усталеної 
практики та змін до них, якщо вони вже прийняті/
перебувають на завершальній стадії розроблення за-
галом або їх відповідні частини, окрім випадків, якщо 
такі стандарти, кодекси та зміни є неефективними або 
невідповідними, зокрема з огляду на недостатній рі-
вень захисту, суттєві кліматичні чи географічні факто-
ри або технологічні проблеми;

2) регіональних стандартів, кодексів усталеної 
практики та змін до них або відповідних їх частин у 
разі, якщо міжнародні стандарти, кодекси усталеної 
практики та зміни до них не можуть бути використані;

3) стандартів, кодексів усталеної практики та змін 
до них або відповідних їх частин держав, що є члена-
ми відповідних міжнародних чи регіональних органі-
зацій стандартизації та з якими укладено відповідні 
міжнародні договори України про співробітництво і 
проведення робіт у сфері стандартизації;

4) наукових досягнень, знань і практики тощо.
Враховуючи вимоги Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства щодо завдань, які поля-
гають в організації зв’язків між Сторонами й створенні 
правової та економічної бази стосовно енергопродук-
тів і матеріалів, для транспортування яких використо-
вуються мережі, Україна поступово впроваджує звід 
Європейських стандартів як національні стандарти. 

Одним із суттєвих кроків поступового досягнення від-
повідності з технічними регламентами ЄС та системами 
стандартизації та метрології стала ратифікація Україною 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сто-
рони [4]. Згідно з цією Угодою, наша країна зобов’язується 
дотримуватися принципів та практик, викладених в ак-
туальних рішеннях та регламентах ЄС.  Також Україна взя-
ла на себе зобов’язання щодо поступового впроваджен-
ня зводу Європейських стандартів (EN) як національних 
стандартів. Одночасно з цим скасовуються конфліктні на-
ціональні стандарти, зокрема застосування міждержав-
них стандартів (GOST/ГОСТ), розроблених до 1992 року.

Для реалізації цієї політики Україною на законо-
давчому рівні встановлено, що стандарти, кодекси 
усталеної практики та технічні умови, прийняті цен-
тральними органами виконавчої влади до набрання 

чинності Закону України «Про стандартизацію» [4], а 
також галузеві стандарти (ОСТ) та прирівняні до них 
інші нормативні документи колишнього СРСР, галузеві 
стандарти України (ГСТУ) застосовуються до їх заміни 
на технічні регламенти, національні стандарти, кодек-
си усталеної практики чи скасування, але не більше 
ніж 15 років з дня набрання чинності цим законом.

У зв’язку із прийняттям Закону України «Про ринок 
природного газу» [5] виникають додаткові вимоги щодо 
нормативного забезпечення питань технічних норм і 
безпеки на ринку природного газу, а також щодо якості та 
інших фізико-хімічних характеристик природного газу.

З огляду на вищезазначене ПАТ «Національна акціо-
нерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобу-
вання», ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», ПАТ «Укртранснафта», ПАТ 
«Укрнафта», ПАТ «Укрспецтрансгаз», Філією «Метрологіч-
ний центр» здійснено аналіз існуючої бази нормативних 
документів щодо їх відповідності вимогам Закону Украї-
ни «Про стандартизацію», Енергетичної стратегії України 
на період до 2030 року, Договору про заснування Енерге-
тичного співтовариства та Угоди про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом, Європейським Співтова-
риством з атомної енергії і їхніми державами-членами, на 
основі якого було визначено пріоритетні напрями актуа-
лізації системи стандартизації нафтогазової галузі, а саме:

• розроблення національних стандартів, гармо-
нізованих із міжнародними та європейськими норма-
тивними документами;

• розроблення національних стандартів із вико-
ристанням стандартів держав, що є членами відповід-
них міжнародних чи регіональних організацій стан-
дартизації та з якими укладено відповідні міжнародні 
договори України про співробітництво і проведення 
робіт у сфері стандартизації;

• актуалізування галузевих стандартів та 
прирівняних до них нормативних документів нафто-
газової галузі.

Узагальнені пропозиції щодо актуалізації системи 
стандартизації нафтогазової галузі за цими напрямами 
систематизовано й об’єднано у вигляді «Програми роз-
роблення національних стандартів, гармонізованих із 
міжнародними та європейськими нормативними доку-
ментами, та актуалізації галузевих стандартів і прирів-
няних до них інших нормативних документів нафтога-
зової галузі на період 2015–2030 рр.» (далі – Програма).

Програму схвалено Науково-технічною радою На-
ціональної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 
та узгоджено Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України.

Елементи структури Програми охоплюють питан-
ня регламентації виробничих процесів; експлуатації 
устаткування та обладнання; використання розчинів, 
рідин, матеріалів; транспортування; зберігання вугле-
водневої сировини та продукції; процесів та засобів 
вимірювання вуглеводневої сировини та продукції; 
промислової безпеки, охорони праці та довкілля; 
нормативних документів у галузі будівництва тощо. 
Нормативні документи структуровано за пріоритетом 
щодо їх розробляння, або актуалізування. Фрагмент 
структури Програми наведено в таблиці.



Нафтогазова галузь України 2016/2 7

Ч/ч 

№

Позначення та назва стандарту 

(мовою оригіналу)

Кількість

сторінок

Рекомендована першо-

черговість гармонізації 

стандарту (1,2,3,4…)

Термін 

упровадження 

(планово)

Організація, яка внесла 

пропозицію / підстава 

для внесення пропозиції

Висновок / Примітка

1 2 3 4   5 6

1 Розроблення національних стандартів (ДСТУ), гармонізованих із міжнародними та європейськими нормативними документами (МС)

1.1 Основоположні організаційно-методичні документи

1
ISO 7504:2015 Gas analysis – Vocabulary. 

(Аналіз газів. Словник термінів)
15 4  

Філія Метрологічний 

центр

1. Чинний ДСТУ ISO 7504-2003

Аналіз газів. Словник 

термінів (ISO 7504:2001, IDT) 

2
ISO 14532:2014  Natural gas. Vocabulary 

(Газ природний. Словник термінів)
37 1  

НАК «Нафтогаз України»

Філія Метрологічний 

центр

заплановано гармонізувати 

в рамках проекту INOGATE 

(включено до Програми робіт 

з національної стандартизації 

на 2015 рік.Ч.2 Перехідні теми)

3

EN 15714-1:2009 Industrial valves. Actuators. 

Terminology and defi nitions (Арматура трубопро-

відна. Приводи. Терміни та визначення понять)

12 1   ПАТ «Укртранснафта»  

1.2 Розробка родовищ та видобування вуглеводневої сировини

1.2.1 Експлуатація устаткування, обладнання, пристроїв

1.2.2 Використання розчинів, рідин, матеріалів

1.3 Транспортування (магістральні трубопроводи, газопроводи, нафтопроводи)

1.3.1 Організація та регламентація виробничих процесів та послуг

1.3.2 Експлуатація устаткування, обладнання, пристроїв

1.3.3 Системи газопостачання

1.3.4 Захист від корозії

1.4 Вимірювання та засоби вимірювання вуглеводневої сировини та продукції

1.5 Промислова безпека та охорона праці на об’єктах нафтогазової галузі

2 Розроблення національних стандартів (ДСТУ) із використанням стандартів держав, що є членами відповідних міжнародних чи регіональних організацій стандартизації та 

з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво і проведення робіт у сфері стандартизації (п.3 ст. 17 Закону України «Про стандартизацію»)

2.1 Транспортування (магістральні трубопроводи, газопроводи, нафтопроводи)

2.1.1 Організація та регламентація виробничих процесів та послуг

2.1.2 Експлуатація устаткування, обладнання, пристроїв

2.2 Зберігання вуглеводневої сировини та продукції

2.3 Вимірювання та засоби вимірювання вуглеводневої сировини та продукції

3 Актуалізація галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів нафтогазової галузі

3.1 Галузеві нормативні документи, затверджені наказами Міненерговугілля (Мінпаливенерго) України

3.2 Перелік галузевих стандартів та прирівняних до них нормативних документів (НД) колишнього СРСР із видобування нафти та газу і пов’язаних із цим допоміжних послуг

3.3 Перелік галузевих стандартів і нормативних документів (НД) колишнього СРСР, прирівняних до галузевих стандартів, стосовно магістральних, промислових, техноло-

гічних трубопроводів із транспортування газу і нафти та їх елементів

3.4 Перелік галузевих стандартів і нормативних документів (НД) колишнього СРСР, прирівняних до галузевих стандартів, стосовно вимірювання об’ємів нафти і газу та 

відповідних вимірювальних засобів

3.5 Перелік галузевих стандартів і нормативних документів (НД) колишнього СРСР, прирівняних до галузевих стандартів, із питань промислової безпеки, охорони праці та 

охорони довкілля

3.6 Перелік відомчих будівельних норм і нормативних документів (БН) колишнього СРСР, прирівняних до галузевих стандартів та будівельних норм у  галузі будівництва

Ця Програма є базовим документом на період до 
2030 року для розвитку та удосконалення системи 
стандартизації в нафтогазовій галузі, а також скла-
дання оперативних планів розроблення норматив-
них документів національного рівня.

Нею, зокрема, передбачено: переглянути 188 нор-
мативних документів та розробити 201 нормативний 
документ.

Реалізація Програми буде сприяти:

Таблиця
Фрагмент структури додатку до Програми

• розвитку внутрішнього ринку вуглеводнів 
та покращенню якості робіт і послуг у нафтогазовій 
промисловості;

• поліпшенню безпеки робіт у нафтогазовій 
промисловості, у тому числі через широке впрова-
дження інноваційних процесів і високотехнологічно-
го обладнання;

• упровадженню енергоефективних та ресурсо-
збережних технологій.
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Під час реалізації завдань Програми в частині ак-
туалізування галузевих стандартів та прирівняних до 
них нормативних документів нафтогазової галузі вва-
жаємо за необхідне враховувати такі аспекти, зокрема:

І. Нормативний документ нафтогазової галузі (га-
лузевий нормативний документ, або галузевий стан-
дарт) – це стандарт та інший нормативний документ, за-
тверджений центральним органом виконавчої влади, 
що здійснює державну політику у нафтогазовій галузі, а 
також стандарт та інший нормативний документ, затвер-
джений наказом Національної акціонерної компанії 
«Нафтогаз України», сфера застосування якого поширю-
ється не лише на діяльність власне Компанії як суб’єкта 
господарювання, а й на дочірні підприємства і компанії 
та господарські товариства, у статутному (складеному) 
капіталі яких Національній акціонерній компанії «На-
фтогаз України» належать пакети акцій (частки, паї).

ІІ. У зв’язку з прийняттям Закону України «Про стан-
дартизацію» втратили чинність накази Мінпаливенер-
го України від 01.03.06 № 56 «Про затвердження та 
надання чинності нормативному документу Мінпали-
венерго України «Правила розроблення нормативних 
документів» та від 01.03.06 № 57 «Про затвердження 
та надання чинності нормативним документам Мінпа-
ливенерго України «Правила побудови, викладання, 
оформлення та вимоги до змісту нормативних доку-
ментів» і «Правила затвердження, реєстрації та підго-
товки до видання нормативних документів» [6].

Тому на сьогодні припинено розробляння нових 
галузевих нормативних документів, а впроваджують-
ся нормативні документи національного рівня (ДСТУ 
та Кодекси усталеної практики, прийняті національ-
ним органом), у тому числі гармонізовані з європей-
ськими стандартами та рівня підприємств (стандарти, 
кодекси усталеної практики та технічні умови, при-
йняті підприємствами).

Під час перегляду галузевих нормативних доку-
ментів у кожному конкретному випадку необхідно 
аналізувати конкретний документ щодо сфери його 
застосування та ухвалювати рішення про необхідність 
переробляння на національний нормативний доку-
мент або на стандарт підприємства.

ІІІ. Рішення національного органу стандартизації – Дер-
жавного підприємства «Український науково-дослідний 
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації 
та якості» про прийняття нормативних документів Укра-
їни, гармонізованих із міжнародними та європейськими 
нормативними документами, національних стандартів 
України та змін до національних стандартів України, а 
також скасування національних стандартів, які розро-

блено на основі міждержавних стандартів до 1992 року.
Запропоновані Програмою заходи допоможуть за-

безпечити впорядковане оновлення фондів підприємств 
найнеобхіднішими національними стандартами, гармо-
нізованими зі стандартами ISO та EN, а також стандартами 
підприємств, прискорити впровадження визнаних на сві-
товому ринку міжнародних та регіональних стандартів, 
визначити відповідність вимогам технічних регламентів.

Реалізація завдань Програми є одним із базових еле-
ментів наближення параметрів вітчизняної нафтогазо-
вої галузі до норм і стандартів Європейського Союзу 
шляхом гармонізації національних нормативних доку-
ментів і стандартів Компанії з міжнародними і європей-
ськими стандартами та іншими регуляторними актами.

Координацію робіт із реалізації Програми буде 
здійснювати Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» – головна організація стандартизації 
в нафтогазовій галузі.

Висновки
Програма розроблення національних стандартів, 

гармонізованих із міжнародними та європейськими 
нормативними документами, та актуалізації галузевих 
стандартів і прирівняних до них інших нормативних до-
кументів нафтогазової галузі на період 2015–2030 рр. 
є важливою складовою політики Національної акціо-
нерної компанії «Нафтогаз України», а також юридич-
них осіб, акціонером (засновником, учасником) яких 
є Компанія, з питань науково-технічного розвитку на-
фтогазового комплексу, реалізація якої в умовах ре-
формування галузі дає можливість та сприяє:

• забезпеченню надійної роботи та поліпшенню 
екологічної ситуації нафто- та газовидобувних підпри-
ємств, нафто- і газотранспортних мереж та газорозпо-
дільних мереж на рівні кращих світових практик;

• наближенню вимоги щодо якості продукції до 
найкращих практик Європейського Союзу;

• прийняттю з метою застосування відповідних 
технічних регламентів європейських стандартів як 
національних стандартів України з одночасним скасу-
ванням дії стандартів ГОСТ;

• упровадженню систем менеджменту на підпри-
ємствах галузі;

• поліпшенню безпеки постачання вуглевод-
невої сировини;

• формуванню інвестиційного середовища 
відповідно до міжнародних вимог;

• створенню базових засад для розвитку конку-
ренції на ринку газу, а також забезпеченню соціальної 
стабільності в державі.
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