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АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ЩОДО СТРАХУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Традиційно проблеми транспортування енергоносіїв нафти та
газу у вітчизняній економіці були пов’язані з недостатньою фа-
ховою підготовкою служб моніторингу і технологічного обслуго-
вування транспортування вуглеводневих енергоносіїв вітчизня-
ними газопровідними системами. Зокрема, обліку визначальних
технологічних характеристик та вартісних показників реальних
об’ємів закупівлі російського природного газу (метану), що обу-
мовлює політику страхового супроводу, для внутрішніх потреб
держави та транспортування його до Європейських країн. На
цьому ми вже акцентували увагу у попередніх публікаціях [1,
с. 481; 2, с. 211].

За останнє десятиріччя відбулися революційні зміни у техно-
логії підготовки природних енергоносіїв, перш за все, метану, до
їх транспортування до споживачів у спеціальних транспортних
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засобах. По суті, це є нові науковоємкі техніко-економічні інно-
ваційні розробки в масштабах глобальної економіки, що висту-
пають конкурентною технологією до традиційної трубопровідної.
У зв’язку з цим, страховики мають бути готові забезпечувати
адекватний страховий захист транспортування енергоносіїв цими
новими технологіями.

Показовим прикладом є технологія зрідження та транспорту-
вання природного газу (метану). Сьогодні його виробництво вий-
шло на позиції одного з найбільш зростаючого сектору світового
ринку енергоносіїв. Якщо станом на 2007 р. обсяг його продажу
складав 27 % від світових експортних продажів, то в 2010 р. —
досяг позначки у 40 % [3, с. 3]. Як пріоритетну чи вагому техно-
логію імпорту зрідженого газу розглядають Франція, Бельгія, Іс-
панія, Південна Корея, США. А для Японії, лідера світового спо-
живання зрідженого газу, його імпорт покриває майже 100 %
природних енергоносіїв. У перерахунку об’єму імпортованого
зрідженого газу зазначеними країнами у його газоподібний при-
родний стан маємо 184,9 млрд м3 [4, с. 2], що значно перевищує
об’єми щорічного імпорту газу з Російської Федерації до країн
Європейського Союзу (до 150 млрд м3) [5, с. 192].

Сьогодні, серед основних виробників та експортерів зрідже-
ного газу лідером є Катар (49,4 млрд м3), Малайзія (29,5 млрд м3),
Індонезія (26,0 млрд м3), Австралія (24,2 млрд м3), Алжир (20,9
млрд м3), Тринідат і Табаго (19,7 млрд м3). Зауважимо, що для
України, яка шукає шляхи здешевлення імпортного газу та ефек-
тивних альтернатив у напрямках диверсифікації свого ринку енер-
гоносіїв, була дуже слушною ідея побудови Одеського портового
терміналу, який забезпечував би технологію регазифікації імпор-
тованого зрідженого газу (переведення у газовий агрегатний
стан) з Азербайджану чи країн Перської затоки.

Сутність технологічних інновацій, на відміну від традиційних,
полягає в тому, що природний газ метан не поставляється від га-
зових родовищ у його природному агрегатному газовому стані, а
піддається зрідженню, в рідкий агрегатний стан, під високим тис-
ком і кріогенній температурі до — 160 0С. При цьому вихідний
об’єм природного газу зменшується у 600 разів. Саме в цьому
стані зріджений газ зберігається та транспортується у термоізо-
льованих спеціальних кріоцистернах морських танкерів. З порту
призначення газ транспортується по суходолу, після регазифіци-
рування в газоподібний стан, до споживача трубопроводами.

Завважимо, що зріджений газ на відміну від природного, є
пожежобезпечним (не спалахує при контакті з відритим вогнем),
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але при поверненні до газоподібного стану (в трубопроводах), як
і звичайний природний газ, він є надзвичайно пожежонебезпеч-
ним. Саме на цих стадіях, специфічні ризики у процесі транспор-
тування вимагають від андерайтерів, актуаріїв, сюрвейєрів та
аварійних комісарів нової фахової підготовки щодо оцінки фізич-
них характеристик об’єкту страхування та ймовірності настання
небажаних страхових подій.

При цьому слід відзначити, що наведені технології транспор-
тування зрідженого газу принципово за науково-технічною новиз-
ною відрізняються від загальновідомих технологій транспорту-
вання попутних газів при добуванні нафти (пропану та бутану),
що транспортуються у стальних балонах при нормальних темпе-
ратурах, що не потребують кріогенного охолодження.

Необізнаність страхових спеціалістів з цими знаннями спри-
чинить зростання необґрунтованих обсягів потоків вітчизняного
перестрахування.

Обмеження навчальної підготовки фахівців зі страхування
лише фінансовою спеціалізацією ставить страховика в авторитет-
ну залежність від технічних спеціалістів. У зв’язку з викладеним
постає нагальність підготовки спеціальних навчальних програм у
вітчизняних вищих економічних навчальних закладах.
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