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Підвищення стану безпеки населення і території України від надзвичайних ситуацій 
(НС), зменшення ризиків та мінімізація наслідків НС природного  і техногенного характеру  
є одним із найважливіших напрямів системи цивільного захисту. Основним завданням є 
впровадження сучасних моделей та методів в програмах для регулювання стану безпеки 
життєдіяльності при  виникненні НС техногенного та природного характеру. [1] 

Сьогодні українська енергетика залежить від надійної та безпечної експлуатації атом-
них електричних станцій (АЕС). Половина всієї енергії, що виробляється на Україні вироб-
ляється атомними електростанціями, що вимагає впровадження низки проектів і програм на-
правлених на покращення безпеки їх експлуатації. 

Основною проблемою успішного управління проектів та програм при експлуатації  
атомних станцій є мінімізація викидів в атмосферу небезпечних радіоактивних речовин та 
надійність роботи всіх елементів блоків, що покращує загальний стан безпеки прилеглих те-
риторій та оточуючого середовища. 

В Україні майже щорічно закінчується термін експлуатації одного з енергоблоків. Подіб-
на ситуація трапляється  у світі де протягом кількох майбутніх років 80% енергоблоків вичерп-
нуть свій потенціал. Після закінчення цих термінів проводяться певні проектні рішення щодо 
виведення з експлуатації чи модернізація і продовження роботи атомних електростанцій.  

Виведення з експлуатації ядерних енергоблоків є складним процесом, і який потребує 
значних фінансових вкладень. В Україні існують відповідні програми та портфелі проектів, 
які передбачають накопичення грошових ресурсів на  виведення з експлуатації енергоблоків 
або продовження терміну їх експлуатації. [2] 

Рішення щодо продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, що перебувають 
в експлуатації, є складним комплексним завданням, ефективна реалізація якого залежить від 
цілого ряду факторів. Одним із найважливіших є потреба розуміння суспільством вагомого 
значення атомної енергетики як базової галузі для України, що визначає стабільність стану 
економіки, а також економічну й енергетичну безпеку своєї держави. [3] 

Експлуатація старих енергоблоків в термін наближений до закінчення експлуатації 
становить підвищену небезпеку і вимагає удосконалення існуючих та розробки нових моде-
лей і методів управління проектами і програмами направлених на продовження роботи існу-
ючих атомних реакторів, та підвищення стану безпеки їх подальшої експлуатації. [4] 

Для продовження терміну експлуатації потрібно створити комплексну програму, яка 
базуватиметься на українському законодавстві, матиме ряд кардинальних рішень щодо ви-
значення оцінки та відповідати міжнародним нормам та вимогам МАГАТЕ. В основу даної 
програми також потрібно включити способи і методики визначення механізмів старіння і де-
градації елементів АЕС і розроблення заходів спрямованих на призупинення цих процесів. 
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