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ЯДЕРНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОБЛЕМИ 

 

Впродовж кількох десятиліть в Україні здійснюється масштабна 
ядерна програма, але тільки з набуттям незалежності в національному 

Законодавстві проголошено пріоритет безпеки людини і довкілля як 
основи державної політики в ядерній галузі [3, с. 15]. Приєднання України, 

як суверенної держави, до ряду міжнародних Конвенцій та Угод поклало 

на неї відповідальність та зобов’язання по дотриманню вимог цих 

правових актів. 
5 травня 1993 р. Україна підтвердила своє членство у Конвенції про 

фізичний захист ядерного матеріалу, 16 листопада 1994 р. Україна 
приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерних матеріалів як 
без’ядерна держава, 12.07.1996 р. Україна приєдналась до Віденської 
конвенції 1963 р. про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Однією з 
перших Україна поставила свій підпис під Конвенцією про ядерну безпеку. 
Об’єднаною Конвенцією про безпеку відпрацьованого ядерного палива та 
безпеку радіоактивних відходів. Першим кроком на шляху створення 
власного ядерного законодавства стало затвердження Верховною Радою 

України 24.01.1994 р. Концепції державного регулювання безпеки та 
управління ядерною галуззю в Україні. 17 грудня 1997 р. Верховною 

Радою України були ратифіковані два міжнародно-правові акти – 

Конвенція про ядерну безпеку та Угода між Україною і МАГАТЕ про 

застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження 
ядерної зброї. Ратифікувавши Конвенцію про ядерну безпеку, Україна 
підтвердила свою прибічність принципам культури ядерної безпеки і 
забезпечення їх виконання на практиці (тобто безпечна робота АЕС, а не 
робота АЕС взагалі), готовність до відкритого діалогу з конкретних питань 
безпеки ядерних установок та пошуку оптимальних рішень. У процесі 
підготовки до ратифікації Конвенції Мінекобезпеки був проведений аналіз 
чинних законодавчих та нормативних актів, рішень, що приймались 
органами державної виконавчої влади різних рівнів, виконання цих рішень, 
а також поточного стану ядерно-енергетичної галузі та безпеки атомних 

електростанцій України з точки зору Конвенції про ядерну безпеку. Досвід 

розвинутих ядерних держав свідчить про те, що безпечне використання 
ядерних технологій пов’язане з вирішенням численних і складних проблем 

і можливе тільки за умов ефективного регулювання безпеки, управління 
нею та наявності адекватного наукового, аналітичного, технічного, 

методичного та експертного супроводу [1, с. 60–119]. 

За кількістю ядерних енергетичних установок Україна посідає 8-е 
місце в світі і 5-е в Європі. Запорізька АЕС є найпотужнішою атомною 

електростанцією в Європі. В Україні існує 5 АЕС із енергоблоками, які 
мають різні конструктивні особливості та знаходяться на різних стадіях 

життєвого циклу: 



Рівненська АЕС – три енергоблоки; Хмельницька АЕС – один 

енергоблок; 

Південно-Українська АЕС – три енергоблоки; Запорізька АЕС – 

шість енергоблоків; Чорнобильська АЕС – три енергоблоки [2, с. 56–70]. 

Питання, пов’язані з радіаційною та ядерною безпекою АЕС, 

вивчаються та аналізуються як національними органами, уповноваженими 

державою, так і міжнародними організаціями та експертними комісіями. 

Особлива увага міжнародних експертів та комісій, в основному, зумовлена 
специфікою проектів АЕС, розроблених у колишньому СРСР, та низкою 

концептуальних рішень забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, що 

відрізняються від прийнятих у міжнародній практиці. Ядерна безпека АЕС, 

насамперед, залежить від стану експлуатаційної безпеки. Аналіз і оцінка 
експлуатаційної безпеки АЕС виконуються на основі аналізу звітів з 
порушень у роботі АЕС, річних звітів з поточного стану експлуатаційної 
безпеки, а також за результатами інспекційних перевірок. 

Серед найбільш важливих порушень у роботі систем безпеки, що 

виникали на АЕС України такі: 
1) Відмова органів регулювання системи управління і захисту 
реактору (ОРСУЗ). 

2) Відмови захисних систем безпеки (імпульсно-запобіжних 

пристроїв компенсатора тиску). 
Згідно з вимогами «Положення про порядок розслідування та облік 

порушень у роботі атомних станцій», всі порушення в роботі АЕС 

оцінюються з точки зору впливу на безпеку. Для визначення рівня 
порушень у практиці використовується міжнародна шкала ядерних подій 

INES. Регулюючим органом було прийнято рішення про внесення в 
особливі умови тимчасових ліцензій на експлуатацію енергоблоків АЕС 

вимоги, стосовно розробки та узгодження довгострокової програми 

підвищення рівня безпеки енергоблоків, що знаходяться в промисловій 

експлуатації. Ці програми були розроблені, пройшли експертизу та 
узгодження. Заходи, що передбачались в програмах кожної АЕС, а також 

вимоги та рекомендації регулюючого органу стали підґрунтям для 
розробки Національною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» 

«Галузевої довгострокової програми підвищення безпеки АЕС України». 

Необхідно підкреслити, що реалізація довгострокових програм підвищення 
безпеки АЕС значною мірою залежить від державної економічної та 
фінансової політики щодо повної та своєчасної реалізації на 
енергетичному ринку виробленої АЕС електроенергії та цільового й 

достатнього фінансування робіт [1, с. 120–136]. 
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