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У сучасному світі питання енергоспоживання з кожним роком набуває все більшої 

значущості. Неможливість довгострокового використання вичерпних ресурсів, таких як: 

нафта, вугілля, природний газ, та незадовільні кліматичні та/або географічні умови, в 

результаті чого з’являється обмеження у застосуванні альтернативних джерел виробництва 

електроенергії (сонячне випромінювання, вітер, тепло земних надр), дозволяє атомній  

енергетиці зайняти чільне місце в загальному енергетичному комплексі світу. 

Вже до середини 1939 року вчені світу мали важливими теоретичними і 

експериментальними відкриттями в області ядерної фізики. Виявилося, що атом урану 

можна розщепити на дві частини. Ядерна реакція поділу урану вельми ефективна і далеко 

перевершує самі бурхливі хімічні реакції. Так, наприклад, при розпаді молекули тротилу 

виділяється 10 електрон-вольт енергії, а при розпаді ядра урану - 200 млн. електрон-вольт, 

тобто в 20 млн. разів більше.  

Умови розвитку атомної енергетики були вкрай сприятливі, причому економічні 

показники АЕС також вселяли оптимізм, АЕС вже могли успішно конкурувати з ТЕС. 

Атомна енергетика дозволяла зменшити споживання органічного палива і різко скоротити 

викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище від ТЕС.  

Серйозний удар розвитку атомної енергетики було завдано важкої аварією на АЕС 

«Три Майл Айленд» у США в 1979 році, а також на ряді інших об'єктів, що призвело до 

радикального перегляду вимог безпеки, посилення діючих нормативів і перегляду програм 

розвитку АЕС у всьому світі. Важка аварія на Чорнобильській АЕС в Україні в 1986 р, 

кваліфікуються за міжнародною шкалою ядерних інцидентів як аварія найвищого сьомого 

рівня і викликала екологічну катастрофу на величезній території, загибель людей, 

переселення сотень тисяч людей, підірвала довіру світової спільноти до атомної енергетики. 

У багатьох країнах були припинені програми розвитку атомної енергетики, а в ряді країн 

взагалі відмовилися від намічених раніше планів щодо її розвитку. Ще одним важким ударом 

для світової атомної енергетики стала аварія на японській АЕС «Фукусіма-1», яка сталася 11 

березня 2011 року.   

За даними довідкових  матеріалів  «Енергетичної стратегії України до 2035 року» 

собівартість 1 кВт. год  електроенергії  складає: виробленої АЕС – 43 коп/кВт. год, 

виробленої ТЕС – 103  коп/кВт. год, виробленої  ТЕЦ  –114  коп/кВт.год.  

Для України, яка значною мірою задовольняє свої потреби за рахунок імпорту 

енергоносіїв, маючи при цьому поклади уранових руд, проектні та наукові організації, 30-

річний досвід експлуатації АЕС на своїй території, необхідним є запровадження масштабної 
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програми використання ядерної енергії. Сьогодні атомна енергетика є базовою складовою в 

енергозабезпеченні країни, виробляючи понад 50% вітчизняної електроенергії. 
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З проголошенням незалежності України у серпні 1991 р. починається новий етап 

суспільно-політичного життя, для якого характерні відсутність контролю держави над 

політичними партіями та громадськими рухами. Правовий статус громадських організацій з 

1992 р. став визначатись Законом України «Про об’єднання громадян». В цих умовах 

відбувається стрімке поширення впливу громадських товариств на суспільні настрої. 

Специфікою екологічних питань є їх нейтральний характер у системі суспільних 

проблем. Вирішення проблем охорони та збереження довкілля сприймалося населенням і 

владою, як щось позитивне і нейтральне. Проте, екологічні проблеми, не маючи, на перший 

погляд, політичного підтексту, опинилися в тісному взаємозв'язку з суспільно-політичною 

ситуацією і стали дієвими засобами впливу на владу з боку опозиції. 

Основними екологічними товариствами, що виникли у часи незалежної сталиУкраїни 

стали Екозагін, Центр екологічних ініціатив «Екодія», ЕкоКлуб Зелена Хвиля Українська 

природоохоронна група, «Зробимо Україну чистою!», Національний екологічний центр 

України, Всеукраїнська екологічна ліга, «Екоклуб» тощо [2, с.153].  

Діяльність громадської екологічної організації «Екозагін» поширюється на всю 

територію України. Метою товариства, яке очолює Погребиський М.П., є сприяння охороні, 

збереженню та захисті навколишнього середовища України, охорона історико-культурної 

спадщини; активна участь у сприянні розвитку громадянського суспільства та наближення 

життя громадян до загальновизнаних стандартів ліберальної країни. 

Центр екологічних ініціатив «Екодія» займається питаннями підвищення 

енергоефективності та переходу на 100% відновлюваної енергетики до 2050 року; 

інформування населення щодо питань зміни клімату та адвокації прогресивної кліматичної 

політики України; розвитку інфраструктури громадського транспорту з метою зменшення 

шкідливих викидів від авто; екологічної безпеки агровиробництва через впровадження 

сучасних стандартів, норм та технологій тощо [1]. 

Робота екологічної організації студентів та випускників Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) ЕкоКлуб Зелена Хвиля спрямована на сприяння 

збереженню навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та 

практичних заходів. 
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