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Однією зі стратегічних галузей національної економіки України є енергетика, бо це основа функ-
ціонування всього загальнодержавного комплексу суспільного виробництва та забезпечення прийнятних 
умов життя населення нашої держави. За умов загальноекономічної кризи, роботі енергетичної галузі при-
таманні ті ж риси, що i для інших базових галузей промисловості. Це спад виробництва, вимивання обіго-
вих коштів, катастрофічно низький рівень платежів за вироблену продукцію, відсутність коштів на модер-
нізацію та реконструкцію обладнання i виплату заробітної плати. Без вирішення цього ключового питан-
ня неможливо забезпечити стале i надійне енергопостачання суспільного виробництва i побутових потреб 
населення, відповідно і досягти бажаних темпів економічного зростання стає дедалі важче.

Майбутнє людства суттєво залежить від швидкостей росту його чисельності, енергоозброєнос-
ті, вичерпання природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, глобального потепління (чи 
похолодання), потужності земних та космічних катастроф тощо. Сучасне дослідження цієї проблеми про-
ведено російським вченим С.П. Капіцею. Основні результати його досліджень полягають в наступному.

Загальне зростання чисельності населення Землі можна зобразити рівнянням вигляду:

де t0 = 2007 ± 1 рік, C = (186 ± 1) · 109, t = 42 ± 1 рік. 
Константи С, t0 та t отримані шляхом обробки даних про чисельність населення Землі до 

1995 року. Отже, можна скласти таблицю даних із прогнозом у майбутнє:

Таблиця 1. Прогноз чисельності населення Землі

Як видно, чисельність населення стабілізується та сягає близько 14млрд. чоловік. Тим не 
менше в наш час на кожного жителя Землі припадає приблизно 5 кВт видобутої енергії, номінальна 
вартість отримання якої складає $ 0,48965 за 1 кВт·год, що в перерахунку виходить більше 32 млрд. 
доларів на годину, і ця цифра постійно зростає [1].

Зараз основна частина енергії виробляється за рахунок спалення невідновних енергоносіїв – ву-
гілля, нафти та газу, маса яких доволі обмежена, і відповідно дана стратегія економічно невигідна з точ-
ки зору розвитку енергетики у довгостроковій перспективі. Подальше зростання енергоспоживання може 
бути пов’язане з розвитком ядерної та термоядерної енергетики, а також із використанням відновних дже-
рел енергії. Однак ключову роль в економічному аспекті розвитку енергетики відіграє саме автоматизація 
процесів, адже високотехнологічні засоби отримання енергії, на даному етапі розвитку людства, вимага-
ють великої кількості обслуговуючого персоналу надвисокої кваліфікованості, чого досягти дуже важко, а 
в малорозвинених країнах – взагалі неможливо, без використання закордонних спеціалістів.  

Ядерна енергетика, нажаль, не являється екологічно чистою, тому що паливо, яке викорис-
товується, відрізняється високою радіоактивністю. Понад те, АЕС – джерело підвищеної небезпеки, 
що являється яскравим прикладом потенціалу для розвитку автоматизованих систем на базі ядерної 
енергетики. Це стало особливо зрозуміло після аварій в Чорнобилі та Фукусімі, де визначальну роль 
трагедії відігравав саме людський фактор, а не машинний.

Таблиця 2. Вартістьядерногопаливного циклу
Операція Ціна, $/кг

Видобуток урану 25

Переробка, збагачення 80

Виготовлення паливних елементів 200

Вилучення, переробка, захоронення 880

Головною проблемою в ядерній енергетиці є захоронення відходів. Як можна побачити з 
таблиці, вартість ядерного паливного циклу значна, однак подальше зменшення витрат на повний 
енергетичний цикл може бути пов’язане саме з автоматизацією всіх процесів, що не тільки призведе 
до економічної рентабельності видобутку ядерної енергії, а й зможе забезпечити необхідний рівень 
безпеки людства, зменшуючи ризик впливу людського фактору на даному виді виробництва.

Відповідно інтенсифікація заходів з розвитку автоматизації енергетичної галузізагалом при-
зведе до збільшення її прибутків [2].


