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Проведено аналіз рівня розвідки запасів, наявного кадрового потенціалу та 
виробничої бази уранової галузі. Проаналізовано динаміку ціноутворення і 
попит, перспективи промислового розвитку та підготовки кадрів для підпри-
ємств ядерної енергетики України. 

Проведен анализ уровня разведки запасов, имеющегося кадрового потен-
циала и производственной базы урановой отрасли. Проанализирована ди-
намика ценообразования и спроса, перспектив промышленного развития и 
подготовки кадров для предприятий ядерной энергетики Украины. 

The analysis of level of secret service of supplies, present skilled potential and 
production base of uranium industry is conducted. The dynamics of pricing and 
demand, prospects of industrial development and personnel training is analyzed 
for the enterprises of nuclear energy of Ukraine. 
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