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Проведено аналіз досвіду,  проблем та перспектив застосування експертних оцінок та процедур їх формалі-

зації при оцінці впливу гідротехнічних споруд на довкілля та населення. Встановлено, що найбільш перспекти-
вними для екологічного обґрунтування об’єктів гідротехнічного будівництва на різних стадіях «життєвого цик-
лу» залишаються процедури формалізації експертних оцінок, в основі яких реалізується попарне порівняння 
альтернатив та врахування фактору ризику в різних його інтерпретаціях. Показано ефективність вищезгаданих 
процедур оцінки та прогнозування впливів споруд різного типу та призначення на довкілля та населення, яка 
полягає у відповідності результатів прогнозів тій ситуації, що складалась після реалізації проектних рішень.   
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зации при оценке влияния гидротехнических сооружений на окружающую среду и население. Установлено, что 
более перспективными для экологического обоснования объектов гидротехнического строительства на разных 
стадиях «жизненного цикла» остаются процедуры формализации экспертных оценок, в основе которых реали-
зуется парное сравнение альтернатив и учет фактора риска в разных его интерпретациях. Показано эффектив-
ность вышеупомянутых процедур оценки и прогнозирования влияний сооружений разного типа и предназначе-
ния на среду и население, которая заключается в соответствии результатов прогнозов той ситуации, которая 
складывалась после реализации проектных решений.       
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При оцінці впливу 

на навколишнє середовище (ОВНС) гідротехнічних 
споруд (ГТС) на практиці здебільшого використо-
вують нормативний підхід. Згідно з цим підходом 
оцінка впливу ГТС здійснюється за фактом порів-
няння параметрів довкілля, що зазнає впливу, з но-
рмами екологічного законодавства чи параметрами 
стану об’єктів-аналогів. На основі характеру відхи-
лення фактичних або прогнозованих показників 
стану довкілля від нормативних приймається рі-
шення щодо будівництва споруди: «проект узго-
джений» або «проект не узгоджений». 

Одним із недоліків реалізації нормативного під-
ходу є відсутність механізмів залучення експертних 
оцінок та думок громадськості до процедури 
ОВНС. В результаті, конфлікти із «зеленими» та 
громадськістю можуть призводити до призупинен-
ня (заморожування) або до відмови від будівництва 
важливих народногосподарських об’єктів. Подібна 
ситуація відбулась при будівництві дамби між о. 
Тузла та Таманським півостровом (Україна) (рис. 
1), на  Кропивинському гідровузлі (Росія) (рис. 2), 
на Тухонській ГЕС (Грузія) (рис. 3) [2] та ін.  

Вплив ГТС на довкілля та населення є надзви-
чайно складним, багатофакторним, у багатьох ви-
падках – невизначеним, для одних компонентів 
може бути негативним, для інших – позитивним, 
може носити суперечливий, мінливий у часі харак-

тер. Тому до цих об’єктів необхідно формувати 
особливий підхід при ОВНС. 

Аналізу досвіду застосування процедури ОВНС 
на практиці гідротехнічного будівництва, яка ґрун-
тується на інтерпретації інформації про вплив у 
вигляді поєднання експертних оцінок з елементами 
їх формалізації у контексті адаптивного підходу 
при регулюванні безпекою, присвячена дана стаття. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
При ОВНС таких об’єктів необхідно орієнтуватися 
на пошук компромісних рішень як у рамках водо-
господарського комплексу, так і з врахуванням ін-
тересів третьої сторони, наприклад, місцевого на-
селення, оскільки саме від досягнутих компромісів 
у багатьох випадках залежить сам факт будівництва 
ГТС, режими експлуатації тощо. 

Гідротехнічні споруди – це вартісні споруди із 
значним аварійним потенціалом, тому при реаліза-
ції їх проекту необхідно максимально зважити вар-
тісні показники із показниками надійності. Враху-
вання соціально-екологічних факторів при цьому 
ускладнюється, оскільки більшість із них не мо-
жуть бути виражені у вигляді кількісних (напри-
клад, економічних) категорій. 

Застарілі норми, їх відсутність для оцінки де-
яких факторів впливу або просте їх копіювання не 
завжди є надійною основою для превентивного 
регулювання впливів гідротехнічних споруд. 
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При такій постановці необхідно послуговува-

тись науковими методами, що реалізують адаптив-
ний підхід при управлінні безпекою споруд. Мова 
йде про ситуацію, коли ОВНС диктується не нор-
мами законодавства, а параметрами ГТС, динамі-
кою системи «ГТС-довкілля», особливостями роз-
витку соціально-економічних процесів і водночас 
дозволяє працювати із невизначеністю інформації 
про впливи. 

Задача ОВНС гідроспоруд – це складна задача, 
при вирішенні якої однаково важливо як вірно іде-
нтифікувати найбільш значимі впливи, так і оціни-
ти та спрогнозувати їх динаміку в залежності від 
різних комбінацій факторів довкілля, стану самої 
споруди та факторів її впливу [1-7]. Не менш важ-
лива і форма подачі інформації про вплив  об’єктів, 
тобто її інтерпретація для процесу прийняття нау-
ково обґрунтованих рішень. 

Не викликає сумніву той факт,  що така інтерп-
ретація повинна мати кількісний характер [1-7], 
оскільки для порівняння різних варіантів, альтерна-
тив та стратегій в рамках гідротехнічного проекту 
саме кількісний вид інформації може бути надій-
ною основою для прийняття науково обґрунтова-
них рішень щодо трактування диференціальних або 
комплексних впливів. Особам, які приймають рі-
шення, краще оперувати економічними категоріями 
(наприклад, величиною збитків) або іншою фор-
мою подачі інформації про вплив,  яка дозволяє в 
рамках єдиної системи вимірювання порівнювати 
різні впливи при реалізації різних альтернатив, за-
йматись їх управлінням та компенсацією для насе-
лення і навколишнього середовища. 

Можна стверджувати, що якісні та кількісні ме-
тоди ОВНС однаково важливі при досягненні ком-
промісів та співставленні різних альтернатив. До 
втрати якості матеріалів ОВНС може призвести як 
ігнорування інтуїтивного досвіду спеціалістів, так і 
його використання без належної формалізації. Тому 
оптимізацію рішень при будівництві та експлуата-
ції ГТС можна проводити на основі евристичних 
прийомів аналізу, підкріплених простими аналітич-
ними процедурами, що реалізуються при ОВНС. 

Процес приведення інформації про вплив 
об’єкта на довкілля до форми яка зручна і водночас 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зрозуміла для осіб, що приймають рішення, нази-
вають інтерпретацією. Інтерпретація інформації 
про впливи передбачає реалізацію двох взаємо-
пов’язаних процесів: оцінку значимості впливів на 
окремі елементи довкілля (диференціальні впливи) 
та їх агрегацію (комплексна оцінка впливу). 

Найбільш поширеним методом інтерпретації 
при ОВНС різних видів діяльності залишається 
метод нормалізації і математичного зважування (в 
англомовній літературі – rating and weighting tech-
nique) [7]. В ході цього методу прогнозовані або 
фактичні впливи спочатку нормуються (приводять-
ся) до безрозмірних показників. Нормування здійс-
нюється шляхом порівняння стану довкілля, зумов-
леного впливами об’єкта, із деяким його еталонним 
станом. В якості еталону використовується стан 
об’єкта-аналога або екологічні стандарти, що не 
завжди справедливо по відношенню до ГТС. 

Наступним етапом є присвоєння ранжованим 
параметрам «ваги» у відповідності до їх «значимо-
сті». Правила визначення ваги окремих компонен-
тів і властивостей навколишнього середовища при 
взаємодії з ГТС залишаються поки не достатньо 
розробленими. Агрегація даних про вплив викону-
ється шляхом перемножування нормованих показ-
ників впливу на їх ваги,  а сума таких добутків є 
показником комплексного впливу на довкілля. 

Метод нормалізації та математичного зважу-
вання успішно апробований на об’єктах хімічної та 
видобувної галузей промисловості, використовува-
вся при розробці таких методів ОВНС, як матриця 
Леопольда та метод Бателле,  але широкого поши-
рення при екологічному обґрунтуванні об’єктів 
гідротехнічного будівництва не отримав. 

На практиці гідротехнічного будівництва інже-
нери-екологи пропонують наступні принципи інте-
рпретації інформації про впливи [1, 3, 6]: 1) залу-
чення експертів та представників громадськості до 
процесу визначення значимості диференціальних 
впливів; 2) поєднання елементів вербально аргуме-
нтованих оцінок з процедурами їх подальшої фор-
малізації для отримання комплексної оцінки. 

Більшість наукових прогнозів, що розробляють-
ся в рамках ОВНС складних інженерних об’єктів, 
носять вербальний характер (2/3 від всіх прогнозів) 
[1-7]. Метод вербально аргументованої оцінки на 
думку багатьох фахівців досить перспективний у 

Рисунок 2 – Недобудований 
Кропивинський гідровузол  

Рисунок 3 – Нижній б’єф Ту-
хонської ГЕС 

Рисунок 1 – Місцерозташування 
створу для будівництва дамби між о. 

Тузла та Таманським півостровом  
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сфері гідротехнічного будівництва, оскільки від-
значається простотою та зручністю у використанні. 
Вербально аргументовані оцінки мають 
суб’єктивний характер і залежать від експертів, які 
їх надають. При цьому такі оцінки нерідко обтяже-
ні нечіткістю, можуть змінюватися в часі, залежати 
від національної специфіки та регіональних умов 
об’єкта впливу. 

Приклад залучення вербально аргументованих 
оцінок до прогнозування впливів будівництва греб-
лі Рідраколі (Італія) (рис. 4) [7] поданий в табл. 1. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В залежності від того яким чином можуть бути 

представлені і за якою шкалою «виміряні» думки 
експертів, їх припущення, експертні оцінки можуть 
нести в собі різний об’єм інформації про впливи. 
При цьому, чим більш впорядкованими й формалі-
зованим є експертні оцінки, тим більшої довіри 
заслуговує інформація, яка від них надходить. 

Реалізація формальних підходів при ОВНС на 
практиці часто наражається на критику з боку ін-
женерів-практиків. Головна причина недовіри екс-
пертів до формалізації криється в тому, що експер-
ти не сприймають самої можливості прийняття 
ефективних рішень без належного інженерного 
досвіду [2,  4,  7].  Але у більшості випадків,  коли 
невизначеність інформації про впливи зависока, як 
експерт так і не експерт знаходяться в однакових 
умовах прийняття рішень. Формалізація дозволяє 
уникнути проблеми ідентифікації всіх альтернатив 
та їх зважування. За допомогою формальних підхо-
дів акцентується основна увага на спірних питан-
нях, аналізуються ризиковані аспекти діяльності. 

Зазвичай, основною проблемою формалізації 
експертних оцінок є проблема подолання невизна-
ченості, породженої суб’єктивізмом їх вербальної 
аргументації [6]. Одним із методів зниження 

суб’єктивізму експертних оцінок щодо впливу ГТС 
може виступати попарне порівняння альтернатив 
запланованих рішень. Правомірність використання 
шкал попарного порівняння альтернатив було до-
ведено Т. Сааті [4]. На практиці гідротехнічного 
будівництва використовуються інтервальні шкали, 
різні їх модифікації та «згортки» експертних оцінок 
за різними критеріями у вигляді сум або добутків.  
Неабияку популярність при експертному оціню-
ванні в рамках методу аналізу ієрархій набула 
дев’ятибальна шкала Т. Сааті. Подібні (модифіко-
вані) шкали були використанні при ОВНС будівни-
цтва дамби обвалування Здолбунівського гідровід-
валу (рис.  5,  табл.  2)  [3]  та вибору безпечного річ-
кового ходу Дунай-Чорне море (рис. 6) [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Можна навести чимало прикладів вдалого поєд-

нання елементів експертних оцінок та процедур їх 
формалізації. Останнім часом при такому поєднан-
ні в якості формальних підходів крім попарного 
порівняння альтернатив також використовують 
методи теорій корисності, прийняття рішень, ризи-

Рисунок 4 – Гребля Рідраколі (Італія) 

Таблиця 1 – Шкала відносної важливості 
впливів гідровузла Рідраколі на навколишнє 

середовище 

Рисунок 5 – Супутниковий знімок Здолбунівсь-
кого гідровідвалу: 1) дамба обвалування; 2) 

упорна призма; 3) зона намиву пульпи; 4) зона 
відстоювання; 5) вторинний ставок-відстійник; 

6) верхній б’єф; 7) нижній б’єф; 8) с. Ново-
мильськ 

Таблиця 2 – Шкала апріорної оцінки цінності 
елементів довкілля Здолбунівського гідровідва-
лу в залежності від вербального опису їх стану 
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ку, системного аналізу, аналізу ієрархій, нечітких 
множин тощо. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зокрема, при вирішенні задачі вибору безпечно-

го річкового ходу Дунай-Чорне море [1] пропону-
валася багатокритеріальна оцінка впливу із засто-
суванням експертно-аналітичних процедур та ме-
тоду аналізу ієрархій Т. Сааті [4]. 

Багатокритеріальна оцінка полягала у декомпо-
зиції проблеми і подальшій обробці результатів 
попарних порівнянь факторів впливу ГТС. За ре-
зультатами таких порівнянь визначалась відносна 
залежність елементів ієрархії довкілля. В якості 
універсальної шкали для визначення відносної ва-
жливості факторів впливу використовувалась мо-
дифікована шкала Т.  Сааті [4].  Після декомпозиції 
проходив синтез, в процесі якого визначалась узго-
дженість матриць вербально аргументованих оці-
нок. Результати агрегації впливів подавались у ви-
гляді гістограм (рис. 7).  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
При екологічному обґрунтуванні греблі Рідра-

колі [8] інтерпретація впливу теж включала елеме-
нти багатокритеріального аналізу і складалась з 
двох етапів: визначення областей впливу; комплек-
сна оцінка на виділені області шляхом вираження 
результату через індекс якості стану довкілля,  в 
балах. Відносна важливість факторів впливу оці-
нювалась за модифікованою шкалою Т. Сааті [4]. 

Після вираження відношень між впливами 
об’єкта та елементами довкілля в якісних одиницях 
проходило визначення ваги кожного із факторів за 

матрицею кількісних оцінок (в балах). Агрегація 
даних позитивних ефектів впливу передбачала 
отримання сумарної оцінки ваг.  

Елементи бального оцінювання та теорії ризику 
були реалізовані при розробці методики ОВНС [5] 
та апробовані при будівництві дамби обвалування 
Здолбунівського гідровідвалу [3]. Оцінка диферен-
ціальних впливів виконувалась на основі логариф-
мічної шкали. Процедура врахування ризику дозво-
ляла порівнювати різні стани довкілля при взаємо-
дії з ГТС. Інтегральний показник впливу оцінював-
ся в балах як згортка диференціальних впливів у 
вигляді суми, а графічною інтерпретацією впливів 
були профілі впливу (рис. 8). При цьому ризик-
параметр використовувався для прогнозування ди-
ференціальних впливів. 

Елементи теорії ризику з методами системного 
аналізу були поєднанні у роботі [5]. Інтерпретація 
впливів передбачала вирішення наступних задач: 1) 
побудова розрахункової моделі природно-технічної 
системи ГТС та оцінка ризику (як імовірності не-
бажаних наслідків впливу); 2) встановлення рівнів 
ризику (добровільний або недобровільний); 3) роз-
робка дерева рішень для аналізу імовірних вигод 
(бажаних наслідків) і ризиків втрат (небажаних на-
слідків). При цьому експертні оцінки використову-
вались для визначення суб’єктивних ймовірностей 
наслідків прийняття рішень. 

Одним із прикладів застосування методів теорії 
корисності при ОВНС є методика, описана в [2]. 
Диференціальні оцінки згідно методики визнача-
лись на основі однокритеріальних функцій корис-
ності домінуючих факторів впливу,  а агрегація да-
них виконувалась на основі результуючої функції 
корисності комплексних факторів впливу. Слід за-
значити, що даний підхід був використаний при 
уточненні режимів експлуатації Тухонської ГЕС 
(рис. 3), після чого було прийняте рішення про від-
новлення її будівництва. Експертиза, яка проходила 
у вісім турів,  передбачала як індивідуальні,  так і 
колективні експертні оцінки з подальшим їх вико-
ристанням при формуванні функцій корисності.  

ВИСНОВКИ. Досвід реалізації експертно-
аналітичних процедур на практиці ОВНС свідчить 
про адекватність прогнозів тій ситуації, що склада-
лась після реалізації проектних рішень. Спільною 
рисою таких підходів є застосування систем «баль-
них оцінок», через які інтерпретуються вербально 
аргументовані оцінки. Перспективними для еколо-
гічного обґрунтування ГТС на різних стадіях «жит-
тєвого» циклу залишаються процедури формаліза-
ції експертних оцінок, в основі яких реалізується 
попарне порівняння альтернатив та врахування фа-
ктору ризику в різних його інтерпретаціях. 

Поряд з цим реалізація згаданих процедур часто 
наражається на критику з боку контролюючих ор-
ганів та інженерів-практиків. При цьому більшість 
із норм, в тому числі і ДБН А.2.2.-1-2003, не відки-
дають можливості залучення наукових підходів до 
реалізації ОВНС у вигляді експертно-аналітичних 
процедур. Разом з тим невирішеними питаннями 
залишається механізм залучення експертів до про-

Рисунок 7 – Приклад інтегральних оцінок 
пріоритетів альтернатив, що порівнювались 

при обґрунтуванні судового ходу Дунай-
Чорне море 

 

Рисунок 6 – Обґрунтування судового ходу 
Дунай-Чорне море (Україна) із різними 

альтернативами прийняття рішень 
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цесу ОВНС, верифікації результатів ОВНС та вра-
хування фактору ризику. 
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NTERPRETATION OF THE INFORMATION ON INFLUENCE OF HYDRAULIC ENGINEERING 
CONSTRUCTIONS ON ENVIRONMENT BY EKSPERTNO-ANALYTICAL PROCEDURES 
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Rovno branch of the Private higher educational institution «The European University» 
vul. Kievskaya, 64-Б, 33000, Rivne, Ukraine. E–mail: atajev@mail.ru 
The analysis of experience, problems and prospects of use of expert estimations and procedures of their formalisa-

tion is carried out at an estimation of influence of hydraulic engineering constructions on environment and the popula-
tion. It is established, that more perspective for an ecological substantiation of objects of hydraulic engineering building 
at different stages of “life cycle” there are procedures of formalisation of expert estimations in which basis pair compar-
ison of alternatives and the risk factor account in its different interpretations is realized. It is shown efficiency of afore-
mentioned procedures of estimation and forecasting of influences of constructions of different type and mission on 
Wednesday and the population which consists in conformity of results of forecasts of that situation which developed 
after realization of design decisions.  

Key words: an estimation of influence on environment, the hydraulic engineering constructions, verbally given rea-
son estimations, formalisation. 
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