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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Оцінювання є 
необхідною передумовою проведення в 
подальшому із використанням отриманої 
інформації аналізу, прийняття рішення, 
виконання певних дій. Важливе значення має 
оцінювання ступеня екологічної небезпеки (ЕН), 
оскільки отримані дані повинні стати основою 
для розроблення та реалізації стратегії її 

мінімізації, а порівняльний аналіз оцінки ступеня 
ЕН низки об’єктів визначає пріоритетність 
реалізації такої стратегії для певного об’єкту із 
цієї множини за умови необхідності поетапного 
планування дій в умовах обмеженості часу чи 
фінансування.  Разом із тим,  серед дослідників до 
цього часу немає єдиної думки щодо вибору 
оптимальних способів, методів і методології 
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оцінки ступеня ЕН. Зокрема, найбільше 
суперечок серед дослідників викликають питання 
щодо вибору підходу до оцінки ЕН, її 
методологія, доцільність використання певних 
методів оцінки ЕН для різних цілей. 

Виходячи з вищевикладеного можна 
стверджувати, що для розробки та реалізації 
ефективної системи управління екологічною 
безпекою назріла загальна необхідність створення 
класифікації методів оцінювання станів 
екологічної небезпеки. 

Аналіз попередніх публікацій. У роботі [1] 
детально проаналізовано конкретні чинники 
(хімічні, фізичні, біологічні та трансформації 
ландшафтів) техногенної небезпеки регіону. 
Введено індекс техногенної небезпеки (Т). 
Зважаючи на відсутність деяких даних (значень 
коефіцієнтів приведення, не встановленних ГДК 
для деяких речовин, локальні особливості 
територій, тощо)  автор запропонував 
вираховувати Т за такою загальною формулою: 

 
Тх=КтКр(Кr∑іКіМіа+Кв∑LіМіс+КvКz∑NіМіо),   (1) 
 
де Кр – коефіцієнт, що залежить від кількості 

осіб, які потрапляють під вплив техногенних 
чинників; Кі – басейновий коефіцієнт, який 
враховує особливості територій та еколого-
економічні умови функціонування водойоми;  Lі, 
Nі – показники, що враховують вплив на людину 
та навколишнє середовище одиниці маси і-го 
шкідливого компонента відповідно.  

Основними факторами, що впливають на 
екологічну безпеку об’єкта (підприємства, 
регіону) вважаються: кількість шкідливих 
компонентів у викидних газах, що надходять до 
атмосфери, об’єми забруднених стічних вод, що 
містять шкідливі компоненти з концентрацією 
більше допустимих і забруднюють гідросферу,  і 
тверді відходи (золошлаки, полімерна тара, 
шлами). Автор [2] пропонує оцінювати стан ЕН 
шляхом розроблення теоретико-експери-
ментального обґрунтування прогнозних 
стохастичних закономірностей зміни векторного 
поля концентрацій забруднюючих речовин, що 
викидаються точковим джерелом. У роботі [3] 
запропоновані методи та засоби вирішення задач 
оцінки якості поверхневих вод та вдосконалення 
системи їх моніторингу.  

У дослідженнях [4] пропонується методика 
визначення кількісного впливу основних 
чинників на загальну величину інтегрального 
показника екологічної безпеки об’єкта (ІПЕБО), 
який дасть змогу кількісно оцінити екологічний 
стан об’єкта та його вплив на регіональну 
екологічну безпеку. Такий показник змінюється в 
часі та залежно від ступеня впровадження 
природоохоронних заходів на окремих об’єктах 
чи територіях, природних і техногенних факторів, 
що дозволяє порівнювати об’єкти за рівнем їх 
екологічної безпеки. Вплив вищевказаних 

чинників пропонується кількісно оцінити за 100 
бальною шкалою,  а кількість балів на окремий 
чинник залежатиме від обсягів забруднень, що 
надходять до довкілля. Значення ІПЕБО об’єкта 
пропонується визначати за такою формулою: 
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де Ка , Кв , Кш, Кр  – коефіцієнти забруднення 

(атмосфери, гідросфери, техносфери та внесок 
ризиків),  які визначаються як Кі = Мі/Lі ,  де Мі – 
кількість забруднюючих речовин, т/рік; Lі – ліміт 
забруднюючих речовин ,  т/рік;  а К3=ЕЗ/ТП 
коефіцієнт екологічних затрат; ТП – вартість 
товарної продукції, тис.грн/рік; ЕЗ – загальні 
витрати на природоохоронні заходи, тис.грн/рік. 
Крім цього, визначають коефіцієнт забруднення 
загальної площі: КП =  П0/Пc,  де П0 – площа 
території об’єкта, Пс  – загальна площа об’єкта з 
санітарно-захисною зоною, га. 

У результаті розрахунку тотожних показників 
одержують коефіцієнти забруднення (Кі), які 
підсумовують, що дає змогу розрахувати 
загальний показник забруднення довкілля від 
різних чинників. 

Еколого-гігієнічну діагностику умов 
відтворення водних ресурсів, водотоків або 
водойм автори [5] пропонують проводити шляхом 
визначення рівнів порушення умов відтворення 
водних ресурсів за екологічними та гігієнічними 
показниками з подальшим узагальненням оцінок 
за окремими блоками, що включають 
органолептичні, токсикологічні та мікробіологічні 
показники, з подальшим проведенням 
узагальненої оцінки з визначенням інтегральних 
значень. 

Автором [6] для оцінки стану поверхневих вод 
пропонується розраховувати комплексний індекс 
потенціалу якості (КІПЯ). В ньому враховуються 
коефіцієнти запасу органолептичних, фізичних, 
хімічних, біологічних, токсикологічних та ін. 
показників (відносна величина резервної 
потужності), які є перевищенням допустимих 
значень над фактичними, та коефіцієнти дефіциту 
запасу показників (відносна величина нестачі 
резерву), які розраховуються як перевищення 
допустимих концентрацій:  
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де НЯі –  норматив якості води для і-го 
показника – граничні (допустимі) значення 
показників стану вод та їх властивостей, що 
відповідають вимогам різних споживачів; Ci – 
фактичне значення якості води для і-го 
показника; n – кількість показників. 
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Значна кількість дослідників пов’язуює 
екологічну безпеку з поняттям «ризику».  У 
монографії [7] автори розглядають основні види 
ризиків – індивідуальний, техногенний, 
екологічний, соціальний, економічний, а в [8] 
охарактеризовано методи оцінки ризиків, що 
ґрунтуються, в основному, на визначенні відмов 
обладнання та помилок операторів. Автори [9] 
вводять поняття «ризик-аналіз», яке 
використовують для природних чинників –
стихійних лих, що впливають на стан екологічної 
безпеки. 

У публікації [10] досліджено основні причини, 
що створюють ризики – природні або техногенні 
катастрофи, промислове виробництво і 
життєдіяльність людини тощо, які, впливають на 
стан екологічної безпеки. Процеси корозії 
технологічних апаратів, трубопроводів, 
конструкцій, що призводять до техногенних 
аварій, створюють технічний ризик [11]. У [12] 
описано ризики, обумовлені людським фактором. 
У процесі здійснення технологічних процесів 
виробництва продукції виникають технологічні 
екологічні ризики [13], а техногенні катастрофи 
спричиняють техногенні ризики [14]. Деякі типи 
ризиків для різних виробництв, галузей 
пропонується визначати за окремими методиками 
чи формулами. Автори [15], наприклад, 
проводять аналіз ризику технологічного 
виробництва, а у роботі [16] рівень безпеки 
життєдіяльності оцінюється коефіцієнтом ризику. 

Згідно із [17] оцінка ризику екологічного 
стану геологічного середовища в процесах 
розробки родовищ корисних копалин  у межах 
техноприродних геосистем (ТПГ) полягає в 
розробці моделі управління екологічною 
безпекою ТПГ. У статті [18] технологічний ризик 
роботи компресорної станції пропонується 
визначати через показник питомої відносної 
частоти виникнення аварій. В процесі 
експлуатації систем водопідготовки, згідно з [19], 
ймовірність ризику залежить від інтенсивності 
використання ресурсів системи водоочищення.  

Для управління екологічною безпекою об’єкта 
авторами [20] пропонується універсальна 
математична модель «яйце безпеки», яка враховує 
вплив декількох складових ризику, ефективності 
запропонованих засобів захисту та адаптації 
інших можливих засобів безпеки методом 
мінімізації економічних витрат. Однак, ця модель 
дає можливість визначити тільки кошти, 
витрачені на засоби захисту і адаптації від 
забруднення, але не її величину чи рівень 
екологічної безпеки. 

Останнім часом широкий пласт науковців 
присвячуює свої дослідження біоіндикації як 
методу оцінцки стану ЕН. Це обумовлено 
об’єктивністю, високою чутливістю, можливістю 
в першому наближенні оцінити рівень ЕН. 
Наприклад, у [21] для індикації в поверхневих 
водах важких металів пропонується 

використовувати пігментсинтезуючу здатність 
бактерії Serratia marcescens. У [22]  для оцінки 
якості атмосферного повітря урбанізованих 
ландшафтів Ялтинського амфітеатру 
запропоновано використовувати біоіндикаторні 
властивості епіфіт лишайників. У [23] 
пропонується оцінювати едафічні режими грунтів 
меліорованих земель із використанням тест-
організмів методом фітоіндикації. 

 Слід відзначити,  що автори даної роботи не 
претендують на 100-відсоткове представлення 
усіх можливих публікацій з аналізованої 
проблеми – розглянуто лише основні тенденції 
наукових досліджень. 

Метою роботи є розроблення класифікації 
методів оцінювання ступеня екологічної 
небезпеки, встановлення їх переваг та недоліків, а 
також галузей застосування.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІД-ЖЕНЬ. 
На основі методології, яка застосована авторами 
[24] при розробці структури соціогенного класу 
екологічної небезпеки, нами створена ієрархічна 
структура методів оцінки стану ЕН, яка показана 
на рис. 1.  

Відповідно до розробленої класифікації всі 
методи оцінки стану ЕН поділяються на два типи: 
інтегральні та диференційні. Диференційні 
методи широко відомі і знайшли своє 
відображення у численних дослідженнях, тому у 
цій публікації їх характеристика не приводиться. 
Інтегральні методи поділяються на два класи: 
розрахункові (що характеризується кількісними 
показниками) та біоіндикацію (непрямі методи 
оцінки). 

Слід зауважити, що подібну класифікацію 
можна запропонувати і для оцінки стану ЕН 
окремих компонентів довкілля – гідросфери, 
атмосфери та літосфери. У цьому випадку слід 
тільки обмежитись чинниками впливу на 
компоненти навколишнього середовища, які 
оцінюються.  

До розрахункових методів оцінки ЕН слід 
віднести індексну оцінку та оцінку ризику. 

Суть індексних методи інтегральної оцінки 
стану ЕН зводиться до встановлення індексу у 
вигляді конкретного виду функції, значення якої 
може змінюватись у певних межах,  і до якої 
входять показники стану окремих компонент 
довкілля (гідросфери, атмосфери та літосфери). 
Такий показник претендує на комплексну оцінку 
стану ЕН регіону, промислового чи іншого 
об’єкту.  

Індексна інтегральна оцінка стану ЕН має 
суттєвий недолік – внаслідок індивідуального 
вибору кожним дослідником виду функції,  яка б 
(за переконанням цього дослідника) адекватно 
описувала стан ЕН через його диференціальні 
показники, індексні методи оцінки є 
суб’єктивними, функцію залежності між 
комплексними розрахунковими оцінками стану 
ЕН, введених різними дослідниками, знайти 
важко, а, здебільшого, і неможливо. Значення цих 
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показників не допоможуть також вибрати 
стратегію застосування організаційних чи 

технічних заходів із метою мінімізації рівня ЕН. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Ієрархічна класифікація методів оцінки стану екологічної небезпеки 

 
Проте така оцінка має важливу галузь 

застосування – у випадку комплексного впливу на 
довкілля (або на його окремі компоненти) вона є 
інструментом для оцінки динаміки цього впливу в 
часі; оцінки пріоритетності реалізації заходів 
мінімізації ЕН для об’єктів чи регіонів, індексні 
показники яких найгірші; візуалізації стану ЕН на 
картах шляхом нанесення ізозон, індексні 
показники яких знаходяться в певних межах. 
Хоча на нашу думку слід уникати присвоєння 
об’єктам, які знаходяться в певних межах значень 
індексних показників, певних категорій стану ЕБ 
об’єкту (наприклад «задовільний», «добрий», 
«небезпечний» і т.п.). Адже у цьому випадку 
дослідники вводять вже невизначеність і тим 

можуть спотворити аналіз із використанням 
пропонованих ними показників. 

Оцінці ризику як міри ЕН властиві ті ж 
недоліки та переваги, як і для індексної оцінки 
стану ЕН. 

Впливу сформованої ЕН на здоров’я 
населення також присвячена значна кількість 
досліджень. У них досить часто динаміку зміни 
захворюваності чи смертність пов’язують із дією 
певного об’єкту, або певних забруднювачів однієї 
(або декількох) компонентів довкілля, 
підтверджуючи це кореляцією динаміки зміни 
цього показника здоров’я населення із динамікою 
зміни ЕН. 
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Динаміку зміни якісного та кількісного стану 
фауни та флори в певному регіоні дослідники 
часто пов’язують із впливом антропогенної 
діяльності – формуванням ЕН внаслідок 
забруднення довкілля. Такі дослідження носять, в 
основному, якісний характер, а підтвердженням 
впливу сформованої ЕН на зміни видового складу 
та кількісних характеристик фауни і флори в 
досліджуваному регіоні є кореляція між цими 
змінами та кількісними (в основному –  
диференційними) оцінками стану ЕН. 

Оцінка ступеня ЕН за допомогою сенсорної 
системи людини є, напевно, найбільш 
суб’єктивною і недостовірною, проте саме вона 
набирає найбільшого розголосу у медіа, викликає 
найбільш гучні дебати. До такої оцінки можна 
віднести такі категорії як «брудна вода», 
«запилене повітря», «сморід» і т.п. Яскравим 
прикладом є боротьба зі сморідом у м. Львові. 
Слід сказати, що після індикації ЕН за допомогою 
сенсорної системи людини важливим є завдання 
переходу до диференційної оцінки – ідентифікації 
джерела створення ЕН з тим,  щоб розробити та 
впровадити комплекс заходів з метою мінімізації 
ЕН (у Львові це завдання до цього часу не 
вирішене).  

Але є випадки, коли саме інтегральна оцінка за 
допомогою біоіндикації є єдиним коректним 
джерелом оцінки стану ЕН, а про ефективність 
застосування стратегій мінімізації ЕН судять, 
виходячи зі зміни цього інтегрального показника. 
Така ситуація складається у випадку створення 
ЕН комплексом некерованих реакцій та 
перетворень з отриманням у результаті цих 
реакцій цілого комплексу забруднювачів. 
Яскравим прикладом є біорозклад твердих 
побутових відходів (ТПВ) на полігонах. У цьому 
випадку в результаті біохімічних реакцій 
утворюється цілий спектр забрудників атмосфери, 
які і створюють сморід. Так, згідно з даними [25] 
у газах полігонів Великої Британії було 
ідентифіковано більше 140  сполук,  які 
спричиняють неприємні запахи. Тому для оцінки 
стану ЕБ атмосфери в зоні впливу полігонів ТПВ 
запропоновано метод ASTM E544 [26], який 
використовується для кількісного вираження 
інтенсивності запаху речовини чи середовища 
шляхом порівняння його з так званою «статичною 
шкалою» (статична шкала – це приготовлені 
розчини стандартних концентрацій н-бутанолу у 
воді). Запах проби порівнюється, відкидаючи 
якісну характеристику запаху, за інтенсивністю зі 
шкалою приготовлених розчинів як мінімум 
вісьма незалежними оцінюваннями (комісія 
складається з восьми осіб або зразок 
досліджується меншою кількістю оцінювачів 
кілька разів). Оцінювачі відмічають точку на 
шкалі, інтенсивність запаху якої найближче 
відповідає запаху зразка. За цією методикою нами 
проводились дослідження інтенсивності запаху в 
зоні впливу Грибовицького сміттєзвалища 
(міський полігон ТПВ м.  Львова).  Результати 

дослідження показали сходимість результатів і 
підтвердили коректність застосування вказаного 
вище методу. 

Окремого аналізу потребує пряма і зворотна 
задача в переході від одного типу показників 
стану ЕБ до іншого: 

– процедура синтезу розрахункових 
інтегральних показників стану ЕН із 
використанням для цього диференційних 
показників; 

– ідентифікація джерела та масштабів 
забруднення (встановлення диференційних 
показників стану ЕН) із використанням 
інтегральних (розрахункових чи біоіндикації) 
показників. 

Перша задача має вирішення завжди. 
Дослідники, формуючи «свій» інтегральний 
показник стану ЕН, вибирають ті диференційні 
показники і такі функції, до яких вони входять, 
що на їхню думку найбільш повно відображають 
інтегральний стан ЕН. Перевірити, наскільки 
вірні їхні допущення і наскільки адекватно 
запропонований ними механізм оцінює дійсний 
стан ЕН, неможливо. 

Друга задача складна у вирішенні,  яке інколи 
значно затягується в часі (повторимо приклад із 
невиясненою до цього часу причиною сморіду в 
м.  Львові).  Але без вирішення цієї задачі 
неможливе розроблення та впровадження 
стратегії мінімізації ЕН через реалізацію системи 
організаційних, управлінських і технічних 
рішень. 

ВИСНОВКИ. Слід констатувати,  що до 
вибору показника оцінки стану ЕН окремого 
об’єкту, регіону чи множини об’єктів слід 
підходити зважено з урахуванням мети і де в  
подальшому буде використовуватись цей 
показник. 
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