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Приведено результати досліджень, пов’язані з вивченням екологічного ризику від техногенно-природного 

забруднення поверхневих вод на прикладі м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. Пері-

од вивчення охоплює 2008–2014 роки за наявними статистичними даними замірів концентрацій на станціях 

водопідготовки Власівського водозабору, міськводоканалу м. Кременчука. Розроблено блок-схему визначення 

величин екологічного ризику від забруднення хімічними речовинами різної природи та походження поверхне-

вих природних вод. Запропоновано математичні підходи до визначення ступенів екологічного ризику з ураху-

ванням фізико-хімічних характеристик забруднюючих речовин, ефекту розбавлення та змін у стані водних еко-

систем за нескінченно малий проміжок часу.  
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Приведены результаты исследований по изучению экологического риска при техногенно-природном загряз-

нении поверхностных вод на примере г. Кременчуг и Кременчугского района Полтавской области. Период ис-

следования охватывает 2008–2014 годы по имеющимся статистическим данным замеров концентраций на стан-

циях водоподготовки Власовского водозабора, горводоканала г. Кременчуг. Разработана блок-схема определе-

ния величин экологического риска при загрязнении химическими веществами разной природы и происхожде-

ния поверхностных природных вод. Предложены математические подходы к определению степеней экологиче-

ского риска с учетом физико-химических характеристик загрязняющих веществ, эффекта разбавления и изме-

нений в состоянии водных экосистем за бесконечно малый промежуток времени.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Підвищення рівня 

екологічної безпеки техногенно навантажених тери-

торій є однією з важливіших задач екологічних дос-

ліджень, оскільки рівні хімічного забруднення всіх 

компонентів навколишнього середовища призвели 

до порушення рівноважного стану екологічних сис-

тем як природного, так і природно-антропогенного 

походження.  

Хімічні речовини, що потрапляють у природні 

поверхневі та підземні водоносні горизонти, впли-

вають на динаміку популяцій, на зміни кількісних 

показників захворюваності населення за певними 

нозологічними групами [1–3]. При цьому спостері-

гається погіршення показників стану компонентів 

навколишнього природного середовища, здоров’я 

внаслідок навіть однократної цілеспрямованої дії 

хімічних речовин. Повну оцінку впливу хімічного 

забруднення поверхневих природних вод можна 

здійснити із застосуванням методології оцінки еко-

логічного ризику [4–7].  

Актуальність використання останньої полягає в 

необхідності оцінки мінімізації рівня екологічного 

ризику при забезпеченні екологічної безпеки техно-

генно навантажених територій.    

Мета роботи – розробка й обґрунтування теорети-

чних і практичних підходів до встановлення взає-

мозв’язків між рівнями хімічного забруднення при-

родних поверхневих вод і станом компонентів навко-

лишнього природного середовища задля створення 

прогностичних математичних моделей визначення 

ступенів екологічного ризику. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Пос-

тавлена мета обумовлює задачі, необхідні для вирі-

шення: здійснити аналіз динаміки хімічних речовин 

неорганічної та органічної природи у природних пове-

рхневих водах; розробити математичний підхід до ви-

значення ступенів шкідливого впливу хімічних речо-

вин природно-техногенного походження; визначити за 

запропонованим підходом ступінь шкідливого впливу 

хімічних речовин органічної та неорганічної природи; 

встановити взаємозв’язки між величинами шкідливого 

впливу та екологічного ризику наявності хімічних ре-

човин у поверхневих природних водах. 

У даному випадку об’єктом дослідження висту-

пає хімічне забруднення поверхневих природних 

вод, а предметом дослідження є екологічний ризик у 

системі «екологічна безпека → людина → техно-

генний об'єкт → природне середовище». 

Робота здійснювалась в рамках наукового на-

прямку кафедри безпеки життєдіяльності «Дослі-

дження екологічного ризику забруднення природ-

них поверхневих і підземних вод», а також «Дослі-

дження стану безпеки життєдіяльності техногенно 

навантажених територій». 

У загальному випадку, коли йдеться про забруд-

нення компонентів навколишнього природного се-

редовища, можна вести мову про складну систему 

управління, яка складається зі значної кількості вза-

ємно пов’язаних елементів. Екологічні системи не-

можливо конкретно описати математично, оскільки 

в них поєднано багато різноманітних чинників, що 

кількісно не визначаються. 

mailto:davidsp@ukr.net
mailto:davidsp@ukr.net


ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2015 (94) 

131 

Головною проблемою є багатомірність і багато-

критеріальність екологічних систем. 

В оцінюванні ризику можна виділити чотири ос-

новних напрямки: інженерний, модельний, експерт-

ний і соціальний [8]. 

Інженерний напрямок полягає у розрахунку ймо-

вірностей аварій. Основні зусилля спрямовуються 

на збір статистичних даних про аварії та пов’язані з 

ними викиди токсичних речовин у навколишнє се-

редовище. 

Модельний напрямок – розробляються математи-

чні моделі процесів, які призводять до небажаних 

наслідків для людини та довкілля при використанні 

шкідливих хімічних речовин і сполук 

Експертний напрямок. При використанні перших 

двох підходів для оцінювання ризику часто недоста-

тньо статистичних даних або не зовсім зрозумілі 

деякі принципові залежності. У такому випадку 

єдиним джерелом інформації є експерти. Перед ни-

ми ставиться завдання ймовірного оцінювання нас-

лідків подій, пов’язаних з аналізом ризику. 

Соціальний напрямок має суб’єктивний характер, 

оскільки базується на індивідуальному сприйнятті 

наслідків події та не піддається обчисленню. 

Слід зазначити, що вивчення будь-яких систем, 

особливо незамкнених екологічних систем, видо-

змінених під дією техногенного навантаження, є 

процесом складним і багатоетапним.  

В основу вивчення техногенно забруднених при-

родних вод як підсистеми навколишнього природ-

ного середовища покладена схема (рис. 1), яка і ста-

ла послідовністю для вирішення поставлених задач 

у даному дослідженні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Послідовність дослідження екологічного ризику та створення математичних моделей 
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Для побудови математичної моделі взає-
мозв’язків шкідливого впливу забруднюючих речо-
вин на стан техногенно зміненої екологічної систе-
ми доцільно застосувати метод розв’язання нечітких 
систем лінійних алгебраїчних рівнянь [9], оскільки 
екологічні системи є динамічними, нерівноважними, 
характеризуються змінами параметрів стану за не-
скінченно малий проміжок часу. При цьому зазна-
чені зміни зафіксувати дуже складно. У зв’язку з 
цим можна скласти матрицю векторів імовірності 
шкідливого впливу забруднюючих речовин поверх-
невих вод різної структури та природи: 

 
 
 

 
                                                                         /.          (1) 

 
Стан екосистеми до забруднення можна описати 

вектором імовірності початкового стану: 

                )].0()...0()0([)0( 21 nPPPP               (2) 

Якщо кожний шкідливий вплив може бути оха-
рактеризованим як деяка випадкова подія pkj, то за-
лежно від кількості етапів переходу екосистеми від 
початкового стану до кінцевого, буде мати місце 
сумарний шкідливий вплив, тобто рівень екологіч-
ної небезпеки, який дорівнюватиме одиниці за раху-
нок самовідновлення екологічної системи: 

                    1)( 
n

k

k jpРЕНБ ,                  (3) 

де РЕНБ – рівень екологічної небезпеки; pk(j) – 
випадкова подія, або шкідливий вплив. 

В усіх інших випадках РЕНБ ≠ 1, буде знаходи-
тись в інтервалі від 0 до 1. 

На теперішній час загально прийнятим стандар-
тизованим підходом для оцінки екологічного ризику 
стану компонентів навколишнього природного се-
редовища є підхід за виразами (4), (5), причому ма-
тематичний вираз (4) позиціонується як прогнозна 
оцінка екологічного ризику [10]. Але цей підхід міс-
тить оцінку стану лише на момент замірів концент-
рацій забруднюючих речовин і не дає змоги оцінити 
величини екологічного ризику на перспективу. 
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де Rkj – ризик k-го етапу за j-им компонентом на-
вколишнього природного середовища; А, В – конс-
танти, 4,99·10

–6
 і –7,577 відповідно; Dkj – величина, 

що визначається відповідно k-го етапу розрахунку 
ризику за j-им компонентом, яка розраховується як 
показник ризику впливу кожної специфічної забру-
днюючої речовини на відповідні компоненти навко-
лишнього середовища. де Ikj – індекс забруднення за 
j-им компонентом навколишнього середовища для 
k-го етапу розрахунку ризику: на першому та дру-
гому етапах Ikj визначається як 0,2·ІЗВ, де ІЗВ – ін-
декс забруднення вод.   

Оцінка якості питної води за виразом (6) містить 

також деякі неоднозначні моменти: усередненість 

значень доз, масу тіла організму, тривалість впливу, 

середня тривалість життя (приймається 70 років). 

Тут необхідно вносити поправки на вікові категорії, 

конституціональну будову організму, індивідуальну 

чутливість до того або іншого забруднювача [11]. Але 

цей підхід може бути пропонованим як прогнозний в 

оцінці екологічного ризику. 
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де LADWE(ED) – щоденна експозиція при спо-

живанні питної води, усереднена по масі тіла і три-

валості життя; СС – концентрація агента в питній 

воді; WCR – добове споживання питної води; ED – 

тривалість впливу; BW – маса тіла; LT – середня 

тривалість життя; k – безрозмірний коефіцієнт, що 

визначає частку забрудненої води обсягом добового 

споживання, 0 < k < 1; t – час. 

Моніторинг концентрацій забруднюючих речо-

вин різноманітної структури та природи дозволив 

встановити експонеціально-логарифмічний характер 

їх змін у часі, що знайшло своє відображення у ви-

разі:  
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де Рі – показник шкідливого впливу, з урахуван-

ням 10
–6

 – величина ризику; Сі – концентрація за-

бруднюючої речовини, мг/л; β – частка забруднюю-

чої речовини в загальній концентрації забруднюва-

чів; t – час, через який починається шкідливий вплив 

забруднювача (період формування захворювання, 

порушення екологічної рівноваги тощо); ti – час 

впливу забруднювача.  

На базі цього рівняння було сформовано підхід 

до створення моделі забруднення природних вод з 

урахуванням чинників водного середовища та дифу-

зії забруднюючих речовин [12]: 





k

j

jjjjjjjii yxTuvdThyxfvyxC
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де vi,,j – об’єм i-ї домішки, яка виділяється j-м 

джерелом за одиничний інтервал часу; xj, yj – коор-

динати джерела; hj, Tj – глибина  розташування дже-

рела й температури скиду; dj, vj – потужність джере-

ла та швидкість скиду;  u, φ – швидкість та напрямок 

течії; Т – температура природних вод. 
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де С – середня концентрація; х та у – вісі, які 

знаходяться в горизонтальній площині розповсю-

дження течії; z – вісь, що знаходиться по вертикалі 

розповсюдження домішок; v і w – складові середньої 

швидкості переміщення домішки відповідно до на-

прямку вісей x і y; kz та ky – вертикальні та горизон-
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тальні складові коефіцієнту обміну між водними 

шарами; α – коефіцієнт, який визначає зміни конце-

нтрацій за рахунок перетворення домішки. Для ор-

ганічної домішки w=0, а у випадку домішки, не зда-

тної до перетворення, α=0.  

Розв’язання зазначених рівнянь дозволяє встано-

вити окремі залежності для визначення максималь-

них і усереднених рівнів концентрацій, а й відповід-

но, ступенів екологічного ризику (табл. 1). 

Таблиця 1 – Показники шкідливого впливу  

неорганічних забруднювачів природних вод 

Рік Залізо 

(Fe заг) 

Мідь 

Cu2+ 

Нафто-

продукти 

CxYyOzNkSL 

Амо- 

ній 

(NH4
+) 

Ніт 

рити 

(NO2
-) 

Ніт- 

рати 

(NO3
-) 

Фос- 

фати 

(PO4
3-) 

2010 1879 0,17 0,4 0,75 0,255 0,03 95,5 

2011 749,7 0,012 0,17 0,2 0,102 0,012 35,64 

2012 689 0,053 0,16 0,26 0,09 0,012 32,1 

2013 374,8 0,036 0,08 0,13 0,051 0,006 16,39 

2014 141,9 0,01 0,03 0,054 0,018 0,002 6,8 

 

Отримані дані свідчать, що величини екологіч-

ного ризику перевищують нормативно встановлені 

інтервали 10
–8

–10
–6 

для заліза загального та для фо-

сфатів, оскільки ці два показники забруднення при-

родних вод належать до техногенної природи – ная-

вність залізних трубопроводів водопостачання та 

застосування СПАР у діяльності людини. Зменшен-

ня показників за 2013–2014 роки пов’язані зі змен-

шенням обсягів техногенної діяльності в Україні 

внаслідок економічної кризи. У зв’язку з цим необ-

хідно враховувати у відповідних моделях ефекти 

розбавлення та надходження додаткової кількості 

забруднюючих речовин із ґрунтів, підземних водо-

носних горизонтів і зі скидними водами з очисних 

споруд. 
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, (10) 

де n – кількість забруднювачів, що оцінюєть-

ся (і = 1, 2, 3,...n); ti – час надходження забруднюва-

ча до водного об’єкту у точці скиду; tj – час розбав-

лення; Vi – об’єм скидних вод за одиницю часу; Vj – 

об’єм скидних вод за одиниці часу, що піддався роз-

бавленню; Vо – початковий об’єм скидних вод або 

об’єм природного водоносного горизонту; νi,j – кое-

фіцієнт, що характеризує ступінь переходу забруд-

нюючих речовин зі скидних вод і тих, що піддалися 

розбавленню, до ґрунтів і підземних водоносних 

горизонтів. 

Проведені дослідження показали, що найбільш 

доцільним є врахування величин екологічного ризи-

ку за нескінченно малий проміжок часу τ із подаль-

шим встановленням ступенів екологічного ризику 

для окремих речовин і комплексно: 

  jiRkitCjtCRisk oijijiji  ),()()(  , (11) 

  



ij

ijioijijiji kkRkitCjtCRisk ),()1()()(  .      

(12)  

На базі вищезазначеного розроблена блок-схема 

визначення ступенів екологічного ризику з метою 

моделювання стану природно-техногенних систем 

моделювання їх реакції на зміни зовнішнього впли-

ву через відповідні канали зв’язку – канали інфор-

мації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Блок-схема визначення ступенів екологічного ризику: моделювання стану природно-техногенних систем 

– моделювання їх реакції на зміни зовнішнього впливу через відповідні канали зв’язку та канали інформації 

 

Застосування пропонованих математичних вира-

зів дає змогу розглядати дифузні (неоднорідні) про-

цеси. Через величини ступенів екологічного ризику 

оцінювати імовірнісні стани динамічних природних 

систем під впливом негативних чинників навколиш-

нього природного або техногенного середовища, 

визначати кількісні характеристики екологічного 

ризику різного генезису, виявляти реакції відгуку, 

встановлювати канали безпосередніх впливів, взає-

мозв’язки між впливами, взаємозалежності впливів: 

явища потенціювання, сенсибілізації, сумації, ком-

бінованої дії негативних чинників навколишнього 

природного або техногенного середовища. 

Отже,  для будь-якого компонента навколишньо-

го природного середовища створити реальну про-

гнозну математичну модель дуже складно, оскільки 

вона повинна поєднати в собі багато складових і 

потребує врахування специфічних параметрів змін 

стану природних вод: фізико-хімічних, термодина-

мічних, кінетичних тощо.  
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ВИСНОВКИ. Створено практичну систему оцін-

ки екологічного ризику для встановлення взає-

мозв’язків між рівнями забруднення природних по-

верхневих вод і станом техногенно навантажених 

територій. Запропонована система контролю за рів-

нем забруднення поверхневих природних вод із ме-

тою розробки заходів щодо підвищення рівня еколо-

гічної безпеки техногенно навантажених територій. 

Отримані результати можуть бути застосовані 

для оцінки будь-яких техногенно навантажених те-

риторій. 

Таким чином, подальші дослідження повинні бу-

ти спрямовані на виявлення зазначених параметрів 

задля створення моделей оцінки ступеня екологіч-

ного ризику при змінах будь-яких специфічних ха-

рактеристик екологічного стану природних вод в 

умовах інтенсивного хімічного забруднення.  

Одним із найважливіших елементів оцінки сту-

пенів екологічного ризику порушення рівноважного 

стану будь-якого компонента навколишнього сере-

довища є визначення сукупності критеріїв ризику, 

тобто кінетичних, термодинамічних і фізико-

хімічних характеристик забруднюючих речовин, що 

надходять до природних поверхневих вод. 
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CREATING A MODEL TO ASSESS THE ENVIRONMENTAL RISKS 

AT CONTAMINATION OF SURFACE NATURAL WATERS 

S. Davidchuk 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: davidsp@ukr.net  

Purpose. Increasing the level of environmental safety of technogenic loaded area is one of the most important prob-

lems of environmental studies, because the levels of the chemical pollution of all environment components led to the 

violation of environmental equilibrium, both natural and natural-anthropogenic origin. A full assessment of the impact 

of chemical pollution of surface natural waters can be done using the methodology of the environmental risk assess-

ment. Relevance of the use of the latter is the need to assess the minimization of environmental risks level, while ensur-

ing the environmental safety of technogenic loaded areas. Methodology. In general, in the case of contamination of the 

environment components, we can talk about a complex control system, which consists of a large number of mutually 

connected elements. Construction of the mathematical model of interrelations between the harmful effects of pollutants 

on the state of technogenic modified ecological system with application of fuzzy method for solving linear equations, 

because ecological systems are dynamic, unbalanced, and characterized by changes in the parameters in the infinitely 

small period of time. Results. It is formed an approach to creating a model of natural waters pollution, taking into ac-

count the factors of water environment and the diffusion of pollutants, it is set the separate dependences for determining 

the maximum and the average concentration levels, and correspondingly, degrees of environmental risk and levels of 

environmental hazards. The effects of dilution and flow of additional quantities of pollutants from soil, groundwater 

aquifers and from the waste water from sewage treatment plants are taken into account. The flowchart of determining 

the degree of the environmental risks using the chain "modeling of natural and technogenic systems – modeling their 

exposure to changes in external influences through appropriate channels of communication and channels of infor-
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mation" is developed. Originality. Application of the proposed mathematical expressions allows to consider diffuse 

(non-uniform) processes, through the value of levels of environmental risk to assess the probabilistic states of dynamic 

natural systems under the influence of negative factors of natural or technogenic environment, to identify the quantita-

tive characteristics of environmental risk of different genesis, to detect the response reactions, to establish the channels 

of direct impacts, the relationship between the influences, the interdependencies of influences – phenomena of potentia-

tion, sensitization and summation, combination of negative factors of natural or anthropogenic environment. Practical 

value. A practical system of environmental risk assessment for establishing of interrelations between the levels of con-

tamination of surface water and the state of technogenic loaded areas is developed. The system of control 

over pollution level of natural surface  waters  for  development of the measures to increase the level of environmental 

safety of technogenic loaded areas is proposed. The obtained results can be used to assess any of technogenic loaded 

areas. References 12, figures 2, tabl. 1. 

Key words: ecological risk, superficial water, contaminents, mathematical models. 
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