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Лобода Н.С., Кулачок К.В. (Україна, Одеса) 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ НА БАЗІ 
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВОДИ  

Кількісні показники ризиків оцінюються з використанням ймовірності настання події, яка 
викликана негативним впливом господарської діяльності, наслідками впливу змін глобального 
клімату чи надзвичайними або катастрофічними ситуаціями і може  завдати шкоди природному 
середовищу, здоров’ю людини, тій чи іншій галузі господарства. 

Оцінювання екологічних ризиків як і комплексних індексів якості води базується на 
семантичній градації. Словами, які відображають різні ситуації в зміні якості водного 
середовища, характеризується його екологічний стан та можливість виникнення ризикових подій. 
У цих градаціях для якісної характеристики ризику використовується така шкала: «надзвичайно 
високий - дуже високий – високий – середній - низький – низький - дуже низький - надзвичайно 
низький». Для якісної характеристики екологічного стану води шкала має вигляд «надзвичайно 
брудні - дуже брудні – брудні – забруднені - помірно забруднені - чисті – дуже чисті». Якісним 
характеристикам відповідають певні кількісні значення. У випадку оцінки якості вод такими 
кількісними значеннями можуть бути комплексні індекси забруднення, які характеризують стан 
води в цілому. У випадку оцінки ризику кількісними значеннями можуть бути характеристики 
ймовірності збитку. Це означає, що кількісне та якісне оцінювання рівня забруднення води і рівня 
ризику базується на одній і такій самій техніці градацій. При оцінках екологічних ризиків R за 
даними гідрохімічних спостережень як і при оцінках екологічного стану води за комплексними 
показниками використовується перевищення концентрації забруднювальної речовини над ГДК 
(гранично допустима концентрація), де ГДК є нормативом кількості шкідливої речовини в 
навколишньому середовищі. Перевищення концентрації (Сі) забруднювальної речовини в пробі 
над ГДК є певною мірою сигналом виникнення небезпеки, яка впливає на якість води та може 
завдати шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю людини. При розрахунках показників 
екологічного ризику за методикою, розробленою в Інституті проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України (Одеса, 2016), нормовані агреговані індекси забруднення R 
визначалися і з урахуванням ймовірності настання ризикової події. Для кожної із забруднюючих 
речовин визначається добуток Сі/ГДК на емпіричну ймовірність появи цієї небезпечної події. 
Остання оцінюється як відношення числа проб із перевищенням ГДК до загальної кількості проб. 

Мета дослідження полягала у тому, щоб узгодити між собою шкали показників ризику (R) та 
показників якості води (авторами використаний модифікований індекс забруднення ІЗВ), 
установити зв'язок між ними та використати цей зв'язок для оцінки можливості ризикових подій.  

За  даними про гідрохімічний склад води (ДАВР та лабораторії вод та грунтів Одеського ОВР 
за різні розрахункові періоди) у створі р. Дністер - Біляївка авторами були отримані досить тісні 
лінійні зв’язки, які оцінюються коефіцієнтами кореляції вище 0,7. Тіснота зв’язку посилюється із 
збільшенням забруднення води.  

Допущення, ще більшість результатів господарської діяльності, в тому числі й ті, які 
зумовлюють забруднення навколишнього середовища (зокрема, водного середовища), являють 
собою випадкові величини і підкоряються закону, близькому до нормального, було перевірено на 
основі критерію Гауса. Установлено, що показники  ризику R можна розглядати як випадкову 
величину, яка може бути описаною емпіричним законом розподілу. У даному випадку була 
побудована емпірична крива забезпеченості, де забезпеченість є ймовірністю перевищення 
заданого значення випадкової величини.  

Згідно із установленим регресійним рівнянням, яке пов’язує ІЗВ та R, за індексом забруднення 
води можна визначити показник екологічного ризику R, градацію, в яку він попадає. За 
емпіричним законом розподілу R та кількісними характеристиками ймовірності збитку, які є 
зафіксованими для кожного рівня збитку, установлюються зони ризику (прийнятного, 
допустимого, критичного, катастрофічного та незворотного). Такого роду методика дозволить 
оцінити або спрогнозувати можливий екологічний ризик, базуючись на визначеному або 
прогнозованому значенні комплексного показника якості води та емпіричному законі розподілу 
R, установленому за даними минулих років. 


