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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Важливою проблемою екологічної безпеки поверхневих 
водних об’єктів (ПВО) України є інтенсивне антропогенне евтрофування водних 
об’єктів (ВО), наслідком якого є «шкідливе цвітіння ціанобактерій» (синьо-зелених 
водоростей). На сьогодні ним охоплено водні об’єкти (прісноводні та прибережні 
морські) багатьох країн світу. Антропогенному евтрофуванню поверхневих водних 
об’єктів, а саме джерел питного водопостачання та рекреаційного використання в 
населених пунктах (НП), сприяє потрапляння господарсько-побутових стічних вод 
при аварійних ситуаціях на каналізаційних мережах та недостатньо очищених і 
неочищених поверхневих стічних та дренажних вод.  

При існуючих системах водовідведення в НП України нині утворюється понад 
1294 млн м3 господарсько-побутових стічних вод, в аварійних ситуаціях в 
середньому 2% з них стають поверхневими стічними водами (ПСВ). Неочищені 
ПСВ та неочищені дренажні води надходять у евтрофовані водні об’єкти (ЕВО), що 
призводить до значного підвищення ступеня евтрофування. Особливо важливим є 
навантаження ВО патогенною мікрофлорою.  

Аналіз літературних джерел та відомчої інформації свідчить про те, що 
питанням визначення найбільш ефективних засобів та технологій водовідведення в 
НП приділялось недостатньо уваги.  

Забезпечення сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки ЕВО, 
яке б гарантувало належний рівень умов життєдіяльності населення, може бути 
реалізовано шляхом впровадження технологій екологічно безпечного 
водовідведення (ЕБВ) у процес функціонування існуючих систем водовідведення. 
Під екологічно безпечним водовідведенням будемо розуміти комплекс 
організаційних та технологічних заходів, що забезпечують збір, відведення та 
очищення усіх видів стічних вод, які скидаються у водні об’єкти, для збереження та 
покращення стану ПВО. 

Підвищення екологічної безпеки ЕВО можливо шляхом перевлаштування 
систем водовідведення в населених пунктах. У зв’язку з цим, конче актуальним є 
вибір пріоритетних технологій водовідведення в населених пунктах. Саме на 
вирішення зазначеної проблеми спрямовані дослідження за даною дисертаційною 
роботою.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Основні положення дисертаційної роботи відповідають Водному Кодексу 

України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР; Закону України «Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. №2918-III; Розпорядженню 
Кабінету Міністрів України від 22.08.2011 р. № 1004-р «Про схвалення Концепції 
Загальнодержавної програми розвитку та реконструкції централізованих систем 
водовідведення населених пунктів на 2012 – 2020 роки»; Директиві 2000/60/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради «Про встановлення рамок діяльності 
Співтовариства в галузі водної політики» від 23.10.2000 р. № 2000/60/ЄС; Директиві 
Ради 91/271/ЄЕС «Про очистку міських стічних вод» від 21.05.1991 р. № 
91/271/ЄЕС.  

Дисертацію виконано в лабораторії екологічно безпечного 
природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля науково-дослідної 
установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» в межах 
виконання науково-дослідної роботи «Обґрунтування та адаптація методу вибору 
пріоритетних технологій водовідведення з територій населених пунктів України», 
(державний реєстраційний номер 0118U000517), у якій здобувач проводив 
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дослідження в якості відповідального виконавця.  
Окремі результати дисертаційної роботи використано в межах теми 

«Розроблення проекту рекомендацій щодо розподілення території України на зони 
та агломерації та порядку їх перегляду» (державний реєстраційний номер 
0115U004550).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів України шляхом обґрунтованого 
методу вибору для впровадження пріоритетних технологій екологічно безпечного 
водовідведення в населених пунктах. 

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались наступні завдання: 
- дослідити та визначити вимоги до системи водовідведення як складової 

екологічно безпечного водокористування в населених пунктах у відповідності до 
засад сталого розвитку; 

- науково обґрунтувати екологічні, соціальні та економіко-технологічні 
критерії вибору пріоритетних технологій водовідведення у відповідності до засад 
сталого розвитку населених пунктів; 

- проаналізувати та з урахуванням розроблених критеріїв, в умовах 
обмеженого фінансування, визначити послідовність поступового перевлаштування 
систем водовідведення конкретного населеного пункту в екологічно безпечне 
шляхом вибору для впровадження пріоритетних технологій водовідведення;  

- розробити з урахуванням визначеної послідовності перевлаштування 
програмно-аналітичний метод вибору пріоритетних технологій екологічно 
безпечного водовідведення для конкретних населених пунктів ;  

- виконати апробацію розробленого методу на прикладі перевлаштування 
існуючих систем водовідведення окремих населених пунктів в екологічно безпечні. 

Об’єкт досліджень – процес водовідведення в населених пунктах, 
розташованих на евтрофованих водних об’єктах. 

Предмет досліджень – вибір пріоритетних з позиції сталого розвитку 
технологій забезпечуючих екологічно безпечне водовідведення.  

Методи досліджень. При виконанні роботи для вибору технологічних заходів 
екологічно безпечного водовідведення використовувався комплекс 
загальнонаукових (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) та спеціальних методів 
(програмно-аналітичний метод з використанням методу аналізу ієрархій). 

Наукова новизна отриманих результатів: 
- вперше науково обґрунтовані екологічні, соціальні та економіко-технологічні 

критерії вибору пріоритетних технологій екологічно безпечного водовідведення в 
населених пунктах, розташованих на евтрофованих водних об’єктах, які враховують 
концепцію їх сталого розвитку, спрямовані на забезпечення екологічної безпеки та 
повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь;  

- вперше теоретично обґрунтовано програмно-аналітичний метод вибору 
пріоритетних технологій водовідведення для конкретного населеного пункту під час 
прийняття управлінського рішення, в частині зменшення антропогенного 
навантаження на евтрофовані водні об’єкти. Цей метод дозволяє аналізувати 
альтернативні варіанти на основі багатокритеріального порівняння їх показників, що 
забезпечує повне і адекватне обґрунтування вибраного варіанту;  

- удосконалено наявні технології, що забезпечують найбільш раціональне 
використання природних ресурсів;   

- набуло подальшого розвитку еколого-соціальне оцінювання евтрофованих 
водних об’єктів, що сприяє обґрунтуванню управлінських рішень та дозволить 
забезпечити сталий соціально-екологічний розвиток населених пунктів.  
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Практичне значення одержаних результатів.  
Розроблено метод вибору пріоритетних технологій водовідведення в населених 

пунктах України, який дозволяє в умовах обмеженого фінансування обґрунтувати 
прийняття рішень щодо впровадження пріоритетних технологій водовідведення в 
населених пунктах, розташованих на евтрофованих водних обʼєктах (Патент 
України на корисну модель № 127470). 

Окремі результати досліджень використано при обґрунтуванні управлінських 
рішень, в частині поліпшення умов життєдіяльності населення, що сприятимуть 
значному оздоровленню водних екосистем, особливо в умовах їх «шкідливого 
цвітіння» (Акт впровадження ПрАТ «Полтавський ГЗК»). 

Матеріали та результати дослідження впроваджено в навчальний процес 
Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова 
під час розробки робочих програм, науково-методичного забезпечення та 
викладання дисциплін: «Екологія», «Організація управління екологічною 
діяльністю», «Геохімія довкілля», «Природоохоронне законодавство та екологічне 
право», «Нормативна база природоохоронної діяльності», «Страхування 
екологічних ризиків» (Акт впровадження ХНУМГ ім. О. М. Бекетова від 
20. 05. 2019 р). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 
підготовленою науковою працею, у якій проведено аналіз, досліджено і визначено 
вимоги до системи водовідведення як складової екологічно безпечного 
водокористування в населених пунктах у відповідності до засад сталого розвитку 
[3–6, 11–13, 18, 23, 25, 27]; обґрунтовані екологічні, соціальні та економіко-
технологічні критерії вибору пріоритетних технологій водовідведення у 
відповідності до засад сталого розвитку населених пунктів [1, 2, 10, 14–17, 19, 
20, 26]; визначена послідовність поступового перевлаштування систем 
водовідведення конкретного населеного пункту в екологічно безпечне шляхом 
вибору для впровадження пріоритетних технологій водовідведення [21, 22]; 
розроблено та виконано апробацію програмно-аналітичного методу вибору 
пріоритетних технологій екологічно безпечного водовідведення для конкретних 
населених пунктів [7, 8, 9, 24]. 

Деталізований внесок дисертантки в наукові публікації поданий у списку 
опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 
доповідались та обговорювались на 17 конференціях: Міжнар. наук.-практ. конф.: 
«Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення (дев’яті каришинські 
читання)», (м. Полтава, 25 квітня 2002 р.); «Екологія. Людина. Суспільство», (м. 
Київ, 19-23 травня 2010 р.); «Проблеми архітектури та містобудування на 
трансграничних територіях», (м. Харків, 14-15 грудня 2011 р.); «Pontus Euxinus – 
2013» з проблем водних екосистем, (м. Севастополь, 1-4 жовтня 2013 р.); «Регіон – 
2015: стратегія оптимального розвитку», (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.); «Регіон 
– 2017: суспільно-географічні аспекти», (м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.); 
«Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення», (м. Харків, 11-15 вересня 2017 
р.), (м. Харків, 10-14 вересня 2018 р.); «Безпека життєдіяльності на транспорті та 
виробництві-освіта, наука, практика (SLA-2018)», (м. Херсон, 13-15 вересня 
2018 р.); Міжнар. наук.-техн. конф.: «Проблеми екологічної безпеки», (м. 
Кременчук, 12-14 жовтня 2016 р.); Всеукр. наук.-практ. конф.: «Доступність та 
неприривність екологічної освіти – вимога часу», (м. Ужгород, 4-7 липня, 2004 р.); 
«Екологія міст та рекреаційних зон», (м. Одеса, 3-4 червня 2010 р.); «Охорона 
навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку 
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України», (м. Запоріжжя, 15 грудня 2011 р.); «Проблеми техногенно-екологічної 
безпеки: освіта, наука, практика», ( м. Харків,  24 листопада 2016 р.); «Перспективи 
розвитку територій: теорія і практика», (м. Харків, 22-23 листопада 2018 р.); Наук.-
практ. конф.: «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних 
трансформаціях», (м. Бахчисарай, 16-17 квітня 2009 р.); «Актуальні питання гігієни 
та екологічної безпеки України (тринадцяті марзєєвські читання)», (м. Київ, 19-20 
жовтня 2017 р.). 

Результати досліджень доповідались та обговорювались на засіданнях 
лабораторії «Екологічно безпечного природокористування, засобів та методів 
моніторингу довкілля» та секції вченої ради УКРНДІЕП. 

Публікації. Основні положення і наукові результати дисертаційної роботи 
опубліковано у 27 наукових публікаціях, серед них: 8 статей у наукових фахових 
виданнях України (1 з яких у виданні, включеному до міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS), 1 – у закордонному виданні, 1 патент України на корисну модель, 17 
– у матеріалах конференцій різного рівня.  

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається з 
анотації, вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 190 сторінок, з них 126 сторінок основного 
тексту, з них – 16 рисунки по тексту, 7 рисунків на 4 окремих сторінках, 8 таблиць 
по тексту, 2 таблиці на 2 окремих сторінках, списку використаних джерел з 140 
найменувань на 16 сторінках і 5 додатків на 50 сторінках.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи. Сформульовано 

мету, об’єкт, предмет і завдання досліджень, зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами, наукову новизну і практичну значимість одержаних результатів. 
Наведено дані про публікації, апробацію та впровадження розробок і результатів 
дослідження, а також особистий внесок здобувача.  

У першому розділі досліджено екологічну безпеку евтрофованих водних об’єктів 
та систем водовідведення населених пунктів України у відповідності до вимог сталого 
розвитку, а саме: збереження та покращення стану екосистем ПВО; забезпечення умов 
життєдіяльності мешканців НП; забезпечення фінансуванням, як фактор, що впливає 
на вирішення проблем екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів населених 
пунктів.  

Евтрофування водних об’єктів внаслідок надходження органічних та біогенних 
речовин з території НП є серйозною проблемою і за висновками Європейського 
агентства з охорони навколишнього середовища відноситься до основних чинників, які 
негативно впливають на якість водних джерел питного та рекреаційного 
водокористування. В умовах погіршення стану довкілля, масштаби якого можуть 
призвести до втрати стійкості екосистем, особливо актуальною стає розробка та 
обґрунтування шляхів зниження негативного впливу на евтрофовані поверхневі водні 
об’єкти. 

Для проведених у роботі досліджень основну базу склали роботи відомих 
вітчизняних та закордонних вчених: В. В. Адобовського, Л. Я. Аніщенко, 
В. М. Бабаєва, В.В. Браткевича, О. Г. Васенка, С. С. Душкіна, В. І. Калашнікова, 
А. В. Гриценка, А. Б. Качинського, А. М. Крайнюкової, М. Ф. Реймеса, В. Д. Романенка 
О. Ю. Сапко, Ф. В. Стольберга, Ю. С. Тучковенка, В.Ф. Фролова, М. А. Хвесика, 
В. О. Юрченко, D. Bouziotas, які присвячені розробці шляхів забезпечення 
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сприятливого середовища для життєдіяльності людини та проблемам раціонального 
водокористування. 

В населених пунктах України використовуються чотири системи відведення 
стічних вод. Для всіх цих систем, незважаючи на їх характерну деяку відмінність, 
виділено основні спільні риси, що спричиняють техніко-екологічні проблеми:  

 в умовах штатних ситуацій до мереж комунального господарства та на 
споруди біологічної очистки стічних вод надходять стічні води з вмістом 
забруднюючих речовин у допустимій концентрації з урахуванням особливостей 
населеного пункту та стану водного об’єкту, до якого вони скидаються. При скиді у 
систему каналізації виробничих стічних вод, забруднених понад нормативні вимоги, 
очисні споруди стають беззахисними перед некондиційними стічними водами. Це 
може призвести до пригнічення біологічних ланок очисних споруд і, як наслідок, скиду 
недостатньо очищених або неочищених стічних вод у ВО;  

 при аварійних ситуаціях на каналізаційних мережах господарсько-побутових 
стічних вод частина цих вод витікає на вільну поверхню і потрапляє у систему дощової 
каналізації або безпосередньо у водні об’єкти. Поверхневі стічні та дренажні води, як 
правило, не проходять біологічну очистку, і в разі потрапляння до їх складу частки 
господарсько-побутових стічних вод, вони стають значним джерелом забруднення 
ПВО. Таке збільшення навантаження на ПВО та надходження з ними органічних і 
біогенних речовин, патогенної мікрофлори погіршує якість води ВО, збільшує ризик 
спалахів інфекційних захворювань. Особливо це актуально для ЕВО, адже умови, що 
створюються в них, сприятливі для розвитку патогенної мікрофлори, яка, зокрема, 
надходить з поверхневими стічним водами. 

Виділено, що особливо актуальним є поступове перевлаштування існуючих 
систем водовідведення НП, розташованих на ЕВО. Доведено актуальність підвищення 
екологічної безпеки ЕВО – джерел питного водопостачання та рекреаційного 
використання шляхом перевлаштування систем водовідведення в населених пунктах. 

Аналіз вищезазначених проблем вказує на необхідність визначення вимог до 
екологічно безпечного водовідведення як системи, формулювання функцій 
водовідведення в НП та обґрунтування технологій екологічно безпечного 
водовідведення, удосконалення критеріальної бази для визначення послідовності 
поступового перевлаштування систем водовідведення конкретного населеного 
пункту в екологічно безпечне шляхом обґрунтованого вибору пріоритетних 
технологій водовідведення з метою підвищення екологічної безпеки евтрофованих 
водних об’єктів.  

У другому розділі, виходячи з аналізу проблем водовідведення та у відповідності 
до засад сталого розвитку НП, визначено вимоги до екологічно безпечного 
водовідведення як системи та екологічні, соціальні та економіко-технологічні критерії 
вибору пріоритетних технологій водовідведення.  

Обґрунтовано основні технології водовідведення, які можуть бути запропоновані 
для поступового впровадження в Україні і відповідають сучасному рівню досягнень у 
галузі захисту ВО та відносяться до категорії «найкращих доступних технологій».  

Сформульовано функції водовідведення в НП та основні вимоги до ЕБВ НП 
України, до яких відносяться: забезпечення екологічно стійкого функціонування 
водного об‘єкту як елемента довкілля та задоволення господарських потреб НП без 
погіршення якості водних ресурсів та умов життєдіяльності населення.  

Показники ЕБВ як системи відповідають рекомендаціям з його організації, що 
викладені у Державній цільовій екологічній «Програмі упорядкування водовідведення 
в населених пунктах України» та другій редакції проекту ДСТУ-Н «Настанови щодо 
організації екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України». Ці 
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показники об’єднано в три групи: група 1 – зовнішні вхідні показники; група 2 – 
внутрішні показники; група 3 – зовнішні вихідні показники (рис. 1). Для підвищення 
ефективності застосування екологічно безпечних технологій водовідведення, 
спрямованих на усунення негативних наслідків впливу антропогенних та природних 
факторів на життєдіяльність населення, збереження та поліпшення стану ВО – джерел 
питного та рекреаційного використання в конкретних НП з урахуванням обмеженого 
фінансування, виділено дев’ять основних технологій екологічно безпечного 
водовідведення (Т): 

Т1: очищення ПСВ на біоінженерних спорудах (БІС); 
Т2: очищення ПСВ на комунальних спорудах біологічної очистки стічних вод 

(БОС); 
Т3: будівництво двох акумулюючих ємностей на БОС для регулювання ПСВ і 

перехоплення залпових скидів стічних вод; 

Т4: очищення ПСВ з окремих територій, що мають самостійний випуск у ВО, на 

компактних очисних спорудах; 

Т5: застосування дощоприймачів з приямком для осаду; 

Т6: локальна очистка ПСВ з території автостоянок, заправних станцій, торгових 

центрів з подальшим скидом в зливову каналізацію НП; 

Т7: організаційно-технічні заходи щодо зменшення кількості забруднень 

поверхневого стоку або поліпшення санітарного стану водозбірних територій; 

Т8: збільшення площ каналізування територій НП; 

Т9: покращення технічного стану мереж водовідведення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Групи показників для характеристики системи водовідведення НП 
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Механізм підтримки прийняття рішення щодо вибору пріоритетних 

(першочергових) технологій екологічно безпечного водовідведення із дев’яти основних 

з урахуванням складових сталого розвитку для території конкретного НП повинен бути 

обґрунтованим та спиратися на комплексне врахування вимог та результати еколого-

соціального оцінювання ЕВО, що сприятиме обґрунтуванню управлінських рішень та 

дозволить забезпечити сталий соціально-екологічний розвиток НП.  

У третьому розділі з урахуванням розроблених критеріїв визначена послідовність 

поступового перевлаштування систем водовідведення конкретного НП в екологічно 

безпечне шляхом вибору пріоритетних (першочергових) технологій водовідведення. 

Обґрунтовано переваги і недоліки методів підтримки прийняття рішень (МППР) в 

частині зменшення антропогенного навантаження на ЕВО на основі побудови ієрархії 

факторів, що впливають, та їх подальшого аналізу. Розглянуто сутність методу парних 

порівнянь, розрахунок відносних вагових коефіцієнтів елементів, пов’язаних з вузлами 

ієрархії, які є складовими методу аналізу ієрархій (МАІ).  

Розроблено, з урахуванням отриманої послідовності поступового 

перевлаштування систем водовідведення конкретного населеного пункту в 

екологічно безпечне, програмно-аналітичний метод вибору пріоритетних технологій 

водовідведення, який базується на численних показниках, оцінюванні кінцевого 

результату, для забезпечення прийняття обґрунтованого рішення. 

Програмно-аналітичний метод вибору пріоритетних технологій забезпечуючих 

екологічно безпечне водовідведення для конкретних населених пунктів, що включає 

МАІ, складається із трьох етапів:  

Етап 1. Побудова ієрархічної моделі порівняння елементів (ознак) задачі (рис. 2); 

Етап 2. Формування матриць попарних порівнянь елементів кожного рівня 

ієрархії та визначення їх локальних вагових коефіцієнтів;  

Етап 3. Визначення глобальних вагових коефіцієнтів, індекса узгодженості та 

вибір пріоритетного варіанту рішення. 

Етап 1. Побудова ієрархічної моделі порівняння елементів (ознак) задачі. При 

виконанні цього етапу будується ієрархічна модель, яка враховує концепцію сталого 

розвитку НП, тобто складові збалансованого розвитку поселень, та розроблені 

критерії. Кількість рівнів ієрархії в моделі залежить від умов конкретного НП. В 

дисертації автором розглядається 6-рівнева ієрархічна модель, як достатньо 

інформативна та багаторівнева.   

На 1-ому рівні ієрархічної моделі визначена мета завдання, що вирішується: 

«Підвищення еколого-соціальної безпеки населених пунктів, розташованих на 

евтрофованих водних об'єктах, шляхом впровадження екологічно безпечного 

водовідведення». Досягнення цієї мети обумовлюється розв’язанням наступних 

загальних проблем (елементи 2-го рівня), які сформульовані як складові сталого 

розвитку – екологічний, соціальний та економіко-технологічний субкритерії безпеки 

населених пунктів: К1 – стан поверхневих вод; К2 – умови життєдіяльності 

населення; К3 – економічні наслідки зміни якості води у водному об’єкті – джерелі 

водопостачання НП та рекреаційного використання. 

3-ій рівень – це фактори стану (ФС 1, 2, 3), які деталізують розроблені критерії 

безпеки в частині розвитку процесу евтрофування водного об’єкту як джерела 

питного водопостачання або використання в рекреаційних цілях.
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Рисунок 2 – Ієрархія вибору еколого-соціально безпечного ТЕБВ 
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На 4-ому рівні розміщено техніко-економічні показники (ТЕП 1, 2, 3, 4), що 

характеризують внутрішні і зовнішні фактори впливу на вибір технології екологічно 

безпечного водовідведення у конкретному НП. На 5-ому рівні представлені вимоги 

та заходи (РЗ 1, 2, 3) до техніко-економічних показників технологій екологічно 

безпечного водовідведення, які спрямовані на поліпшення їх оціночних ознак. На 6-

ому (останньому) рівні наведений перелік альтернативних варіантів рішення – 

технологій екологічно безпечного водовідведення, які перелічені у другому розділі.  

В роботі обґрунтована змістовна характеристика зв’язків між елементами 

суміжних рівнів 6-рівневої ієрархії. 

Етап 2. Формування матриць попарних порівнянь елементів кожного рівня 

ієрархії та визначення їх локальних вагових коефіцієнтів. Для проведення попарних 

порівнянь, з використанням обґрунтованого способу відбору, формується група 

експертів-фахівців (екологів, технологів водопостачання та водовідведення, 

спеціалістів муніципальних органів управління конкретного НП та ін.). В результаті 

проведених попарних порівнянь елементів (ознак) задачі ієрархічної моделі отримано 

відповідні експертні данні. На основі отриманих даних розраховано локальні вагові 

коефіцієнти для подальшого розрахунку глобального вагового коефіцієнту. Усі 

розрахунки виконуються на ПЕОМ в середовищі МАІ (Microsoft Office Excel, 

MPriority 1.0, тощо) із використанням відповідних команд комп’ютерної програми.  

Етап 3. Визначення глобальних вагових коефіцієнтів, індексу узгодженості та 

вибір пріоритетного варіанту рішення. 

Обробка отриманих на 2-му етапі експертних даних попарних порівнянь та 

виконання етапу 3 здійснюються у відповідності до алгоритму МАІ з використанням 

комп’ютерної програми. За результатами розрахунків для кожного варіанту 

технології водовідведення (рис. 2) розраховується кількісне значення глобального 

вагового коефіцієнту. За найбільшим значенням цього показника вибирається 

варіант пріоритетної технології ЕБВ, який рекомендується до першочергового 

впровадження в конкретному НП. 
В четвертому розділі на прикладі міст Одеса і Полтава та ПрАТ «Полтавський 

ГЗК» проведено вибір пріоритетних з позиції сталого розвитку технологій 

забезпечуючих екологічно безпечне водовідведення на цих територіях.    

Вибір пріоритетних з позиції сталого розвитку технологій забезпечуючих 

екологічно безпечне водовідведення в м. Одеса.  

Вибір м. Одеса обґрунтований особливою актуальністю питання впливу на 

морські води в прибережній рекреаційній зоні міста берегових джерел 

антропогенного забруднення морських вод, оскільки берегові джерела 

антропогенного забруднення створюють серйозні екологічні проблеми для розвитку 

рекреації в Одеському регіоні. Розвиток м. Одеса, в першу чергу, пов’язаний з 

використанням рекреаційного потенціалу.  

Розроблений програмно-аналітичний метод вибору пріоритетних технологій 

для поступового перевлаштування існуючих систем водовідведення в екологічно 

безпечні апробований в м. Одеса на 3-ох басейнах водовідведення (каналізування): 

Північному, Південному і районі Котовського. При цьому, були реалізовані всі три 

етапи МАІ, основою їх реалізації стала ієрархія, яка зображена на рис. 2.  
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З використанням обґрунтованого способу відбору сформована група експертів 

у відповідності до фахового спрямування. Для заповнення матриці парних порівнянь 

їм були поставлені відповідні питання, за їх відповідями сформовані квадратні 

зворотносиметричні матриці домінування (суджень) по кожному рівню ієрархії, для 

кожного басейну водовідведення. Результати їх роботи на різних рівнях ієрархії 

наведені на рис. 3–8. Усі розрахунки проводились на ПЕОМ в середовищі МАІ 

(Microsoft Office Excel, MPriority 1.0, тощо) із використанням відповідних команд 

комп’ютерної програми, з точністю розрахунку 0,001. 

Результати розрахунків для Північного басейну водовідведення подано на рис. 

3, 4. Індекс узгодженості (ІY) ієрархії: 0,03067, що свідчить про коректність рішення 

задачі та достовірність отриманих результатів. Найбільше значення глобального 

вагового коефіцієнту (0,1881 або 18,81 %) отримала Т3 – будівництво двох 

акумулюючих ємностей на БОС для регулювання ПСВ і перехоплення залпових скидів 

стічних вод; другий визначений альтернативний варіант Т5 – застосування 

дощоприймачів з приямком для осаду, отримав значення глобального пріоритету – 

0,1337 або 13,37 %. 

 
 

     

Рисунок 3 – Ієрархія вибору 

пріоритетної технології для Північного 

басейну, м. Одеса: * – вагові 

коефіцієнт 

Рисунок 4 – Значення величин 

глобальних коефіцієнтів для 

Північного басейну,  

м. Одеса 
 

 

Результати розрахунків для другого басейну системи водовідведення – 

Південного, м. Одеса представлено на рис. 5, 6.  

Загальний індекс узгодженості ієрархії: 0,05051. У відповідності до чисельних 

значень глобальних коефіцієнтів найбільше значення отримала Т2 (0,1896 або 

18,96 %) – очищення поверхневих стічних вод на комунальних спорудах БОС. На 

основі отриманих даних, в якості альтернативної технології запропоновано 

впроваджувати Т 9 (0,1342 або 13,42%), а саме, покращення технічного стану мереж 

водовідведення, шляхом забезпечення стабільної роботи комплексу мереж та 

інженерних споруд, при підтримці регламенту їх експлуатації, тощо.  
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Рисунок 5 – Ієрархія вибору 

пріоритетної технології для 

Південного басейну,  

м. Одеса: * – вагові коефіцієнти 

Рисунок 6 – Значення величин 

глобальних коефіцієнтів для 

Південного басейну,  

м. Одеса 

 

Результати розрахунків для басейну району Котовського м. Одеса у вигляді 

ієрархії вибору наведено на рис. 7, 8. Індекс узгодженості ієрархії – 0,04318. На 

підставі отриманих чисельних результатів глобальних вагових коефіцієнтів Т1 має 

найбільше значення (0,1969; 19,69 %), це очищення поверхневих стічних вод на 

біоінженерних спорудах. Т5 – застосування дощоприймачів з приямком для осаду на 

трубопроводах (водостоках) при будівництві нової системи дощової (зливової) 

каналізації в даному районі, що сприятиме зменшенню їх засмічення та зменшення 

кількості завислих речовин у поверхневих стічних водах має відповідно значення 

глобального вагового коефіцієнту (0,1273; 12,73 %) та є другою альтернативною 

технологією.  

 

 
 

Рисунок 7 – Ієрархія вибору 

пріоритетної технології для басейну 

району Котовського, м. Одеса: * – 

вагові коефіцієнти 

 
 

Рисунок 8 – Значення величин 

глобальних коефіцієнтів для басейну 

району Котовського,  

м. Одеса
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Вибір пріоритетних з позиції сталого розвитку технологій забезпечуючих 

екологічно безпечне водовідведення в м. Полтава.  

Саме в великих і середніх містах проживає більше 68 % населення України і 

зосереджено 60 % промислового потенціалу країни. Місто має роздільну систему 

водовідведення, найбільш поширену в Україні. За топографічним особливостям 

місто розділене на два басейни відведення міських стічних вод, кожен з яких має 

власні очисні споруди. Господарсько-побутові та виробничі стічні води із західної 

частини міста надходять на Супрунівські очисні споруди зі скидом у р. Ворскла. Зі 

східної, центральної та північної частини – на Затуринські очисні споруди зі скидом 

у р. Коломак. Результати розрахунку для західного басейну водовідведення зі 

скидом у р. Ворскла наведено на рис. 9 – 10.  

 

 

Рисунок 9 – Ієрархія вибору 

пріоритетної технології для басейну 

водовідведення з випуском в  

р. Ворскла м. Полтава: * – вагові 

коефіцієнти 

Рисунок 10 – Значення величин 

глобальних коефіцієнтів для басейну 

водовідведення з випуском в  

р. Ворскла, 

 м. Полтава  

 

Загальний індекс узгодженості ієрархії – 0,03037. Пріоритетними технологіями 

визначено: Т3 будівництво двох акумулюючих ємностей на Супрунівських очисних 

спорудах БОС для регулювання ПСВ і перехоплення залпових скидів стічних вод має 

найбільше значення (0,1889; 18,89 %). Т1 очищення поверхневих стічних вод на 

біоінженерних спорудах відповідно 0,1778 (17,78 %).  

Результати розрахунку для басейну водовідведення зі скидом з Затуринських 

каналізаційних очисних спорудах у р. Коломак наведено на рис. 11, 12. Індекс 

узгодженості – 0,03372. Для цього басейну на підставі отриманих результатів 

глобальних пріоритетів, пріоритетними заходами визначено: значення 0,1948 або 

19,48 % отримала Т1 – очищення поверхневих стічних вод на біоінженерних 

спорудах. Т6 – локальна очистка ПСВ з території автостоянок, заправних станцій, 

торгових центрів з подальшим скидом в зливову каналізацію НП відповідно 0,154 або 

15,40 %. 
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Рисунок 11 – Ієрархія вибору 

пріоритетної технології для басейну  

водовідведення з випуском  

в р. Коломак,  

м. Полтава: * – вагові коефіцієнти 

Рисунок 12 – Значення величин 

глобальних коефіцієнтів для басейну  

      водовідведення з випуском 

         в р. Коломак, м. Полтава

 

Вибір пріоритетних з позиції сталого розвитку технологій забезпечуючих 

екологічно безпечне водовідведення ПрАТ «Полтавський ГЗК». 

ПрАТ «Полтавський ГЗК» є одним з великих підприємств гірничо-видобувної 

промисловості України, яке здійснює повний технологічний цикл: від видобутку 

залізної руди до виробництва залізорудних окатишів для металургійних заводів.  

Результати розрахунків для ПрАТ «Полтавський ГЗК» у вигляді ієрархії вибору 

наведено на рис. 13, 14. 
 

 

Рисунок – 13 Ієрархія вибору 

пріоритетної технології для ПрАТ 

«Полтавський ГЗК»:  

*– вагові коефіцієнти 
 

Рисунок 14 – Значення величин 
глобальних коефіцієнтів для ПрАТ 

«Полтавський ГЗК»  
 

Індекс узгодженості ієрархії – 0,02483. На підставі отриманих результатів 

розрахованих значень глобальних коефіцієнтів, найбільше значення має: Т6 

локальна очистка ПСВ з території автостоянок, заправних станцій з подальшим скидом 

в зливову або виробничу каналізацію (0,1333; 13,33 %); другий альтеративний варіант 

Т5 – застосування дощоприймачів з приямком для осаду на трубопроводах 
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(водостоках) при будівництві нової системи дощової (зливової) каналізації в даному 

районі, що сприятиме зменшенню засмічення та кількості завислих речовин у 

поверхневих стічних водах, які будуть подаватися для очищення або ж відводитися 

у водний об'єкт (0,1329; 13,29 %). 
Для забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень щодо 

поступового впровадження в існуючі системи водовідведення пріоритетних 
технологій водовідведення в частині підвищення екологічної безпеки ЕВО 
використано програмно-аналітичний метод вибору, незважаючи на достатньо 
велику розмірність масиву елементів багатокритеріальної ієрархічної структури 
вибору пріоритетної технології, метод дає коректне попарне порівняння з 
досягненням заданого індексу узгодженості (ІY≤0,1) для усіх басейнів 
водовідведення населених пунктів, що досліджувалися, що свідчить про коректність 
рішення задачі та достовірність отриманих результатів. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Дисертація є завершеною науковою працею, у якій розв’язана актуальна 
науково-практична задача по підвищенню екологічної безпеки евтрофованих водних 
об’єктів шляхом обґрунтованого вибору для впровадження пріоритетних технологій 
екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах.  

В процесі виконання дисертаційної роботи отримані наступні результати: 
1. Досліджено та обґрунтовано, що в населених пунктах України високий 

рівень екологічної небезпеки ЕВО пов’язаний з недосконалістю систем 
водовідведення та потраплянням господарсько-побутових стічних вод при аварійних 
ситуаціях на каналізаційних мережах та недостатньо очищених і неочищених 
поверхневих стічних та дренажних вод. Науково обґрунтовано необхідність 
перевлаштування наявних систем водовідведення. 

2. Науково обґрунтовані у відповідності з вимогами сталого розвитку 
населених пунктів – екологічні, соціальні та економіко-технологічні критерії вибору 
пріоритетних технологій екологічно безпечного водовідведення в населених 
пунктах, розташованих на евтрофованих водних об’єктах. Встановлено вимоги до 
системи водовідведення як елементу забезпечення екологічно безпечного 
водокористування в населених пунктах. 

3. Теоретично обґрунтовано та запропоновано дев’ять основних технологій 
водовідведення для впровадження в населених пунктах, розташованих на 
евтрофованих водних об’єктах. Встановлено та доведено відповідність технологій 
водовідведення вимогам, що ставляться до ЕБВ та сприятимуть обґрунтуванню 
управлінських рішень які дозволять забезпечити сталий соціально-екологічний 
розвиток населених пунктів. 

4. Розроблено та обґрунтовано програмно-аналітичний метод вибору 
пріоритетних (першочергових) технологій з урахуванням складових сталого 
розвитку, що включає метод аналізу ієрархій, для підвищення якості отримуваних 
результатів при формуванні процесу прийняття рішень у задачах управління 
екологічною безпекою населеного пункту, розташованого на евтрофованому 
водному об’єкті (Патент України на корисну модель № 127470).  

5. Для конкретних населених пунктів проведено апробацію програмно-
аналітичного метода вибору пріоритетних технологій водовідведення з дев’яти 
основних. Пріоритетною (першочерговою) екологічно безпечною технологією для 
м. Одеса визначено: Північний басейн – Т 3, пріоритет 18,81 %; Південний басейн – 
Т 2, пріоритет 18,96 %; район Котовського – Т 1, пріоритет 19,69 %. Для м. Полтава 
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– для першого басейну Т 3, пріоритет 18,99 % та для другого басейну – Т 1, 
пріоритет 19,48 %. Для ПрАТ «Полтавський ГЗК» за комплексом критеріїв 
визначено Т 6, пріоритет 13,33 %. З використанням даних апробації встановлено, що 
для забезпечення екологічної безпеки евтрофованих водних об’єктів 
найефективнішими є такі технології водовідведення, з урахуванням складових 
сталого розвитку (екологічної, соціальної, економіко-технологічної), які 
забезпечують збір, відведення та очищення усіх видів стічних та дренажних вод, які 
скидаються у водні об’єкти. Визнано, що даний метод, незважаючи на достатньо 
велику розмірність масиву елементів багатокритеріальної ієрархічної структури 
вибору пріоритетних технологій, дає коректне попарне порівняння з досягненням 
заданого індексу узгодженості (ІY ≤ 0,1) для усіх басейнів водовідведення 
досліджуваних населених пунктів, що свідчить про коректність рішення задачі та 
достовірність отриманих результатів. 

6. Окремі результати досліджень використано при обґрунтуванні управлінських 
рішень, в частині поліпшення умов життєдіяльності населення, що сприятимуть 
значному оздоровленню водних екосистем, особливо в умовах їх «шкідливого 
цвітіння» (Акт впровадження ПрАТ «Полтавський ГЗК»). Результати дисертаційної 
роботи впроваджено в навчальний процес кафедри інженерної екології міст 
факультету інженерних мереж та екології міст ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (Акт 
впровадження ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 20.05.2019 р). 

7. Для міст Одеса та Полтава проведена прогнозна оцінка вартості реалізації 
перевлаштування водовідведення (м. Одеса – 1778,11 млн. грн, м. Полтава –
 509,80 млн. грн). Методика прогнозної вартості реалізації перевлаштування 
водовідведення, яка основана на укрупненому методі розрахунку витрат за 
відносними показниками, дозволяє встановити цілеспрямований розподіл коштів за 
еколого-економічними критеріями. 
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Досліджено та обґрунтовано, що в населених пунктах України високий рівень 
екологічної небезпеки евтрофованих водних об’єктів – джерел питного та 
рекреаційного використання. Визначено вимоги до системи водовідведення як 
складової екологічно безпечного водокористування в населених пунктах у 
відповідності до засад сталого розвитку. Науково обґрунтовані критерії, які 
сформульовані як складові сталого розвитку – екологічні, соціальні та економіко-
технологічні. Теоретично обґрунтовано та запропоновано технології екологічно 
безпечного водовідведення. Визначена послідовність поступового перевлаштування 
систем водовідведення конкретного населеного пункту в екологічно безпечне 
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шляхом вибору пріоритетних технологій водовідведення. Розроблено 
багатокритеріальну багаторівневу ієрархію вибору технологій екологічно 
безпечного водовідведення, що дозволяє забезпечувати екологічно стійке 
функціонування водного об’єкту як елемента довкілля. Обґрунтовано та пройшло 
апробацію програмно-аналітичний метод вибору пріоритетних технологій екологічно 
безпечного водовідведення, що включає метод аналізу ієрархій для підвищення 
якості отримуваних результатів при формуванні процесу прийняття рішень у 
задачах управління екологічною безпекою конкретного населеного пункту. Для 
конкретних населених пунктів визначена пріоритетність впровадження технологій, 
проведено коректне попарне порівняння з досягненням заданого рівня узгодженості 
(ІY≤0,1 %). На підставі цього визначено, що обґрунтований вибір для впровадження 
пріоритетних технологій екологічно безпечного водовідведення дозволяє підвищити 
екологічну безпеку евтрофованих водних об’єктів – джерел питного водопостачання 
та рекреаційного використання та покращити умови життєдіяльності мешканців НП.  

Ключові слова: екологічна безпека, сталий розвиток, населений пункт, аквальні 
ландшафти, евтрофований водний об’єкт, технології екологічно безпечного 
водовідведення, метод аналізу ієрархій, програмно-аналітичний метод вибору, 
впровадження. 
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Телюра Н.А. Повышение экологической безопасности эвтрофированных 
водных объектов путем внедрения приоритетных технологий водоотведения в 
населенных пунктах. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 21.06.01 – «Экологическая безопасность». – Научно-
исследовательское учреждение «Украинский научно-исследовательский институт 
экологических проблем», Харьков, 2019. 

Диссертация посвящена решению проблемы повышения экологической 
безопасности эвтрофированных водных объектов путем обоснованного выбора для 
внедрения приоритетных технологий водоотведения в населенных пунктах. 
Исследовано и обосновано, что в населенных пунктах Украины высокий уровень 
экологической опасности эвтрофированных водных объектов – источников 
питьевого и рекреационного использования. Определены требования к системе 
водоотведения как составляющей безопасного водопользования в населенных 
пунктах в соответствии с принципами устойчивого развития. Научно обоснованы 
критерии сформулированные как составляющие устойчивого развития – 
экологические, социальные и экономико-технологические. Теоретически 
обоснованы и предложены технологии экологически безопасного водоотведения. 
Определена последовательность постепенного переустройства систем 
водоотведения конкретного населенного пункта в экологически безопасное путем 
выбора приоритетных технологий водоотведения. Разработана многокритериальная 
многоуровневая иерархия выбора технологий экологически безопасного 
водоотведения, которая позволяет обеспечивать экологически устойчивое 
функционирование водного объекта как элемента окружающей среды. 
Многокритериальная иерархия выбора приоритетных технологий водоотведения 
представлена последовательностью действий, включающая три этапа. Обоснован и 
прошел апробацию программно-аналитический метод выбора приоритетных 
технологий экологически безопасного водоотведения, включая метод анализа 
иерархий для повышения качества получаемых результатов при формировании 
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процесса принятия решений в задачах управления экологической безопасностью 
конкретного населенного пункта. Для конкретных населенных пунктов определена 
приоритетность и последовательность внедрения технологий, проведено корректное 
попарное сравнение с достижением заданного уровня согласованности (ИС≤0,1%). 
На основании этого определено, что обоснованный выбор для внедрения 
приоритетных технологий экологически безопасного водоотведения позволяет 
повысить экологическую безопасность эвтрофированных водных объектов и 
улучшить условия жизнедеятельности жителей населенных пунктов. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, устойчивое развитие, 
населенный пункт, аквальные ландшафты, эвтрофированный водный объект, 
технологии экологически безопасного водоотведения, метод анализа иерархий, 
программно-аналитический метод выбора, внедрение. 

 

ABSTRACT 
 

Teliura N.O. Increasing of an ecological safety of eutrophic water bodies via the 
implementation of priority water disposal technologies in settlements. – Qualifying 
scientific work on the rights of the manuscript.  

 
Thesis for scientific degree of candidate of technical science on specialty 21.06.01 – 

«Ecological safety». – Scientific-research institution «Ukrainian scientific-research 

institute of ecological problems», Kharkiv, 2019. 
Dissertation work is devoted to resolve of scientific-practical task on increasing of an 

ecological safety of eutrophic water bodies of Ukraine via justified choice for 
implementation priority technologies of ecological safe water disposal in settlements. 
There is research to justify that in the settlements of Ukraine there is a high level of 
ecological hazard of eutrophic water bodies – sources of drinking and recreational use. 
The requirements for the water disposal system as a component of safe water use in 
settlements are determined in accordance with the principles of sustainable development. 
Scientifically based criteria formulated as components of sustainable development - 
ecological, social and economic-technological. The technologies of ecologically safe water 
disposal are theoretically justified and proposed. The sequence of the gradual conversion 
of the water disposal systems of a specific locality into an ecologically safe one was 
determined by selecting priority technologies for water disposal. A multi-criteria multi-
level hierarchy of the choice of ecologically safe water disposal technologies has been 
developed, which has allowed the ecological sustainable functioning of a water body as an 
element of the environment. The program-analytical method for selecting priority 
technologies for ecologically safe water disposal, including the method of analyzing 
hierarchies to improve the quality of the results obtained in the formation of the decision-
making process for the ecological safety management tasks of a particular settlement, was 
substantiated and tested. For specific localities, the priority of technology implementation 
was determined, the correct pairwise comparison was made with the achievement of the 
given level of consistency (ІY≤0.1 %). Based on this, it was determined that a reasonable 
choice for the implementation of priority technologies for ecologically safe water disposal 
can improve the ecological safety of eutrophic water bodies – sources of drinking water 
supply and recreational use and rise up the living conditions of residents of the 
settlements.  

Key words: ecological safety, sustainable development, settlement, aqua landscapes, 
eutrophic water body, technologies of ecologically safe water disposal, method of 
hierarchy analysis, software analytical method of choice, implementation. 
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