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Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)
• Запобіжний принцип – легше виявити і запобігти негативним для 

довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявити і 
виправляти їх на стадії її впровадження

• СЕО – це систематичний процес виявлення ймовірних 
екологічних наслідків пропонованих стратегій, планів і програм 
та їх урахування під час прийняття рішень, які стосуються цих 
СПП

• Мета СЕО – сприяння врахуванню екологічних міркувань у 
процесі підготовки та прийняття планів і програм з метою 
забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння 
збалансованому (сталому) розвитку
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Підходи до методології 
СЕО еволюціонувала як поєднання двох підходів:

зверху‐вниз ‐ впровадження моделі 
збалансованого (сталого) розвитку
знизу‐вверх – розвиток методології ОВНС/ОВД 

СЕО – це одна концепція, але багато форм.
CЕО ‐ це набір різноманітних інструментів, конкретне застосування яких 
визначається специфікою стратегічної  ініціативи та двома основними 
підходами:
1. Аналіз політики (методологія та інструменти, орієнтовані на 

збалансованість розвитку: визначення впливів і заходів з їх 
пом'якшення) ‐ якісний підхід   

2. Методологія та інструменти ОВД (прогнозування впливів і заходи з їх 
пом'якшення) – кількісний підхід   



Вибір методології 
Залежить від багатьох факторів:
1. Рівень реалізації СПП (національний, регіональний, місцевий)
2. Особливості процесу планування (експертний рівень vs 

досягнення консенсусу за участі громадськості)
3. Галузь та етап оцінки (яка галузь і який звіт потрібен: звіт зі 

скринінгу, скопінгу чи оцінки)
4. Час і доступні ресурси (від 10 до 200 днів; один експерт чи 

команда експертів, залучення усіх заінтересованих сторін чи їх 
представників) 

5. Залучені організації

СЕО не має бути монстроподібним процесом 



Спрощена, або швидка, оцінка
• Найшвидша та найпростіша форма СЕО
• Може бути проведена одним фахівцем з питань довкілля 
• Може зайняти до 10 днів
• Не потребує детального дослідження стану довкілля 
• Передбачає якісну оцінку наслідків пропонованої ініціативи щодо 

ключових екологічних проблемних питань
• Забезпечує швидкі рекомендації щодо заходів з пом'якшення 

впливів 



Складові спрощеної СЕО (<10 днів) 

• Визначити ключові екологічні проблеми (чи завдання 
збалансованого розвитку), які мають бути розглянуті в СЕО

• Оцінити цілі стратегії, плану чи програми стосовно цілей 
СЕО (проста матриця)

• Запропонувати заходи з пом'якшення впливів
• Надати пропозиції щодо моніторингу 
• Підготувати звіт з СЕО і представити його (для включення в 

проектний документ чи для коментарів з боку відповідних 
органів)



Складові частково деталізованої СЕО 
(10‐100 днів) 

 Консультації із заінтересованими сторонами  
• Визначити ключові екологічні проблеми (чи завдання 

збалансованого розвитку), які мають бути розглянуті в СЕО
(+ консультації)

 Оцінити стан довкілля і тренди 
• Оцінити цілі стратегії, плану чи програми  стосовно цілей СЕО 

(матриця)
• Запропонувати заходи з пом'якшення впливів
• Надати пропозиції щодо моніторингу 
• Підготувати звіт з СЕО і представити його (для включення в 

проектний документ чи для коментарів з боку відповідних органів)
 Представити звіт з СЕО для консультацій з громадськістю 



Складові детальної СЕО (>100 днів) 
 Консультації із заінтересованими сторонами (установи, що 

приймають рішення, науковці, бізнес, НУО …)
 Розробити ТЗ для СЕО та для залучення заінтересованих сторін 
• Визначити ключові екологічні проблеми (чи завдання 

збалансованого розвитку), які мають бути розглянуті в СЕО
 Оцінити стан довкілля і тренди 
• Оцінити цілі стратегії, плану чи програми  стосовно цілей СЕО
 Оцінити кумулятивні екологічні наслідки, використовуючи 

якісні та кількісні методи    
• Запропонувати заходи з пом'якшення впливів
• Надати пропозиції щодо моніторингу 
• Підготувати звіт з СЕО і представити його (для включення в 

проектний документ чи для коментарів з боку відповідних органів)
 Представити звіт з СЕО для консультацій з громадськістю 



Методологія СЕО, застосована до стратегій розвитку 
Дніпропетровської та Львівської областей (2013‐2014)

1. Підготовчий етап

2. Визначення сфери охоплення СЕО

3. Оцінка екологічної ситуації на 
території регіону

4. Проведення СЕО

5. Розроблення документації з СЕО та 
передача на затвердження

6. Моніторинг фактичного впливу 
впровадження Стратегії на довкілля



Тренінги з СЕО (проекти РЕОП+МЕРМ)

• Дніпропетровськ    
5‐6 березня 2013

• Львів 
12‐13 березня 2013 



1. Підготовчий етап
1.1 Ухвалення рішення про 
проведення СЕО
1.2 Створення Робочої групи з 
СЕО та забезпечення її 
постійної взаємодії з усіма 
розробниками Стратегії
1.3 Визначення кола органів 
влади, які братимуть участь у 
консультаціях
1.4 Визначення заінтересованої 
громадськості 
1.5 Інформування 
громадськості

• Спільні розпорядження голови 
обласної ради і голови обласної 

державної адміністрації
• Створені Робочі групи 

(представники ОДА і обласної 
ради, обласних екологічних 

інспекцій, міст і районів області, 
громадських організацій,

науковці)
• Постійне і своєчасне 

оприлюднення інформації про 
процес СЕО на сайті обласної 

ради та ОДА



2. Визначення сфери охоплення СЕО
2.1 Визначення ключових 
регіональних екологічних проблем
2.2 Визначення просторових і 
часових меж оцінки
2.3 Проведення консультацій з 
природоохоронними органами та 
органами охорони здоров’я щодо 
того, яка інформація має бути 
включена до екологічного звіту

• Складений рейтинг основних 
регіональних екологічних 
проблем

• Оцінювання проводилось у 
просторових і часових рамках 
самих стратегій (на рівні області 
до 2020 року)

• Проведення регулярних засідань 
Робочих груп

№ Екологічні проблеми
1 Забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств і 

автотранспорту (високий рівень забруднення повітряного басейну)
2 Забруднення водних об’єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами 

промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств ЖКГ, поверхневого 
стоку населених пунктів

3 Низька якість питної води
№ Проблеми екологічного управління та екологічної культури
1 (11) Низький рівень екологічної культури у представників бізнесу та населення



3. Оцінка екологічної ситуації на території регіону
3.1 Збір та аналіз інформації 
про поточний стан складових 
довкілля, включаючи значення 
ключових екологічних 
показників
3.2 Проведення SWOT-аналізу 
з погляду екологічної ситуації
3.3 Проведення аналізу 
трендів стану довкілля

• Зібрані дані за основними
екологічними показниками за 
період до 2013 року

• Проведений SWОT-аналіз 
екологічної ситуації на рівні 
регіону

• Проведений аналіз трендів 
стану довкілля



4. Проведення СЕО

4.1 Оцінка ступеня врахування 
національних і регіональних 
екологічних цілей у цілях 
Стратегії
4.2 Проведення консультацій з 
громадськістю щодо 
екологічних цілей
4.3 Визначення можливих 
чинників змін антропогенного та 
природного характеру
4.4 Проведення оцінки впливу 
Стратегії на складові довкілля

• Проведений аналіз 
відповідності цілей Стратегії
національним і регіональним 
екологічним цілям (цільовий 
аналіз)

• За контрольним переліком 
проведена експертна оцінка 
можливих ймовірних 
наслідків і прорахований 
відсотковий коефіцієнт



4.1 Цільовий аналіз (Львівська область)

Регіональні екологічні 
цілі

Цілі Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 р.

1. 
Прискорення 
економічного 
зростання

2. 
Розвиток 
сільських 
територій

3. Розвиток 
туристичного 

та 
рекреаційного 
потенціалу

4. 
Підвищення 
якості життя 
населення

5. 
Поглиблення 
євроінтеграці
йних процесів

1. Зменшення 
техногенного 
навантаження на 
довкілля

– + + + +

2. Збереження 
біорізноманіття та 
створення екомережі

– – ++ 0 0

3. Покращення 
регіональної системи 
екологічного управління

0 0 + 0 +

4. Підвищення рівня 
екологічної культури 
населення

+ + + + +



Сумарна ймовірність негативного впливу (I) оцінювалась за формулою:
I = (A+С*0,5)/(А+В+С*0,5)*100%,
де А – кількість відповідей «так»,
В – кількість відповідей «ні»,
С – кількість відповідей «ймовірно», ваговий коефіцієнт 0,5.

Вплив
Чи може реалізація Стратегії спричинити 

Ймовірність 
негативних 
наслідків, %

Поліпшення 
існуючої 
ситуації

№ 
завдання 
Стратегії

2 Повітря 

2.1 Збільшення кількості викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел? 45,45 ++ 1.3.1

2.2 Збільшення кількості викидів забруднюючих 
речовин від пересувних джерел? 55,56 + 3.1.1

2.3 Погіршення якості атмосферного повітря? 25,00 ++ 3.1.1
1.3.1

Водні ресурси Відходи Земельні ресурси
Біорізноманіття та рекреаційні зони
Населення та інфраструктура Екологічне управління та моніторинг

4.2 Оцінка ймовірного впливу на довкілля



5. Розроблення документації з СЕО
5.1 Підготовка звіту з СЕО та 
рекомендацій щодо запобігання, 
скорочення або пом’якшення 
потенційних негативних впливів 
на довкілля та здоров’я 
населення
5.2 Збір і врахування пропозицій 
заінтересованих органів влади 
та громадськості
5.3. Розроблення остаточного 
проекту документації з СЕО
5.4 Забезпечення доступу 
громадськості до розробленої 
документації

• Розроблені Звіти про СЕО, які 
містять пропозиції до Стратегії та 
рекомендації щодо її реалізації у 
більш екологічно безпечний спосіб

• Проведений ряд зустрічей та 
організований збір пропозицій до 
проектів Стратегії та Звіту про 
СЕО від заінтересованих сторін

• Звіти про СЕО ухвалені сесіями 
обласних рад як додатки до 
Стратегій розвитку

• 80% пропозицій СЕО враховано 
в обласних стратегіях розвитку  



6. Моніторинг фактичного впливу 
впровадження Стратегії на довкілля

6.1 Створення робочого 
органу з моніторингу 
впливу Стратегії на 
довкілля
6.2 Створення системи 
моніторингу та оцінки 
впливу Стратегії на 
довкілля

• У Дніпропетровській області 
створено Комітет із 
впровадження та моніторингу 
ефективності реалізації 
Стратегії

• Розроблені Методичні 
рекомендації щодо 
використання екологічних 
індикаторів під час 
проведення регіональної 
СЕО: містять 26 еколоічгних
індикаторів (в тому числі 
значення індикаторів для 
Дніпропетровської області)



Отримані уроки
• Для досягнення успіху важливе значення має повна політична 
підтримка СЕО з боку місцевих органів влади.

• Вимоги до процесу стратегічного планування у зв’язку з 
проведенням СЕО набагато більші, ніж до традиційних процесів 
планування соціально-економічного розвитку. Мета СЕО –
інтегрування результатів оцінки в процес прийняття рішень 

• Для отримання якісного кінцевого продукту вирішальне значення 
має повна підтримка та участь місцевих експертів. 

• Вкрай важливо з самого початку ретельно поєднувати процеси 
планування та проведення СЕО. 

• Для проведення СЕО необхідні додаткові фінансові ресурси. 
Отриманий досвід може допомогти здійснювати майбутнє 
планування ефективніше і заощаджувати кошти у перспективі.

• Участь громадськості має важливе значення для успіху СЕО.



Визначення альтернатив 

• Альтернативні цілі та пріоритети (вугільна і ядерна 
енергетика vs відновлювальна) 

• Альтернативні варіанти діяльності (різні технологічні 
рішення, різні місця реалізації, різні терміни реалізації) 

• Розроблення альтернативних сценаріїв розвитку
(альтернативні варіанти заходів)
– Проведення оцінки впливу альтернативних сценаріїв розвитку на 

довкілля  



Парк Гатіно (Канада)

Площа 361 км2



Альтернативні сценарії розвитку 
Чинники, що негативно впливають на парк Гатіно:
• попереднє добування ресурсів у наземних і водних екосистемах;
• розширення та інтенсивність рекреаційної діяльності;
• окремі види рекреаційної діяльності (гірські сходження, дельтапланеризм, 

катання на гірських велосипедах);
• фрагментація, спричинена міським будівництвом (дороги, лінії 

електропередач, приватна власність і будівництво);
• кількість неконтрольованих під'їзних шляхів тощо

Стратегія А – максимальний рівень природоохоронних заходів
Стратегія В – максимальний рівень природоохоронних заходів для 
окремих секторів
Стратегія С – підтримувати існуючий стан парку 
Кожна стратегія включала пропозиції стосовно п'яти стратегічних 
пріоритетів для парку, а саме: природне середовище, рекреаційна 
діяльність, регіональна інтеграція, спадщина та управління.



СЕО альтернатив
Стратегічні пріоритети 

Природне
середовище

Рекреаційна 
діяльність

Стратегії Стратегії
А В С А В С

Природне середовище
Сприяння підтримці функціонування екосистем A+ A+ Cp A+ А N
Сприяння збереженню корінних видів та їх 
природних середовищ існування 

A+ A+ N N А N

Сприяння збереженню характерних екологічних 
цінностей

A+ A+ Cp N А N

Ефективність (%) 100 87 37 61 72 51
Рекреаційна діяльність
Сприяння отриманню насолоди від природного 
середовища та розвитку знань про нього

A+ А А A+ А А

Сприяння справедливому та рівному доступу Cp Cp N Cm N N
Сприяння новим видам дозвілля на природі Cm Cp А Cm N N

Ефективність (%) 48 61 71 36 57 64

A+  86‐100%
A    66‐85%
N   41‐65%

Cp 26‐40%
Cm 0‐25%



Практичне заняття 4
Три групи:
1. Оцінка вихідного стану довкілля в Енергодарі
2. Цільовий аналіз: відповідність цілей «Стратегічного плану розвитку 

міста Енергодара до 2027 року» регіональним екологічним цілям 
3. Оцінка впливу Стратегічного плану на довкілля 

Презентація результатів  
Обговорення (+ внесення пропозицій до Стратегічного плану) 



Дякую за увагу! 
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за фінансової підтримки Уряду Канади 
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