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ВСТУП

Збірник містить в собі історії успіху окремих людей, колективів та універси-
тетів щодо реалізації свого потенціалу, співпраці між собою, з місцевою владою 
чи громадами завдяки участі в проекті ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду». Цей успіх був досягнутий завдяки об’єднанню зусиль, напо-
легливості,  спільним діям багатьох людей – представників проекту ПРООН/ЄС 
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (далі – МРГ), викладачів ВНЗ –
партнерів освітньої мережі, представників місцевої влади та громад по всій те-
риторії України.  Це видання є документуванням досвіду реалізації компоненту 
«управління знаннями» Проекту МРГ більше п’яти років.

Освітня мережа сприяння сталому місцевому розвитку – це потужна сукуп-
ність агентів-змін – небайдужих та активних представників  різних спеціаль-
ностей 42 ВНЗ України, людей, які пишуть сучасну історію змін і намагаються 
власним прикладом надихнути інших людей – своїх колег, студентів, громадян 
України. Протягом 5 років формування такої мережі по всій території Украї-
ни було здійснено сотні заходів та залучено тисячі осіб з усіх регіонів держави. 
Ці заходи мали різноманітний характер: від науково-теоретичних до практично 
орієнтованих, від одиничних в одному навчальному закладі до циклічних і бага-
торазових у всіх закладах мережі, від залучення школярів до залучення пенсіо-
нерів, від поширення результатів в одному ОСББ до цілої країни.

Це реальні історії звичайних, але небайдужих людей, які, знайшовши в про-
екті своїх однодумців, почали реалізовувати позитивні зміни. Сьогодні вкрай 
важливо зрозуміти, що країна починається з кожного з нас і реалізовувати певні 
задуми чи вирішувати існуючі проблеми ми можемо вже сьогодні спільно, для 
цього лише варто знайти таких же небайдужих людей та правильно налагодити 
співпрацю з місцевою владою, громадськими активістами та соціально відпові-
дальними підприємцями. Ми віримо в те, що разом дієвіше.

Активізація  співпраці  Освітньої мережі сприяння сталому місцевому роз-
витку з іншими ВНЗ України, різноманітними фондами та міжнародними пред-
ставництвами дасть змогу забезпечити Україну молодими кадрами, які усвідом-
люватимуть необхідність сталого розвитку держави та реалізацію Цілей сталого 
розвитку ООН 2030.

Це видання може бути корисним для активістів громад, для міжнародних 
агенцій та представництв, представників публічного сектору, а також для студен-
тів та викладачів.

Колектив авторів
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Рис. 1. Освітня мережа сприяння сталому розвитку 2011–2017 рр.1 2 

1 На карті зображено усі ВНЗ, які підписували меморандум про співпрацю з проектом 
ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в тому числі червоним кольором ті 
ВНЗ, які на даний момент є найактивнішими учасникам мережі  і представники яких і є автора-
ми даного посібника
2 Створено студентом факультету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара Григорієм 
Калюжним
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РОЗДІЛ 1 
ІСТОРІЯ МЕРЕЖІ

Європейський Союз та Програма розвитку ООН в Україні сприяють  місце-
вому розвитку, орієнтованому на громади в Україні впродовж багатьох років.  В 
2010 році вони стали ініціаторами створення в рамках реалізації компоненту  
управління знаннями Проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований 
на громаду» мережі вищих навчальних закладів. Згодом ця мережа оформилася 
у Освітню мережу сприяння сталому місцевому розвитку.

Першими вузами, які відгукнулися на пропозицію Проекту МРГ і взяли участь 
у першій зустрічі в Чернігові, стали: Національний університет «Львівська полі-
техніка», Сумський державний університет, Технічний  університет Івана Пулюя 
м. Тернопіль, Луцький національний технічний університет, Чернігівський дер-
жавний інститут права, соціальних технологій та праці, Муніципальна академія 
управління та Ужгородський національний університет.

Станом на 2017 рік кількість партнерських ВНЗ України складає 42 учасники 
з усіх регіонів України.

Основною метою Мережі є міждисциплінарна співпраця задля сприяння по-
ширення знанням та практикам сталого місцевого розвитку та сталого розвитку 
суспільства.

Основними заходами, які направлені на реалізацію цієї мети є:

1) Включення курсу «Соціальні аспекти  розвитку громад» до навчального 
плану ВНЗ, а також тематики сталого розвитку до курсу «Практика розробки, 
управління й оцінки соціальних проектів» для навчання студентів підходу до 
місцевого розвитку за участі громад. 

2) Підвищення потенціалу студентів, представників органів місцевого само-
врядування та місцевих громад для реалізації спільного планування за принци-
пом «знизу-вгору» та участі в заходах з місцевого сталого розвитку. 

3) Поширення концепції та досвіду участі громад у місцевому сталому розвитку 
через різні наукові заходи та кампанії з поінформованості на регіональному рівні.

4) Просвітницька та освітня діяльність зі місцевого сталого розвитку в Укра-
їні, особливо серед молоді, активістів громадських організацій, громад, представ-
ників органів місцевого самоврядування та у вищих навчальних закладах.

5) Залучення науково-педагогічних працівників та студентів Університе-
тів до ознайомлення, аналізу та узагальнення набутого досвіду участі громад у 
розв’язанні місцевих економічних, соціальних та екологічних проблем, що спри-
яє сталому розвитку в Україні, при цьому висвітлювати досвід та практичні ре-
зультати діяльності ПРООН в Україні та Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду, зокрема.

6) Участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій, кру-
глих столів, семінарів, інших заходів з метою обговорення освітніх програм, на-
вчальних планів, змісту та методик викладання у вищих навчальних закладах 
питань місцевого розвитку за участі громад.

7) Написання студентами дослідницьких, бакалаврських та дипломних робіт 
з проблематики сталого розвитку, що існують на рівні місцевих громад та орга-
нів місцевого самоврядування.

8) Стажування студентів Університетів в органах місцевого самоврядування, 
що практикують норми демократичного врядування, спільного планування та 
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місцевого розвитку з залученням громад та Ресурсних центрів із впровадження 
Проекту МРГ. 

9) Сприяння підвищенню поінформованості населення, проведенню заходів з 
висвітлення питань законодавства/політики, тренінгів, підготовці публікацій та 
виконанню інших заходів. 

Основними заходами, які щорічно здійснюються партнерським ВНЗ, є прове-
дення Тижнів сталого розвитку, проведення студентських (часом і шкільних) де-
батів, проведення конкурсів наукових робіт та проектів, проходження практик, 
проведення конференцій та написання монографій, проведення тренінгів,  літніх 
шкіл з питань сталого розвитку.

Нижче представлені результати роботи різних аспектів Освітньої мережі 
сприяння сталому місцевому розвитку в Україні у схемах та таблицях.

Рис. 2. Результати роботи освітньої мережі сприяння сталому розвитку протя-
гом 2011–2017 рр.1 

1 Автор – студент факультету суспільних наук Ужгородського національного університету 
Сівецький Дмитро
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Рис. 3. Результати роботи освітньої мережі щодо проведених заходів 
протягом 2011–2017 рр.

Рис. 4. Результати Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 
протягом 2012–2016 рр.

Рис. 5. Результати виїздів у громади протягом 2012–2017 рр.
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Рис. 6. Участь у Всеукраїнських студентських дебатах зі сталого 
розвитку протягом 2012–2016 рр.

Рис. 7. Результати проведення «Тижня сталого розвитку» 
протягом 2012-2017 рр.

Рис. 8. Впровадження у навчальний процес дисциплін зі сталого 
розвитку протягом 2011–2017 рр.
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Рис. 9. Проведення  Літньої школи протягом 2012-2017 рр.

Рис. 10. Кількість  підтриманих проектів за участі всієї мережі 
протягом 2012–2017 рр.1

На рисунках відображено кількісні результати роботи Освітньої мережі за 
період 2012-2017 років. Та найбільш цінними є якісні результати – тісна співп-
раця ВНЗ, створення НУО та консорціумів, налагодження діалогу між громад-
ськістю та органами місцевого самоврядування, підвищення рівня обізнаності 
населення  щодо питань сталого розвитку, а також історії успіху окремих ВНЗ та 
окремих людей.

1 Рис. 4-10 створено Усик В.І.
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РОЗДІЛ 2 
ІСТОРІЇ СПІВПРАЦІ ВНЗ ТА МЕРЕЖІ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Дата підписання меморандуму – 23.04.2010 р.

Дата створення Ресурсного центру – 17.03.2015 р.

Адреси ВНЗ:  88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 3.

http://www.uzhnu.edu.ua/

Адреса Ресурсного центру:  м. Ужгород, вул. Університетська,14, каб 227.

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/deps-sust_dev

Координатор – Мелеганич Ганна, доцент кафедри міжнародних студій та 
суспільних комунікацій, кандидат політичних наук, +380509093018, hanna.
melehanych@uzhnu.edu.ua

Навесні 2010 року Ужгородський національний університет (УжНУ) став од-
ним з перших університетів, які стали партнерами спільного проекту ЄС та Про-
грами Розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Після під-
писання Меморандуму про порозуміння розпочалася активна співпраця і участь 
університету в усіх  спільних активностях  ВНЗ та Проекту.

Серед найбільш значимих здобутків  варто назвати:

1. Дебати. Перемога на Всеукраїнських дебатах зі сталого розвитку у Полтаві 
в 2014 році. Закарпаття представляла команда «Модерна політика», яку сфор-
мували третьокурсники спеціальності «Політологія»  УжНУ: Марія Бровді, Ва-
силь Ковтан та Валентин Лакатош та керівник команди, координатор співпраці 
з Проектом ЄС / ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», доцент 
кафедри політології та державного управління, кандидат політичних наук Ме-
леганич Ганна Ігорівна. Дана команда була відібрана в результаті перемоги в 
дебатах, які проводилися на факультеті суспільних наук напередодні. Наступні 
роки команди УжНУ займали 2015 – 2 та 2016 – 3 місце. В 2015 році в стінах ВНЗ 
успішно було проведено Всеукраїнські дебати. 

2. Шкільні дебати. Активістами Ресурсного центру УжНУ в 2015 році було 
започатковано проведення загальноміських шкільних дебатів зі сталого розви-
тку.  Дана ініціатива мала значний успіх. Завдяки цьому заходу школярі міста 
Ужгород мають можливість познайомитися з основами сталого розвитку та по-
тренуватися в ораторському мистецтві.
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3. Ознайомчі візити. За час співпраці університету з Проектом було організо-
вано 2 ознайомчі візити в громади Закарпатської області та в ОСББ міста Ужго-
род. За результатами таких зустрічей згодом один студент очолив громадську 
організацію, яка стала партнером Проекту, а декілька викладачів та студенів іні-
ціаторами створення ОСББ у своїх помешканнях.

4. Наукова робота. Студентка УжНУ Софія Дацюк стала переможницею кон-
курсу наукових робіт у 2016 році.

5. Конкурси. З 2016 року в університеті відбувається конкурс по збору маку-
латури та використаних батаре-
йок між структурними підрозді-
лами.

6. Координація. Завдяки ак-
тивній участі УжНУ в усіх захо-
дах та власній активності коор-
динатора Ганну Мелеганич було 
обрано координатором Освіт-
ньої мережі сприяння сталому 
місцевому розвитку в Україні у 
2016 році.



12

Сумський державний університет

Дата підписання меморандуму – 02.06.2010 р.

Адреса ВНЗ: 40007 м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

http://sumdu.edu.ua/ukr/

Координатор – Костюченко Надія, кандидат економічних наук, доцент, декан 
факультету підвищення кваліфікації викладачів, n.kostyuchenko@fpkv.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет (СумДУ) – університет класичного типу,  де 
навчається близько 16 тисяч осіб за різними формами навчання за 45 спеціаль-
ностями з 21 галузі знань, у тому числі близько 1300 іноземних студентів із май-
же 50 країн світу.

З 2010 року СумДУ активно співпрацює з Програмою розвитку ООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду». За період 2010–2017 років студенти та 
викладачі СумДУ успішно долучилися до численних конкурсів та заходів, орга-
нізованих ПРООН, а також стали ініціаторами ряду конференцій та конкурсів з 
питань сталого розвитку.

Сумський державний університет має давню історію наукової школи приро-
докористування, тож зрозумілим є те, що багато науковців СумДУ вже протягом 
більше 45 років працюють над науковою тематикою, пов’язаною зі сталим роз-
витком. Так, з 1992 року у СумДУ проходить науково-практична конференція 
«Економіка для екології», присвячена питанням сталого розвитку, яка згодом 
стала міжнародною. У 2012 та 2013 роках до конференції долучилися директор 
Представництва ПРООН в Україні Рікарда Рігер, а також міжнародний менеджер 
проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Джейсінг Сах. В різні 
роки конференція збирала учасників з різних країн світу, у тому числі з США, 
Канади, Данії, Швеції, Франції, Іспанії, Литви , Чехії, Грузії, Польщі, Росії, Та-
джикістану, Індонезії, країн Африки тощо. Цього року «Економіка для екології» 
стала складовою частиною нової міжнародної конференції «STABICON systems».
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Співпраця СумДУ з ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
ще більше поглибила наукову роботу за даною тематикою. До вивчення пробле-
матики сталого розвитку долучилися студенти, аспіранти і молоді науковці. Від-
відуючи місцеві громади, які успішно впроваджують сучасні енергоефективні 
проекти, студенти на власні очі впевнюються, що сталий розвиток – це не щось 
нереальне, теоретичне, а концепція, яка має практичне застосування та реальні 
результати.

СумДУ став ініціатором проведення Всеукраїнських дебатів зі сталого роз-
витку і два роки поспіль у 2012 та 2013 рр. гостинно приймав команди-учасники 
з інших університетів-партнерів Освітньої мережі сприяння сталому місцевому 
розвитку. 

Крім того, кожного року студенти СумДУ з захопленням брали участь у Все-
українському конкурсі студентських наукових робіт «Сталий розвиток за участі 
місцевих громад», а для деяких студентів це був перший досвід наукової роботи, 
що стало поштовхом для їх подальшої наукової кар’єри. В подальшому завдяки 
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» переможці конкурсу сту-
дентських наукових робіт мали змогу поділитися своїми думками та здобути нові 
знання під час літніх шкіл «Сталий розвиток за участі громад».

З 2016 році в СумДУ на постійній основі проводяться пітчинги студентських 
ідей зі сталого розвитку, і найкращі ідеї наразі запроваджуються у життя.

Викладачі СумДУ беруть активну участь в науковій складовій проекту: протя-
гом 2011–2017 років долучилися до написання колективних монографій, форму-
вання збірки ситуаційних вправ зі сталого розвитку, започаткували навчальний 
курс «Сталий розвиток суспільства», а також включили модулі і кейси зі стало-
го розвитку при викладанні інших дисциплін, таких як «Екологічна економіка», 
«Економіка природокористування», «Мікроекономіка», «Глобальна економіка» 
тощо.

У 2016 році в рамках реалізації гранту SCOPES від Швейцарського націо-
нального наукового фонду у СумДУ було створено креативний навчальний про-
стір «Лабораторія ідей», в якому наразі проходять численні заходи, присвячені в 
тому числі питанням сталого розвитку. 

Наразі можна з впевненістю сказати, що це лише початок, і студенти, аспіран-
ти та викладачі Сумського державного університету з ентузіазмом продовжува-
тимуть поширювати ідеї сталого розвитку та впроваджувати їх у життя.
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Полтавська державна аграрна академія

Дата підписання меморандуму – 14.11.2011 р.

Дата створення Ресурсного центру – 15.04.2016 р.
Адреса ВНЗ:  36000, м. Полтава, вулиця Сковороди, 1/3
http://www.pdaa.edu.ua/
Адреса Ресурсного центру: 36000, м. Полтава, вулиця Сковороди, 1/3, навчаль-

ний корпус №4, ауд.486.
http://www.pdaa.edu.ua/content/resursniy-centr-zi-stalogo-rozvitku
Координатори – Галич Олександр, кандидат економічних наук, доцент, декан фа-

культету Економіки та менеджменту, +380954175817, galycholeksandr@gmail.com; 
Бардіна Тетяна, помічник ректора, +380666271679, bardinatan@gmail.com

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) – це потужний навчальний, 
науково-просвітницький, культурний і молодіжний центр Полтавщини, що від-
повідає сучасному рівню вищої освіти, активно реагує на запити ринкової еко-
номіки, сприяє розвитку аграрного сектора держави, національної культури, 
формуванню еліти українського суспільства, займається розвитком сільських 
територій, надає серйозної уваги питанням сталого розвитку. Аграрна академія 
– це єдиний вищий навчальний заклад Полтавщини, що є партнером Проекту та 
займається питаннями сталого розвитку.

Ще 6 років тому, коли між академією та Спільним проектом ЄС/ПРООН «Міс-
цевий розвиток, орієнтований на громаду» було підписано «Меморандум про поро-
зуміння», ми не знали які результати чекати від такої співпраці. Здавалося б, для 
аграрного закладу, що готує фахівців для галузі сільського господарства, тематика 
сталого розвитку є досить опосередкованою. Як виявилося – помилялися.

За час співпраці з Проектом ми підготували значну кількість учасників та 
переможців різних наукових конкурсів, 
опублікували наукові напрацювання у 
монографіях, а найголовніше – показали 
студентам на практиці, як громада може 
змінити своє життя власними руками! 
Представники академії є постійними та 
активними учасниками всіх заходів, іні-
ційованих Проектом. Таких результатів 
не можливо було досягнути без плідної 
та відповідальної роботи професорсько-
викладацького складу академії та фахів-
ців Ресурсного центру зі сталого розви-
тку при ПДАА, без яких нашої «Історії 
успіху» просто б не було.

Починаючи з 2011 року, викладачами та студентами академії постійно про-
водяться навчання з використання відновлювальних та альтернативних джерел 
енергії для представників із числа громад учасниць Проекту ЄС/ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду».

Останніми роками в нашій академії значна увага приділяється науковій та на-
вчальній роботі, пов`язаній із нетрадиційними шляхами розв`язання енергетичних 
проблем. До складу спеціалізованої лабораторії енергозбереження та ВДЕ входять ді-
ючі установки та спеціалізовані навчальні аудиторії. Використовується як вітчизняне 
обладнання, так і обладнання польських фірм. Нове обладнання дало змогу забезпе-
чити два студентські гуртожитки та кафедру хірургії гарячою водою. Усе обладнан-
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ня підключене до об’єднаної комп’ютерної мережі, що дає змогу за допомогою спе-
ціальних програм проводити вимірювання багатьох параметрів, роботи системи та 
зберігати ці дані на сервері для подальшого аналізу. Це дає можливість отримувати 
порівняльну характеристику ефективності різних видів сонячних колекторів, наяв-
них нині на світовому ринку в умовах Полтави, та оцінити технічний та економічний 
ефекти застосування кожного з колекторів у різні періоди та протягом року.

У лабораторії є також сонячна фотобатарея, що дає змогу отримувати елек-
троенергію, теплонасос типу «повітря – вода», вітрова установка. Технічні пара-
метри їхньої роботи також записуються на сервер.

Матеріально-технічна база для проведення навчань на базі Лабораторії су-
часна та користується попитом. За роки співпраці з Проектом відповідні навчан-
ня проведено для близько 500 осіб, серед яких учні загальноосвітніх навчальних 
закладів області, голови сільських та селищних рад, представники Ресурсних 
центрів розвитку громад Полтавської області. Навчання діють на постійній осно-
ві, методичними рекомендаціями, які розроблені фахівцями Лабораторії ВДЕ, 
користуються у всіх районних центрах Полтавщини. Подібні навчання вже ста-
ли гарною традицією, і ми готові проводити їх і надалі. 

Хочемо поділитися ще одним особливим видом діяльності Ресурсного центру 
при ПДАА – це проведення щорічних традиційних активностей серед студент-
ської молоді академії за тематикою сталого розвитку сільських територій. Зо-
крема, уже 6 років проводиться конкурс творчих робіт із визначення «Кращої 
карти сільської місцевості», конкурс SWOT-аналізів сільських територій, кон-
курс фотографій «Я люблю своє рідне село», конкурс есе «Енергозбереження у 
моїй громаді». 

Окрім цього, викладачі та студенти Полтавської державної аграрної академії, 
починаючи з 2012 року, займаються популяризацією сталого розвитку і серед 
учнівської молоді Полтавської області, організовуючи різноманітні заходи та 
активності: конкурс творчих робіт серед учнів Пирятинського району «Сталий 
розвиток очима дітей», Брейн-ринг на тему «Енергоефективність», проведення 
занять із фізики на базі Лабораторії Відновлювальних джерел енергії для учнів 
вчителів та учнів загально-освітніх закладів м. Полтава та області і т.д.
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Гарною традицією стали для нас виїзні заняття на об’єктах впровадження 
Проекту МРГ. Починаючи з 2013 року, студенти та викладачі активно почали 
знайомитися із представниками громад-учасниць Проекту. Ми пишаємося тим, 
що сьогодні у Полтавській області немає районів, де не побували представники 
нашої академії у рамках виїзних занять та ознайомчих візитів, а у листопаді 
2016 року ми почали знайомитися із реалізацією Проектів у напрямку створення 
СОК у Сумській області.

Окрім того, у нас зародилася ідея створення проекту під назвою «Парк цілей 
сталого розвитку «Стежками академії»». Здобувши перемогу у конкурсі мікро-
грантів на реалізацію студентських проектів, що проходив у 2016 році за під-
тримки Проекту МРГ, на території встановлені таблички з назвами та короткою 
характеристикою найекзотичніших дерев чи інших зелених насаджень, що зна-
ходяться на території академії (використавши QR-кодування). Під кожною на-
звою розмістили одну із цілей сталого розвитку по порядку (таким чином ство-
ривши ще й маршрут «цілей сталого розвитку» в нашій академії).

Національний університет «Львівська політехніка»

Дата підписання меморандуму – 13.04.2011 р.

Адреса ВНЗ:  вул. Степана Бандери, 12, Львів, Львівська область, 79000.

www.lp.edu.ua

Адреса Ресурсного Центру:  м.Львів, вул. Митрополита Андрея, 5 IV  корпус, 
кім. 314.

Координатор – Луцишин Галина, доктор політичних наук, завідувач кафе-
дри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соці-
альних наук, l_halyna@ukr.net, +380322582189

Національний університет «Львівська політехніка», зокрема кафедра політо-
логії та міжнародних відносин, співпрацює з Проектом Європейського Союзу  та 
Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» після 
підписання Меморандуму про порозуміння з 2011 року. 
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В рамках співпраці студенти проходили стажування  у Львівському офісі 
Проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», було прове-
дено навчальні семінаріи та тренінги, навчальні поїздки студентів та викладачів 
в громади, кращі студенти брали участь у літній школі «Сталий розвиток гро-
мади»; було проведено наукові конференції, а також реалізовано кілька мікро-
проетів. 

За час співпраці університету з Проектом було організовано 4 ознайомчі ві-
зити в громади Львівської області, зокрема студенти ознайомились із успішни-
ми проектами в громадах, побачили роботу ОСББ у м. Золочеві, спілкувались із 
мешканцями сіл, відвідали громадську організацію «Савчинсько-Гутянська пер-
спектива». Під час тренінгового навчання «Сталий розвиток за участі громад», 
що відбувається за підтримки Проект ЄС/ПРООН у партнерстві з НУ «Львівська 
політехніка», 20 квітня 2016 р. відбувся візит 23 студентів 2–5 курсів у громади 
с.Савчин та с.Варяж Сокальського р-ну. Студенти на практиці ознайомились із 
роботою  організацій громад щодо впровадження мікропроектів з вирішення ак-
туальних проблем. 

Викладачі кафедри політології 
та міжнародних відносин Гали-
на Луцишин, Руслан Демчишак, 
Олексндр Горбач у червні 2016 
р. у рамках партнерства Проек-
ту з Львівською обласною радою 
та обласною державною адміні-
страцією взяли участь у засідан-
ні обласної координаційної ради 
Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на гро-
маду ІІІ». На засіданні за участі 
представників обласної ради та 
держадміністрації, районних рад 
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та держадміністрацій, міст – партнерів Проекту, представників відділів та депар-
таментів, представників ЗМІ та інших організацій проаналізовано результати 
впровадження Проекту МРГ та окреслені подальші перспективи, зокрема і роль 
освіти.

12–13 травня 2016 року у м.Львів відбувся ІI Українсько-польський науко-
вий форум «Європейська інтеграція та національна ідентичність: інституційний 
і ціннісний виміри», який підтримав Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду ІІІ». Форум є спільним проектом Інституту політичних 
наук Вармінсько-Мазурського університету (Ольштин, Польща) та Інституту гу-
манітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехні-
ка» (Львів, Україна). У рамках роботи форуму Проект МРГ був також представ-
лений у секції «Інституційний розвиток громад: практичні аспекти та виклики». 
Під час роботи форуму учасники (експерти, викладачі, студенти, представники 
влади та міжнародних організацій) дискутували з таких питань: ресурсні центри 
розвитку громад у рамках МРГ; переваги та виклики конституційної реформи; 
європейські стандарти місцевого самоврядування; формування політики сталого 
розвитку; діяльність представництва ООН в Україні у розбудові громадянського 
суспільства; місцеве врядування у країнах Європи та реформа в Україні; концеп-
ція сприяння сталому розвитку на прикладі ОСББ м.Золочів у рамках партнер-
ства з ЄС/ПРООН. Слід відмітити, що присутні жваво обговорювали результати 
впровадження Проекту МРГ та його вплив на сталість та інституційний розвиток 
громад Львівщини.

У березні  2017 р. за партнерської підтримки Проекту у Національному уні-
верситеті «Львівська політехніка» відбулась IV Всеукраїнська науково-практич-
на конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої по-
літики». Серед доповідачів і експертів були також партнери із міст Золочів та 
Дрогобич, які презентували свої досягнення у контекстах соціальних проектів 
для ОСББ і ГО, Smart City, термомодернізація, стратегій сталого розвитку міст.

У травні 2017 р. на кафедрі політології та міжнародних відносин в рамках 
Проекту  Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» вібувся тренінг зі сталого місцевого розвитку. У тре-
нінгу взяли участь як викладачі кафедри, так і гості, зокрема Тетяна Дієва (від-
діл  з моніторингу та зв’язків із громадськістю Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду», м.Київ), а також координатори проекту у 
Львівській області – Ігор Назар та Ірина Галайко. Під час тренінгу учасники про-
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аналізували цілі сталого розвитку, визначили основні проблеми сучасних громад 
Львівщини, обговорили питання сучасної освіти сталого розвитку. 

У рамках проекту Євросоюзу і Програми розвитку ООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду – ІІІ» студенти і викладачі кафедри політології та 
міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»  до-
лучились до напрацювання рекомендацій щодо стратегії сталого розвитку міст 
Львівської області – Золочева і Дрогобича.

Студенти під керівництвом викладачів проаналізували  стан справ у містах-
учасниках проекту Дрогобичі й Золочеві і запропонували свою візію їхнього 
майбутнього. Пропозиції стосуються й інфраструктури, і сфери послуг, і просвіт-
ництва. Орієнтиром є принципи сталого розвитку (задекларовані ООН зокрема 
у Цілях сталого розвитку на 2016 – 2030 роки), що передбачають гармонійне по-
єднання трьох складових – екологічної, соціальної й економічної – для створення 
безпечних і комфортних умов життя не лише для нинішніх, а й для майбутніх 
поколінь (подолання бідності, нерівності, формування миролюбного та відкри-
того суспільства, забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і 
виробництва, умов для здорового способу життя, доступу до якісної освіти тощо). 
Запорука успіху, на думку студентів у партнерстві всіх зацікавлених сторін й ак-
тивізації місцевих громад. Проект ЄС/ ПРООН, власне, й передбачає залучення 
місцевих спільнот, громадських організацій, органів влади.

Мер міста Золочів Ігор Гриньків запросив студентку спеціальності «Міжнародні 
відносини» Національного університету «Львівська політехніка»  Аліну Блясецьку 
до діяльності робочої групи з напрацювання стратегії сталого розвитку Золочева

Проект ЄС/ПРООН має позитивні ефекти і для міст-учасників та їхніх гро-
мад, і для представників академічного середовища, бо студенти вчаться шукати 
шляхи вирішення реальних проблем, розвивають фахові навички.

Чернігівський національний технологічний університет

Дата підписання меморандуму – 15.11.2011 р.

Дата створення Ресурсного центру – 29.04.2016 р.

Адреса ВНЗ: вулиця Шевченка, 95, Чернігів, Чернігівська область, 14035, 
www.stu.cn.ua

Адреса Ресурсного Центру: м. Чернігів, вул. Козацька 1б, ауд.127, http://nnip.stu.
cn.ua/uk/component/k2/itemlist/category/108-tsentr-stalogo-rozvitku-gromadi.html

Координатори – Сила Тетяна, декан факультету соціальних техно-
логій, оздоровлення та реабілітації, кандидат психологічних наук, до-
цент, +380953256370, ttartachnyk@yahoo.com; Левицька Надія, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, +380665656912, 
lev.nadiya@yahoo.com

Суспільні виклики сьогодення вказують на особливу роль Університету в жит-
ті громади та регіону. Саме університет є тим осередком, який може спричиня-
ти соціально-економічні зміни, ініціювати включення громади в реалізацію цих 
змін, активізувати прихований соціальний капітал всіх і кожного, наснажувати 
на глобальні перетворення маленькими кроками. Започаткована ректором уні-
верситету С.М.Шкарлетом програма «Університет в житті міста і регіону» зна-
йшла потужну ресурсну підтримку у співпраці з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду».
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Чернігівський національний технологічний університет став одним із пер-
ших ВНЗ, які взяли участь у започаткуванні Освітньої університетської мережі 
проекту МРГ. Після підписання Меморандуму про співробітництво з Програмою 
Розвитку ООН у листопаді 2011 року була реалізована низка ініціатив з упро-
вадження ідей сталого розвитку в освітній та науковий процеси в університеті. 

У навчальний план підготовки бакалаврів із соціальної роботи введено дис-
ципліну «Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування», яка включає 
модуль «Основи сталого розвитку суспільства». Крім цього, започатковано ма-
гістерський курс «Сталий розвиток суспільства», який сьогодні викладається в 
університеті англійською мовою.

Розроблено програму практики студентів у підрозділах проекту МРГ, де про-
йшли стажування близько 30 студентів університету по всій Україні (Хмель-
ницька, Черкаська, Луганська, Кіровоградська, Житомирська, Полтавська, Іва-
но-Франківська, Чернігівська області, м. Київ).

За підтримки проекту МРГ проведено 3 Всеукраїнські науково-практичні 
конференції «Актуальні проблеми сталого соціального розвитку: погляд молоді» 
(2011), «Сталий розвиток у соціальному вимірі: глобальним проблемам – локальні 
рішення» (2012), «Соціальна робота і сучасність: тенденції, виклики, перспекти-
ви» (2013). Особливо запам’яталися виступ на пленарному засіданні пані Рікарди 
Рігер, на той час регіонального директора ПРООН в Україні, а також майстер-
клас із соціальної мобілізації пана Джейсінга Саха, керівника проекту МРГ.

В університеті створено студентський дебатний клуб з проблем сталого розви-
тку суспільства. Учасники дебатного клубу вибороли 1 місце у 2013 році на між-
регіональних дебатах з проблем сталого розвитку, що проводилися за ініціативи 
проекту МРГ в м. Суми.

Яскраво минули «Дні сталого розвитку» у 2012 році, що проводилися в універ-
ситеті на підтримку конференції Ріо +20: тематичні лекції, майстер-класи, засі-
дання Дебатного клубу з проблем сталого розвитку, а також нова започаткована 
традиція – щорічна весняна толока під гаслом «Подбаймо про планету біля уні-
верситету».



21

Синергетичний ефект співпраці з проектом виявився ще і в тому, що за його 
інформаційної підтримки університет став членом Програми Балтійських Уні-
верситетів, в межах якої викладачі і студенти факультету постійно беруть участь 
у міжнародних конференціях, присвячених проблемам сталого ровитку, а в 2016 
році студентка університету Марія Стронська була обрана Міжнародним студен-
ським представником Програми Балтійських університетів.

Після відкриття у 2016 році в університеті Ресурсного центру зі сталого місце-
вого розвитку, який має за мету активізацію науково-дослідницької, виховної та 
проектної діяльності науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів 
Університету, налагодження міжсекторальної взаємодії у громаді, організацію 
просвітницької, проектної та наукової діяльності у сфері сталого розвитку гро-
мад, співпраця вийшла на якісно новий рівень.

У 2016 році університет надав експертну допомогу керівництву міст Ніжин та 
Прилуки у питаннях впровадження мікропроектів за компонентом «Smart-city». 
Крім цього, команда кафедри інформаційних систем та програмної інженерії ви-
грала тендер на реалізацію мікропроектів «Мобільні додатки для отримання ту-
ристичних послуг» та «Електронна реєстрація для отримання медичних послуг» 
в м. Ніжин.
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Херсонський державний аграрний університет

Дата підписання меморандуму – 23.11.2011 р.

Дата створення Ресурсного центру – 25.03.2016 р.

Адреса ВНЗ: вулиця Стрітенська, 23, Херсон, Херсонська область, 73000.

www.ksau.kherson.ua

Адреса Ресурсного центру: 73006, м.Херсон, вул.Мала Садова, 17, каб.21,

Координатор – Стратічук Наталя, Доцент кафедри екології та сталого 
розвитку, кандидат економічних наук, +380509563742, natochka7733@gmail.com

У 2011р. Херсонський державний аграрний університет (ХДАУ) підписав Мемо-
рандум про співпрацю з спільним проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієн-
тований на громаду». З цього моменту 
почалася плідна співпраця універси-
тету та Проекту МРГ. Координатори 
від ВНЗ не пропустили жодної спільної 
зустрічі з планування роботи мережі, 
а їх за ці роки було багато – і Львів, і 
Київ, і Остріг. Кожного разу подібні зу-
стрічі заряджали енергією та позити-
вом, бажанням робити зміни, навчати і 
жити за принципами сталого розвитку.

За шість років в робочих планах 
ХДАУ з’явились нові дисципліни та окремі модулі, присвячені тематиці сталого 
розвитку. Провідним осередком освіти зі сталого розвитку в університеті є кафедра 
екології та сталого розвитку, а з появою Ресурсного центру зі сталого місцевого роз-
витку (квітень, 2016р.), як підрозділу ВНЗ,  з’явилась можливість до залучення сту-
дентів та викладачів усіх факультетів до проблематики збалансованого розвитку.

Поява РЦ зацікавила не лише студентів, викладачів, а й багатьох провідних на-
уковців в галузі сталого розвитку. Зокрема, професор Клименко М.О., який давно 
співпрацює з нашим університетом (читає лекції зі сталого розвитку, проводить тема-
тичні вебінари), та професор Петрук В.Г. особисто приїхали на урочисте відкриття РЦ. 

Завдяки Ресурсному центру студенти та викладачі можуть планувати спільні за-
ходи та розробляти нові напрямки щодо популяризації ідей сталого розвитку.

Традиційним став щорічний квітневий Тиждень сталого розвитку. Під час Тиж-
ня проводяться круглі столи, навчально-практичні виїзди до громад і підприємств, 
студентські дебати, збір батарейок та макулатури, акції з озеленення та прибирання 
території.
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З 2012 року команда університету щороку брала участь у Всеукраїнських сту-
дентських дебатах. Команди були різні, але найуспішнішою можна вважати ко-
манду «Vox populi», яка, надихнувшись своїми досягненнями, вирішила спробува-
ти себе і на іншому рівні: в рамках реалізації гранту Президента України «Діалог 
заради миру» пройшла конкурс та брала участь у дебатах в м.Суми.

За час співпраці з проектом було шість навчальних виїздів до громад. Студен-
ти власними очима мали змогу побачити результати Проекту МРГ: покращення 
соціальних, економічних, екологічних умов на селі. Оскільки основний контин-
гент нашого ВУЗу сільська молодь, то побачене надихало їх пропонувати поді-
бні сценарії у їхніх селах (активним керівникам створювати громади та брати 
участь у грантових проектах).

Студенти ХДАУ брали участь у Літніх школах, що проводились Проектом у 
Карпатах та у Затоці, Одеській області. Три роботи будо надруковано в збірниках 
студентських робіт, які були видані за сприяння Проету МРГ.

Ресурсний центр тісно співпрацює з обласними координаторами, які допомага-
ють у проведені заходів, надають технічну допомогу та інформаційну підтримку.

Національний університет «Острозька академія»

Дата підписання меморандуму – 14.12. 2011 р.

Дата створення Ресурсного центру – 25.02.2015 р.

Адреса ВНЗ: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, www.oa.edu.ua.

Адреса Ресурсного центру: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800.

Координатор – Шершньова Олена, старший викладач кафедри документоз-
навства та інформаційної діяльності, кандидат наук з державного управлін-
ня, +380504350130, +380674650130, olena.shershnyova@gmail.com  

У 2016 році Ресурсний центр зі 
сталого розвитку Національного 
університету «Острозька академія» 
долучився до пропагування 17 Ці-
лей сталого розвитку, зокрема:
• 14 квітня 2016 року – приби-

рання Саду Майбутнього в На-
ціональному університеті «Ост-
розька академія», Ціль 13

• 25 квітня 2016 року – відео для 
флешмобу від Мережі, Ціль 7
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• 25 квітня 2016 року – презентація монографії «Забезпечення стійкого розви-
тку міст та агломерацій: теорія, методологія, практика» професора кафедри 
економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Мари-
ни Аверкіної, Ціль 11

• 18 травня 2016 року – семінар для вчителів Навчально-виховного комплек-
су «Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – дошкільний на-
вчальний заклад (дитячий садок)» Острозької районної ради щодо ролі шко-
ли у пропагуванні сталого розвитку, Ціль 4

• 18 травня 2016 року – тренінг для учнів Грем’яцька ЗОШ Острозького району 
про ефективне споживання енергії та перспективи зеленої енергетики, Ціль 7

• 19 травня 2016 року – презентація Мапи Індексу людського розвитку Рівнен-
щини за 2015 рік, Ціль 4

• 7 червня 2016 року – захист проектів зі сталого розвитку, Ціль 4 та Ціль 11

• 13 жовтня 2016 року – Круглий стіл «Цілі сталого розвитку та Острозька ака-
демія», Цілі 1–17

• 30 березня 2017 року – тренінг для учнів Привльненської ЗОШ про ефектив-
не споживання енергії та перспективи зеленої енергетики, Ціль 7
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• Окремою активністю Ресурсного центру зі сталого розвитку Національного 
університету «Острозька академія» у 2015 році було проведення Конкурсу 
журналів з проблематики сталого розвитку.

• На замовлення проекту ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» у період з березня 20167 по квітень 2017 року було проведено два 
комплексні соціологічні дослідження:

• Моніторинг діяльності Центру надання адміністративних послуг Миляцької 
об’єднаної територіальної громади Дубровицького району Рівненської облас-
ті;

• Моніторинг діяльності Центру надання адміністративних послуг Шумської 
об’єднаної територіальної громади Тернопільської області

Ресурсний центр зі сталого розвитку Національного університету «Острозька 
академія» здійснював розробку локальних стратегій сталого розвитку, зокрема:

• лютий – серпень 2016 року – розробка Стратегії сталого розвитку Нетішин-
ської міської об’єднаної територіальної громади до 2028 року, Ціль 11;

• грудень 2016 року – квітень 2017 року – розробка Стратегії сталого розвитку 
міста Дубно до 2022 року, Ціль 11,

а також розробив проект «Територія випереджаючого інноваційного розвитку 
(ТВІР) на базі м. Острога та Національного університету «Острозька академія», 
який ввійшов до Плану реалізації (на період 2015–2017 років) Стратегії сталого 
розвитку Рівненської області до 2020 року на отримання фінансування з Дер-
жавного фонду регіонального розвитку.

Спільно з Рівненським обласним ресурсним центром розвитку громад про-
водились тренінги для зацікавлених представників міста та об’єднаних терито-
ріальних громад зі стратегічного планування з використанням 17 Цілей сталого 
розвитку та індикаторів Smart city:

• 3 листопада 2016 року у м. Дубно
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• 4 листопада 2016 року у м. Костопіль

• 14 листопада 2016 року для ОТГ у м. Дубно

• 15 листопада 2016 року для ОТГ у смт Млинів

• 13 лютого 2017 року для Боремельської ОТГ у с. Малево;

• 30 березня 2017 року для ОТГ у с. Привільне.

Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Дата підписання меморандуму – 25.04.2012 р.

Дата створення Ресурсного центру – 16.07. 2013 р.

Адреса ВНЗ: м. Харків, 61001, вул. Маршала Бажанова 17, www.kname.edu.ua

Координатор – Бібік Наталя, кандидат економічних наук, доцент, 
nvbibik@gmail.com, +380957420686

Співпраця з проектом ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на гро-
маду» розпочалась з 2012 року та сприяла приверненню уваги до проблем необ-
хідності співпраці органів місцевого самоврядування, громадських організацій 
та ВНЗ в Харківському регіоні, і пізніше призвела до ініціації об’єднання зусиль 
влади та наукового потенціалу Харкова у вирішенні питань регіонального роз-
витку.

Тому 16 липня 2013 року, розуміючи необхідність об’єднання зусиль для сти-
мулювання регіонального розвитку, голова  Харківської обласної ради, голова 
Харківської обласної державної адміністрації, ректор Харківського національ-
ного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ імені О.М. 
Бекетова), ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
та голова Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області під-



27

писали договір про співпрацю та ініціювали створення у своїх організаціях від-
повідних ресурсних центрів. 

Даний захід поклав початок діяльності Центру регіонального розвитку. Ме-
тою центру було обрано розвиток регіональної інфраструктури, активізація ін-
вестиційної діяльності в регіоні і сприяння розвитку економіки регіону. Дирек-
торкою центру було призначено д.е.н., проф. Димченко О.В. Одним з важливих 
напрямків діяльності центру регіонального розвитку – співпраця з  проектом ЄС 
та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Доручено очолити цей 
напрямок к.е.н., доц. Бібік Н.В. в рамках ресурсного центру сталого розвитку як 
структурного підрозділу центру регіонального розвитку.

Центр став майданчиком для співпраці 
громадських організацій, органів влади та 
експертів центру. За час діяльності центру 
організовано та проведено низку семінарів 
та круглих столів, що були орієнтовані на 
вирішення нагальних питань щодо роз-
витку громади, забезпечення ефективної 
та транспарентної співпраці територіаль-
ної громади із місцевими органами вла-
ди, обговорення питань децентралізації та 
залучення населення та підприємств ра-
йонів до стратегії енергоефективності об-

ласті. Центр реалізував ряд грантових проектів, у тому числі проект «Ефективне 
управління енергією – перший крок до Зеленого університету», який був направ-
лений на зменшення енергоспоживання в будівлях Університету до 10% завдяки 
ефективному енергоменеджменту та зміні поведінці персоналу щодо енергоспо-
живання. Крім того було розроблено на замовлення органів місцевого самовря-
дування низку проектів та програм розвитку та надано практичні рекомендації у 
напрямку вирішення проблемних питань громад.

В рамках третьої фази проекту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтова-
ний на громаду» проведено ряд круглих столів та семінарів для органів місцево-
го самоврядування, надано інформаційну та консультаційну підтримку одному 
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з малих міст учасників проекту – місту Мерефа, з яким продовжено співпрацю 
та постійно надаються консультації як новоствореній об’єднаній територіальній 
громаді. Також для покращення роботи учасників проекту МРГ в Харківській 
області та на прохання Харківського обласного підрозділу впровадження про-
екту ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» спеціалістами 
центру розроблений дистанційний курс для підвищення комп’ютерної грамот-
ності учасників Проекту МРГ з числа представників ОСББ.

За час свого існування центр став дорадчим органом для громад у вирішення 
актуальних питань із врахуванням концепції сталого розвитку, що завжди було, 
є та буде основою діяльності центру.

Черкаський державний технологічний університет
Дата підписання меморандуму – 5.09.2012 р.

Дата створення Ресурсного центру – вересень 2015 р.

Адреса ВНЗ: б-р. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна 18006.

https://chdtu.edu.ua

Адреси Ресурсного центр: б-р. Шевченка, 460, м. Черкаси, Україна 18006 1 
корпус, а.704.

Координатори – Березіна Олена, доцент кафедри фінансів, кандидат еконо-
мічних наук, +380939597033, +380501979363, o.berezina@chdtu.edu.ua; Ткаченко 
Юлія, доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, +380638664956,  
tkyuliia@gmail.com

У 2012 році підписанням меморандуму про співробітництво між Черкаським 
державним технологічним університетом та ПРООН в Україні розпочалася сис-
темна робота університету в Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду». Сьогодні Черкаський державний технологічний університет 
є одним з найактивніших учасників цієї мережі. Ми вдячні Проекту за постійну 
підтримку креативних ідей та новацій, що продукуються координаторами Ре-
сурсного центру зі сталого розвитку. Ми пишаємося трьома складовими успіху 
університету в Проекті: освітня, наукова та соціальна.

1. Освітня складова успіху.  В освітні програми підготовки фахівців з менедж-
менту, бізнес-адміністрування, фінансів, банківської справи та страхування було 
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впроваджено навчальні дисципліни, спрямовані на формування у майбутньої 
управлінської еліти компетенцій та навичок сталого розвитку: «Сталий розвиток 
суспільства», «Фінансове забезпечення реалізації соціальних ініціатив», впрова-
джені  модулі зі сталого розвитку територіальних громад і соціального партнер-
ства в межах дисциплін «Муніципальне управління», «Менеджмент підприємств 
міського господарства», «Корпоративне управління», «Фінансування соціальних 
програм». Близько півтисячі студентів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за ці 
п’ять років  прослухали курси зі сталого розвитку, отримали знання і практичні 
навички зі сталого суспільного розвитку. Сьогодні найактивніші студенти, на-
тхненні ідеєю сталого розвитку, створюють власні проекти соціальної дії, спря-
мовані на забезпечення локальних трансформацій.

2. Наукова складова успіху. Результатом досліджень науковців університету в 
царині забезпечення сталого регіонального розвитку стали підготовлені та захи-
щені за останні п’ять років дисертації на здобуття наукового ступеня  кандидата 
та доктора економічних наук: 1. «Соціальна інфраструктура регіону в ринкових 
умовах господарювання: проблеми та перспективи» (Кришталь Т.М., 2013 р.), 
«Формування та розвиток системи соціального інвестування в регіоні» (Богус-
лавська С.І., 2013 р.), «Концептуальні основи та практичні засади розвитку регіо-
нальних господарських систем» (Васильченко Л.С., 2013 р.), «Проектування регі-
онального розвитку: стратегічний вектор» (Черник Н. Б., 2013 р.),  «Регулювання 
підвищення якості життя в регіоні» (Чубін Т. К., 2013 р.), «Нaукoвo-прaктичнi 
прoблeми рoзвитку eнeргeтичнoгo кoмплeкcу рeгioну» (Мильнiчeнкo С.М., 2014 
р.)., «Теоретико-методичні засади реалізації концепції сталого розвитку в регі-
онах України» (Петровський М.І,, 2014 р.), «Екoлoгo-eкoнoмiчнi зacaди cтaлoгo 
рoзвитку рeгioну» (Чубiн Д.Д., 2014 р.), «Науково-практичні основи формування 
сталого розвитку регіону» (Горяна І.В., 2014 р.).

Суттєвим науковим і практичним внеском у вирішення проблем, які гальмують 
поступ українського суспільства на шляху до сталого розвитку, став щорічний 
міжнародний науковий форум «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд 
очима різних поколінь», започаткований в Черкаському державному техноло-
гічному університеті на факультеті економіки та управління. Форум проведено 
Ресурсним центром зі сталого розвитку ЧДТУ за підтримки Проекту ЄС/ПРООН 
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«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Результатом роботи учасників 
форуму є напрацьовані пропозиції як відомих, так і молодих науковців у напрямі 
сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. У 2016 році вийшла в світ 
колективна монографія, підготовлена за результатами роботи форуму, відмін-
ною особливістю якої є багатоаспектність визначених авторами проблем сталого 
розвитку та міждисциплінарний підхід до їх вирішення. Своє бачення проблем 
та шляхи їх вирішення представили фахівці (доктори та кандидати наук, аспі-
ранти та магістри) з філософії, державного управління, економіки, фінансів, ме-
неджменту, соціології, інформаційних технологій, екології, енергетики та енерго-
ефективності, природничих наук та ін. У травні 2017 року буде проведено другий 
форум, за результатами якого планується вихід монографії «Глобальне партнер-
ство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації», яка присвячена 
науковим підходам до вирішення проблем сталого розвитку на локальному, ре-
гіональному та глобальному рівнях, практичні рекомендації щодо збалансованої 
реалізації всіх компонент сталого розвитку. 

3. Соціальна складова успіху. У 2015 році в університеті створено Ресурсний 
центр зі сталого розвитку ЧДТУ – осередок реалізації комплексу заходів, спря-
мованих на впровадження концептуальних основ сталого розвитку на засадах 
реалізації університетом політики залученості студентів, викладачів, населен-
ня, бізнес-структур до реалізації спільних проблем економічного, соціального 
та екологічного характеру. За п’ять років проведено десятки тренінгів, студент-
ських дебатів, круглих столів та науково-практичних конференцій з проблема-
тики сталого розвитку; гарною традицією стали активна участь дебатних команд 
університету у Всеукраїнських дебатах зі сталого розвитку, виїзди студентів та 
викладачів в громади; з 2016 року започатковано проведення тижнів сталого 
розвитку в університеті. 

Унікальним прикладом успіху університету є створена літня школа коман-
доформування  Scientific Training of Teambuilding, яка з 2015 року проводиться 
на Базі «Рось» ЧДТУ та є особливо популярною серед студентів. Вправами «Мо-
тузкового курсу» та іншими цікавими командними завданнями студенти закрі-
плюють навички роботи в команді, вчаться ефективним способам розв’язання 
конфліктів, продукують ідеї та готують проекти з їх реалізації.
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Особливим заходом в рамках Проекту є щорічний обласний дебатний турнір зі 
сталого розвитку серед учнів шкіл, завдяки якому понад 50 команд у 2016 році та 
понад 60 команд у 2017 р. з Кіровоградської та Черкаської областей долучились 
до обговорення Цілей сталого розвитку. В рамках турніру протягом 2-х місяців  
відбуваються інформаційні сесії та  навчання Цілям сталого розвитку в межах 
дебатної технології, півфінали в межах адміністративних районів та феєричний 
фінал в складі 30 команд-учасників. Турнір став регіональною платформою для 
зустрічі молоді, які пропагують, реалізують та поширюють ідею сталого розви-
тку в своїх територіальних громадах.

Насичені заняття надають учасникам нові знання, безцінний практичний до-
свід, а найголовніше – сформовану команду, готову ефективно діяти для сталого 
розвитку громади, міста та регіону!
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В рамках програми заходів Національної мережі ВНЗ-партнерів спільного 
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Ресурсним 
центром зі сталого розвитку ЧДТУ 30 травня – 3 червня 2016 року було органі-
зовано серію тренінгів. Кульмінацією двох тренінгових днів стала розробка про-
екту зі спорудження дитячого ігрового майданчика на території с. Будки, Смі-
лянського району Черкаської області. Студенти об’єдналися в проектні групи, з 
яких було сформовано три мікропроекти: 1) реконструкція дитячого майданчи-
ка; 2) створення об’єктів ландшафтного дизайну; 3) організація свята для дітей. 
Ці проектні групи мали змогу використати отримані теоретичні знання та прак-
тичні навички, набуті в рамках Реаліті-тренінгу «Створи диво», приуроченого до 
дня захисту дітей.

Концепція полягала у наступно-
му: групу студентів вранці вивезли в 
с. Будки (Смілянський район), де на 
основі розробленого проекту, було 
оголошено завдання. Мета тренінгу – 
реконструкція дитячого майданчика  
на території дошкільного навчально-
го закладу №11 «Сонечко» у селі Буд-
ки на засадах командоформування та 
самоорганізації. Всі проектні групи 
мали обмежений ресурс та ліміт часу 
(до 16.00 вони мали «здати» повністю 
розроблений проект).

Цікава особливість: для реалізації завдання учасники могли залучати будь-
які ресурси з боку громади села, шукати спонсорів, використовувати креативний 
потенціал тощо. Також вони могли просити допомоги жителів для будівництва 
самого майданчика. Це стало прикладом унікальної співпраці, адже в процесі 
організації жителі села та місцеві підприємці не лише відкликалися на прохання 
щодо надання матеріалів (дощок, інструментів), а й безпосередньо допомагали у 
виконанні робіт.
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В кінцевому результаті Реаліті-тренінгу будківський дошкільний навчальний 
заклад №11 «Сонечко» отримав реконструйований дитячий майданчик, жителі 
села – яскравий приклад самоорганізації та впевненість в тому, що «Майбутнє 
країни виключно в наших руках», а команда студентів ЧДТУ – безцінний досвід 
проектної командної роботи!

А найголовніше, що всі отримали незабутню яскраву винагороду – усмішки та 
щасливі очі дітей!

Дніпропетровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дата підписання меморандуму – 2012 р.
Адреса ВНЗ: вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010, http://diit.edu.ua/.
Координатор – Мозолевич Григорій, доцент, кандидат технічних наук, 

+380688572946, +380996227266, diit_rmv@ukr.net
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна підписав меморандум про співпрацю з проектом у 2012 р.
За цей час за підтримки проекту на базі університету було проведено 2 фору-

ми з питань енергоефективності та енергозбереження, конференція, круглий стіл 
та студентські дебати з тематики сталого розвитку. 

Студентська команда університету 4 рази брала участь у студентських деба-
тах (2013–2016 р.), що проходили в м. 
Суми, Полтава, Ужгород та Одеса.

У квітні 2016 р. було реалізовано 
ознайомчий виїзд студентів та молодих 
вчених в громади Нікопольського райо-
ну, що мають успішний досвід співпраці 
із Проектом.

3 студентів університету взяли  
участь в Літніх школах, що організо-
вувались Проектом: у 2014 р. – Різд-
ванецький Дмитро, у 2015 р. – Новосад 
Сергій, у 2016 р. – Сагіров Георгій.

Різдванецький Дмитро двічі пода-
вав наукові роботи на конкурс у 2014 
та 2015 р. та має відповідні публікації 
(науковий керівник – координатор проекту від ВНЗ доц. Мозолевич Г. Я.) Роботи 
були присвячені актуальним питанням сьогодення: вивчення ставлення моло-
ді різних регіонів України до історії та сучасних соціально-політичних подій та 
проблем сталого розвитку урбанізованих територій великих міст країни.

10 проектів для отримання міні-грантів було подано студентами університету 
у 2016 р. На жаль, жоден з них не був відібраний до реалізації.

У квітні – червні 2016 р. 25 студентів та молодих вчених були учасниками 
тренінгу зі сталого розвитку на базі ДНУЗТ. Більшість з них вже підготували та 
подали проекти на гранти регіонального та державного рівня.

Під час тижня сталого розвитку у 2015 та 2016 р. були проведені відкриті лек-
ції з актуальних питань цієї сфери, у 2016 р. університет взяв участь в естафеті 
висадки дерев Мережі ВНЗ-партнерів Проекту, були проведені студентські деба-
ти з питань сталого розвитку.
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Під час співпраці із Проектом та за його підтримки в навчальний процес фа-
культетів:

 - Промислове та цивільне будівництво, 

 - Економіко-гуманітарний, 

 - Управління процесами перевезень на кафедрах:

 - Гідравліка та водопостачання, 

 - Економіка та менеджмент, 

 - Станції та вузли; 

 - Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали

 - впроваджено дисципліни з питань сталого розвитку:

 - Сталий розвиток галузі, 

 - Сталий місцевий розвиток, 

 - Основи теорії систем та управління (окремий модуль/теми), 

 - Формування проектних пропозицій.

Викладання ведеться для магістрантів спеціальності «Водопостачання та во-
довідведення» (5–6 курс), для бакалаврів напряму «менеджмент» (3 курс), на спе-
ціальності «Організація перевезень та управління на транспорті» (4 курс), для 
магістрантів спеціальності «Управління проектами» (5–6 курс).

Також питання сталого розвитку викла-
даються на курсах підвищення кваліфіка-
ції як окремий модуль для різного напрям-
ку фахівців-управлінців транспортної та 
інших галузей зі всієї України.

Починаючи з 2013 року, близько 200 сту-
дентів щороку були ознайомлені з питаннями 
сталого розвитку та методологією Проекту.

У 2016 р. координатором проекту від уні-
верситету доц. Мозолевичем Г.Я. було реа-
лізовано два проекти «Соціологічне дослі-
дження «Dnipro-future”» та Всеукраїнський 
семінар на тему «Енергоаудит та енергоме-
неджмент в проектах сталого розвитку».
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На семінар в гості до Дніпропетровська завітали студенти, аспіранти та на-
уково-педагогічні працівники університетів Вінниці, Запоріжжя, Києва, Полта-
ви, Сум, Сєверодонецька, Херсона, Черкас та Чернігова. 

Учасників тренінгу було ознайомлено із результатами реалізації проекту в 
Дніпропетровській області, можливостями співпраці проекту із  Дніпропетров-
ським національним університетом залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна, із методикою проведення енергоаудиту та енергоменеджменту, тех-
нічними засобами енергоаудиту.

Далі учасники семінару поїхали в с. Вербки Павлоградського району, де Проек-
том разом із місцевою громадою було реалізовано освітлення вулиць за рахунок 
сонячної енергії. Об’єктом енергоаудиту виступила  Вербківська загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів. Науковими співробітниками Центру технічної діагностики 
та неруйнівного контролю на залізничному транспорті ДНУЗТ було представ-
лено сертифіковане обладнання для енергоаудиту та його технічні можливості: 
тепловізор, пірометр, лазерний дальнометр, товщинометр, твердомір, анемометр 
та ін. Зацікавило воно й учнів школи, можливо, для декого з них надало поштовх 
для вибору майбутнього напрямку навчання. 

Директор школи запропонувала обстежити проблемні приміщення класів, 
коридорів та даху. Треба відзначити, що сільській громаді вдалося зберегти бу-
дівлю, що встигла «відсвяткувати» столітній ювілей.

Студенти з допомогою співробітників Центру оцінили значення температури 
«точки роси» поверхні стін, яка коливалась від 8 до 16 градусів Цельсія. До бага-
тьох з них прийшло розуміння чому, одні стіни покриваються пліснявою, а інші – 
ні. За допомогою тепловізора були виявлені місця будівлі, де втрачається тепло. 
Анемометр показав недостатність швидкості вентиляції повітря для запобігання 
накопичення вологи на стінах та стелях класів, спортивного залу. Ізюминкою 
тренінгу стало обстеження даху школи. 

Голова селищної ради Холоденко Любов Пилипівна розповіла присутнім про 
досвід підготовки та реалізації проектів, спрямованих на сталий розвиток соці-
альної інфраструктури об’єднаної сільської громади.

Луцький національний технічний університет

Дата підписання меморандуму – 2012 р.

Дата створення Ресурсного центру – 30.04.2016 р.

Адреса ВНЗ: вулиця Львівська, 75, Луцьк, Волинська область, 43000.

http://lutsk-ntu.com.ua/uk

Адреса Ресурсного центру: м. Луцьк, вул. Софії Ковалевської, 29, ауд.225а.

Координатор – Урбан Оксана, доцент кафедри економічної теорії та міжнарод-
ної економіки, кандидат економічних наук,urban.oksana@gmail.com, +380505237842

Представники Луцького національного технічного університету (НТУ) завжди 
цікавилися проблематикою сталого розвитку та можливостями вирішення акту-
альних для України проблем. Саме тому діяльність студентів та викладачів ак-
тивізувалася завдяки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду».

В травні–червні 2016 р. за підтримки Спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» було проведено Волинський обласний кон-
курс студентських та учнівських наукових робіт в сфері комплексного енергоз-
береження та енергоефективності.  До участі в конкурсі приймалися студентські 
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та учнівські дослідницькі роботи, в яких були запропоновані креативні ідеї щодо 
раціонального використання наявних енергоресурсів та залучення альтернатив-
них джерел енергії. Переможці конкурсу отримали цінні призи та сертифікати.

Представники Ресурсного центру Оксана Урбан та Олена Ковальчук взяли 
участь у літньому стажуванні «Сталий розвиток 2020» в м.Байа Доміція (Італія) 
в серпні 2016 року.

25 січня 2017 року Оксана Урбан провела тренінг для викладачів та студен-
тів  Технічного коледжу  Луцького НТУ «Особливості використання ефективних 
комунікацій з метою виявлення лідерських якостей». Основною метою тренінгу 
було формування лідерського світогляду і розвиток професійно-управлінських і 
соціально-психологічних якостей учасників. 

У ході тренінгу викладачі розглянули комунікаційний зв’язок «викладач — 
студент». Виконання різних вправ дозволило учасникам тренінгу розкрити в собі 
потенціал лідера і виробити навички його реалізації. 

Представники Ресурсного центру Оксана Урбан та Микола Рудинець взяли 
участь в роботі круглого столу «Координація дій громадських організацій, що 
працюють у сфері децентралізації та посилення спроможності обєднаних тери-
торіальних громад», що відбувся 17 березня 2017 р.

Завдяки налагодженню співпраці з навчальними закладами міста Луцька 
Оксана Урбан провела тренінг для студентів та викладачів в рамках засідання 
обласного методичного об’єднання викладачів економіки ВНЗ І–ІІ рівнів акреди-
тації Волинської області, що відбувся 22 березня 2017 р.

Спільні заходи, що проходять за участі представників Ресурсного центру, 
сприяють поширенню ідей серед молоді Волинської області.

Навчальні заклади Волині завжди плідно співпрацюють з органами влади 
місцевого рівня. Саме тому доценти Луцького НТУ Олег Герасимчук та Окса-
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на Урбан долучилися до процесів децентралізації, що активно розвиваються в 
Україні. Завдяки їх роботі в Офісі реформ у Волинській області 27 квітня 2016 
року в Луцькому НТУ провели відбірний тур дебатів за підтримки Проекту ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У відбіркових дебатах 
взяли участь три команди – «Сірники», «Дві гривні» та «ВВС». Студенти впевнено 
і обґрунтовано відстоювали свою думку. 

Викладачі Луцького НТУ долучилися до написання стратегії Голобської 
об’єднаної територіальної громади.

17 червня 2016 року в Луцькому НТУ відбулася ІІ Міжнародна науково-практич-
на конференція «Енергоменеджмент для забезпечення сталого розвитку громад» за 
підтримки Спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на гро-
маду». В конференції взяли участь відомі експерти та практики з питань енергоме-
неджменту. Начальник управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції 
Волинської обласної державної адміністрації Юрій Кресак окреслив перспективи 
розвитку проектної діяльності в контексті енергозбереження у Волинській області.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Дата підписання меморандуму – 09.02.2012 р.

Дата створення Ресурсного центру – 26.04.2016 р.

Адреса ВНЗ: 03057, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1.

https://kneu.edu.ua/

Адреса Ресурсного центру: 03057, м. Київ проспект Перемоги, 54/1, ауд.230,  
https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/sn/rcsr/

Координатор – Усик Віра, кандидат економічних наук, доцент, докторант ка-
федри макроекономіки та державного управління, +380958986296, vira.usyk@kneu.ua

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
(КНЕУ) є одним з кращих і популярних ВНЗ економічного спрямування. Ми 
цінуємо свою історію, але завжди тягнемося до нового. В грудні 2015 року, по-
трапивши випадково на зустріч координаторів освітньої мережі проекту ПРО-
ОН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в м. Києві, доцент кафе-
дри макроекономіки та державного управління Віра Усик зрозуміла, що КНЕУ 
має стати членом даної команди.  Адже атмосфера, яка панувала серед освітньої 
спільноти сприяння сталому розвитку, запалювала та надихала. Як виявилося, 
КНЕУ вже мав підписаний меморандум про співпрацю, але з певних причин він 
не перший рік існував просто на папері, 
тому було взято курс на його відновлення, 
а найголовніше – налагодження співпраці.

За рік в мережі Віра Усик отримала 
можливість бути учасником тренінгу для 
тренерів «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» в с. Карпати (лютий, 2016), а 
далі провела одноіменний тренінг для сту-
дентів КНЕУ (травень, 2016). В квітні місяці 
ініціювала створення Ресурсного центру зі 
сталого розвитку і після відповідного Нака-
зу ректора, очолила його.
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Починаючи з квітня, Ресурсний центр 
провів Тиждень сталого розвитку (круглий 
стіл, заходи щодо Чорнобильської річниці, 
висадка дерев) проводив заняття в межах 
дисципліни «Моніторинг макроекономічної 
динаміки» на основі кейсів зі сталого роз-
витку, брав участь в семінарі щодо енерго-
аудиту та енергоменеджменту (м.Дніпро), у 
1 сесії спільної зустрічі координаторів му-
ніципального компоненту проекту МРГ з 
координаторами освітньої мережі сприяння 
сталого розвитку університетів-партнерів 
(м. Львів), залучав студентів до Конкурсу 
наукових робіт зі сталого розвитку (3 роботи 
з 5 були рекомендовані до друку у збірнику 
студентських робіт), Конкурсу мікрогрантів 
зі сталого розвитку (отримали 1 місце), Сту-
дентської конференції (напрям «Інноваційні 
домінанти сталого розвитку за участі міс-
цевих громад»), Конкурсу на участь у п’ятій 
студентській літній школі «Сталий розвиток 
за участі громад» (1 учасниця пройшла від-
бірковий тур), дебатів зі сталого розвитку 
(команда студентів стала учасниками Все-
українських дебатів в м.Одеса), здійснював 
виїзд у громаду, ініціював проведення в уні-
верситеті еко-тренінгу від ГО «Світ освіт», 
тренінгу «Гендерне бюджетування в Украї-
ні», трьох тренінгів за програмою «Активні 
громадяни» та провів воркшоп «Соціальна 
мобілізація молоді для сталого місцевого 
розвитку» за грантової підтримки спільного 
проекту Європейського Союзу та Програми 
розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду”. Перший рік в мережі був 
насичений та цікавий.

Нашу ініціативу тижня сталого розвитку 
підхопили громадські організації, зокрема 
ВГО «Поруч», і теж приєдналися до акції «Збе-
режи життя» та посадили дерева, а згодом до 
Дня цілей сталого розвитку створили фотоко-

лаж з своїх активностей, які свідчать про сприяння їхніх членів у досягненні окре-
мих цілей сталого розвитку.

У 2017 році  в межах Тижня цілей сталого розвитку було проведено низку заходів, 
конкурс відеоробіт «Сталий розвиток починається з мене», конкурс плакатів «Ми за 
сталий розвиток», факультетські та університетські дебати з цілей  сталого розвитку, 
практичні заняття та тренінги щодо популяризації цілей сталого розвитку в КНЕУ 
та інших освітніх закладах, а також велопрогулянку «ВелоКНЕУ» задля об’єднання 
викладачів і студентів, які підтримують здоровий спосіб життя. І значною подією 
було у 2017 році – відкриття Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку.
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Надалі ми плануємо продовжувати всі розпочаті ініціативи, зокрема проводити 
дебати зі сталого розвитку, тренінги зі сталого розвитку, брати участь в конкурсах, 
що ініційовані проектом, сприяти патріотичному та інтелектуальному вихованню 
молоді, а також розвитку соціальних інновацій та соціального підприємництва, по-
ширювати та імплементувати концепції сталого розвитку, налагоджувати взаємодії 
громадян та органів місцевого самоврядування, підтримувати місцеві громади, про-
сувати ідеї гендерної рівності у суспільстві, організовувати дослідницькі програми, 
воркшопи та конференції на соціогуманітарну тематику. Адже, разом дієвіше!

Сумський національний аграрний університет

Дата підписання меморандуму – 9.04.2013 р.

Дата створення Ресурсного центру – 25.03.2015 р.

Адреса ВНЗ: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160, www.sau.sumy.ua

Координатор – Данько Юрій, завідувач науково-дослідної частини, доктор 
економічних наук, професор, +380506935205, Yuriy.i.danko@gmail.com

Історія співпраці Сумського національного аграрного університету з  Проек-
том ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-2» розпочалася 
у 2013 році з підписання Меморандуму про взаємопорозуміння між двома ор-
ганізаціями. Цей крок був цілком логічним, оскільки традиційно саме аграрний 
університет був центром наукового, методичного та кадрового забезпечення роз-
витку сільських територіальних громад в Сумському регіоні. 

На початку 2015 року було прийнято рішення про створення Ресурсного цен-
тру зі сталого розвитку Сумського національного аграрного університету. Саме 
це добровільне об’єднання ентузіастів, яке знайшло своє місце в структурі Сум-
ського національного аграрного університету, стало координаційним центром 
сталого розвитку  в нашому навчальному закладі. Ресурсний центр сталого роз-
витку СНАУ діє на основі затвердженого положення.  Очолює його роботу коор-
динатор – завідувач науково-дослідної частини, доктор економічних  наук, доцент 
Данько Юрій Іванович. В структуру ресурсного центру також входять ініціативні 
групи, які діють на факультетах. Ресурсний центр  зі сталого розвитку СНАУ вхо-
дить до складу Сумського міжвузівського ресурсного центру сталого місцевого 
розвитку та активно співпрацює  з Сумським обласним ресурсним центром гро-
мад, Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною  ра-
дою та громадськими організаціями, зокрема ГО «Краса та розум Сумщини» та 
ГО «Рада молодих вчених».
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Тема сталого розвитку червоною 
лінією проходить через усі наукові 
публічні заходи, які організовуються 
в університеті. В рамках роботи на-
укових конференцій завжди органі-
зовується секція «Сталий розвиток 
аграрного сектору та сільських тери-
торій». Зокрема у 2016 році в робо-
ті секції взяли участь молоді вчені з 
Сум, Києва, Харкова, Львова, Івано-
Франківська, інших міст України та з 
Польщі. Учасниками були заслухані 
та обговорені ряд доповідей. Зокрема, 

досвід Сумської області в реалізації проекту «Місцевий розвиток орієнтований 
на громаду» розкрила координатор обласного ресурсного центру громад Тамара 
Харченко.

Університет активно пропагує ідеї сталого сільськогосподарського виробни-
цтва. Зокрема три роки поспіль на території університету відбувається виставка 
«Життя в стилі ЕкоСумщини». Організатори ставлять собі за мету якнайширше 
продемонструвати людям можливості й технології виробництва екотоварів – ви-
рощування, переробки, зберігання, а також вигоди їх споживання. Це цікаво й 
перспективно для виробників і дуже корисно для споживачів, а Сумщина – це 
регіон, де ековиробництво ще розвинене недостатньо, тож є куди рухатися в на-
прямку сталого розвитку регіону. Визнаючи авторитет Сумського аграрного вишу 
у розвитку ідей сталого сільського господарства, вперше в Україні на базі універ-
ситету та за активної підтримки Міністерства агрополітики розпочато роботу за 
програмою RISE. Це програма оцінки сталого розвитку господарств (Response-
Inducing Sustainability Evaluation), розроблена в Бернському університеті (Bern 
University of Applied Sciences) та застосована в понад 2500 фермерських госпо-
дарств в 53 країнах світу.

Традиційною в університеті став 
захід під назвою «Зелена планета 
СНАУ». Щорічно студенти висаджу-
ють на території шкіл, які вони закін-
чили, понад 1000 фруктових дерев в 
усіх районах області. Крім того, уні-
верситет співпрацює з лісгоспами об-
ласті та організовує для них висадку 
дерев.

Сумський національний аграрний 
університет багато уваги приділяє 
питанням енергозаощадженння. Це чи не єдиний виш в Україні, який повністю 
відмовився від споживання природного газу та перейшов на сучасні енергозбе-
рігаючі технології. Студенти активно підтримують ідеї збереження природних 
ресурсів. Саме за ініціативи активістів ресурсного центру в усіх корпусах були 
розміщені наліпки, в яких був заклик до збереженння води та енергетичних ре-
сурсів.

В 2016 році команда ресурсного центру сталого розвитку Сумського націо-
нального аграрного університету під назвою «Agrogirls», до якої ввійшли сту-
дентки Кривуля Дар’я, Свисенко Софія та Журба Людмила, взяла участь у V 
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Всеукраїнських студентських дебатах зі сталого розвитку, що пройшли 15–17 
травня в Одесі. Дівчата показали високий рівень ораторського мистецтва, вмін-
ня переконувати опонентів, доведення своєї позиції та отримали чудовий досвід 
спілкування зі своїми колегами.

Повернувшись до рідного університету, студентки вирішили перенести ідею 
студентських дебатів зі сталого розвитку на новий рівень. 23 вересня 2016 року 
були оприлюднені результати конкурсу міні-грантів, оголошеного в рамках про-
екту Чеського університету природничих наук «Підтримка гармонізації запро-
вадження Болонських принципів в Українських аграрних університетах». Од-
ним із переможців конкурсу став проект, підготовлений командою «Agrogirls» під 
назвою «Creating the student scientific discussion club in SNAU». Кривуля Дар’я, 
Свисенко Софія та Журба Людмила отримали фінансування на розвиток сту-
дентського дебатного клубу зі сталого розвитку в рідному університеті. 

Активна життєва позиція дівчат та пропагування ідей сталого розвитку в 
Сумському національному аграрному університеті знайшли підтримку серед 
студентства. У жовтні 2016 року активістка ресурсного центру СНАУ Кривуля 
Дар’я була обрана студентським ректором університету. В цьому ж році інша 
учасниця команди «Agrogirls» Людмила Журба стала головою студентського на-
укового товариства СНАУ.  

Пріоритетним завданням на Сумщині є сталий розвиток сільських територій. 
Розуміючи це, науковці Сумського національного аграрного університету актив-
но долучаються до розвитку органічного виробництва, зеленого туризму, енер-
гозбереження, запровадження альтернативної енергетики, народних промислів, 
розвитку місцевих ринків сільськогосподарської продукції та продовольства. 
Тому в університеті створюються фокус-групи з проектування розвитку сіль-
ських територій. Таку роботу розпочато в Роменському, Недригайлівському, Ле-
бединському та Сумському районах. Проводиться підготовка як програм розви-
тку адміністративно-територіальних одиниць, так і окремих проектів.
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Ресурсний центр СНАУ спільно з Сумським регіональним відділенням Всеу-
країнської асоціації сільських і селищних рад постійно проводить виїзні семіна-
ри для сільських, селищних голів. 

Семінари проводилися за семи темами, зокрема: «Роль проектного менедж-
менту в розвитку сільських територій», «Генеральні плани забудови: вимоги 
сьогодення», «Сучасні технології в овочівництві», «Сучасні технології з вирощу-
вання та переробки фруктів», «Сучасні технології з виробництва, переробки та 
зберігання молока», «Сучасні технології з виробництва, переробки та зберігання 
м’яса», «Виробництво екологічної продукції».

Більшу зацікавленість викликають семінари із стратегічного планування та 
генеральних планів забудови, де розглядалися питання реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, подання інвести-
ційних програм і проектів, регіонального розвитку Сумської області, вимоги до 
генеральних планів забудови, законодавчі та нормативні акти, особливості під-
готовки генеральних планів населених пунктів. У цих семінарах беруть участь 
близько двох третин від загальної кількості зареєстрованих осіб. Загалом за під-
сумками навчань, проведених у 2016 році, взяли участь представники 18 районів 
в кількості 206 осіб, в тому числі землевпорядників – 50, сільських голів – 78, 
галузевих спеціалістів – 30, фермерів та підприємців – 33, інших зацікавлених 
осіб – 15.

У відповідності до завдань Програми розвитку агропромислового комплексу 
та сільських територій Сумської області на період до 2020 року в університеті 
підготовлена Освітня програма «Регіональний менеджмент» , яка спрямована на 
отримання комплексу компетентностей з регіонального управління та сталого 
розвитку, набуття спеціальних навичок для забезпечення подальшого особистіс-
ного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, території, громади, а також 
формування фундаментальних знань та фахових вмінь з управління державни-
ми і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційни-
ми організаціями, управління окремими територіями (регіонами).

У 2017 році Сумський національний аграрний університет отримав від Мініс-
терства освіти і науки України фінансування на наукове дослідження «Інститу-
ційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в умовах адміністра-
тивно-територіальної реформи». 
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Активною є співпраця СНАУ і з Сумським обласним ресурсним центром. Спіль-
но організовуються виїзди студентів університету та коледжів СНАУ у громади, де 
впроваджено проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громади». На базі СНАУ 
проводяться навчальні семінари по енергоефективним технологіям та кооперації.

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля

Дата підписання меморандуму – 2013 р.

Дата створення Ресурсного центру – 01.02. 2016 р.

Адреса ВНЗ: пр. Центральний, буд. 59-А, м. Сєвєродонецьк, Луганська об-
ласть, 93400.

http://snu.edu.ua/

Адреса Ресурсного центру: пр. Центральний, буд. 59-А, ауд. 509-А, м. Сєвєро-
донецьк, Луганська область, 93400, http://snu.edu.ua/?page_id=7287

Координатор – Семененко Інна, завідувач кафедри економіки і підприєм-
ництва, кандидат економічних наук, доцент, +380505332100, +380935113721,  
isemenenko@ukr.net

В листопаді 2015 року делегація Луганської області, до якої входили декілька осіб 
зі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, відвіда-
ла Ресурсний центр зі сталого розвитку у Запорізькому національному університеті. 
Робота Ресурсного центру ЗНУ та активність його координаторів настільки врази-
ла учасників делегації, що при поверненні їх додому було вирішено приєднатися до 
проекту і відкрити Ресурсний центр у своєму університеті. СНУ ім. В. Даля вже співп-
рацював із спільним проектом ЄС/ПРООН МРГ раніше. Але після вимушеного пере-
міщення до м. Сєвєродонецьк з 2016 року почався новий етап співпраці університету 
з проектом. У лютому 2016 року був створений Ресурсний центр зі сталого розвитку, 
офіційне відкриття якого відбулось 11 лютого. Відкриття проходило у форматі круг-
лого столу, на якому були присутні не лише викладачі і студенти університету, а і 
представники проекту МРГ, бізнесу, влади, найактивніших громадських організацій 
Луганської області. Обговорення спільних проблем та жвава дискусія питань стало-
го розвитку місцевих громад окреслили важливість співпраці та надали поштовх у 
подальшому розвитку за участю представників різних напрямів діяльності. Ресурс-
ний центр почав брати активну участь у житті місцевих громад, а саме, проводити 
та брати участь у конференціях, круглих столах з питань досягнення цілей сталого 
розвитку, розробці стратегій та планів розвитку Луганської області тощо. Головним 
напрямом стала робота з молоддю, підвищення їх активності і соціальної згуртова-
ності. За рік роботи Ресурсний центр організував та взяв участь більш ніж в 50 за-
ходах. Найцікавішими і найяскравішими стали організація та проведення урочисто-
го святкування Дня Європи в Луганській області та відкриття Дебатного клубу при 
СНУ ім. В. Даля, приурочене до святкування Міжнародного Дня Миру.

Однією з найцікавіших, масштабних і важливих подій для життя місцевої гро-
мади стало святкуванні днів Європи в Луганській області, у якому взяв участь 
Ресурсний центр зі сталого розвитку при СНУ ім. В. Даля. Просування Європей-
ських цінностей на Сході України та висвітлення роботи міжнародних організа-
цій є досить актуальним і проблематичним. Саме тому Ресурсний центр зі стало-
го розвитку вирішив приєднатися до заходу, розробивши і провівши Євроквест 
«Цілі сталого розвитку». Квест був спрямований на ознайомлення населення з 



44

цілями сталого розвитку та деякими особливостями Європейських країн, у тому 
числі щодо реалізації цих цілей. Тому головна мета проведення квесту полягала у 
тому, що всі команди мали пройти всі завдання і закінчити квест. В квесті взяли 
участь 13 команд, які складалися із людей різного віку. Тому завдання змінюва-
лися відповідно до потреб (знань та вмінь) команди, а волонтери, які проводили 
квест, допомагали командам виконати завдання. Головною метою було скласти 
вислів Пан Гі Муна стосовно цілей сталого розвитку «Ми – перше покоління, яке 
може покласти край бідності, нерівності та несправедливості». Всі команди про-
йшли квест і отримали подарунки, надані за підтримки Проекту ЄС/ПРООН МРГ 
в Луганській області.

В організації і проведенні квесту взяли участь близько 30 волонтерів-студен-
тів СНУ ім. В. Даля, які стояли на локаціях і допомагали в організації самого 
святкування. Взагалі у святкуванні днів Європи взяли участь близько 60 співро-
бітників і студентів-волонтерів СНУ ім. В. Даля. Ця подія була не лише значною 
і масштабною для міста Сєвєродонецьк, але важливою і для самих студентів, які 
зрозуміли, що разом є не лише дієвіше, а і веселіше, і цікавіше!

В СНУ ім. В. Даля відбулось офіційне відкриття Дебатного Клубу, ініційоване 
студентами-учасниками дебатного турніру мережі вищих навчальних закладів-
учасників проекту. Цей захід був присвячений святкуванню Дня Миру. Темати-
кою дебатів було порівняння важливості цілей сталого розвитку 3 і 4: «Забезпе-
чення здорового способу життя» і «Забезпечення всеохоплюючої і справедливої 
якісної освіти». Змагалися студенти двох факультетів СНУ ім. В. Даля.

На відкритті Дебатного клубу були присутні представники ПРООН, влади, за-
собів масової інформації і громадських організацій. Взагалі на заході були при-
сутні близько 100 осіб. Гостем університету була Маркета Павликова – волонтер 
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ПРООН з Чеської Республіки – Youth UNV, яка презентувала можливості волон-
терського руху. Після завершення дебатів учасникам всіх команд презентува-
ли подарунки, а також відбулось обговорення молодіжних проектів та ініціатив 
щодо відбудовування миру з представниками ПРООН та громадськими лідерами. 
Наприкінці заходу був проведений флешмоб, присвячений Дню Миру – «Послан-
ня миру» із запуском голубів миру.

Ресурсний центр зі сталого розвитку при СНУ ім. В. Даля брав участь у:

• розробці оновленої Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року. Зо-
крема, фахівці Ресурсного центру виступали у якості експертів і членів ро-
бочих груп за різними напрямами з актуалізації Стратегії: «Інфраструкту-
ра і система життєзабезпечення», «Економіка і екологія», «Соціальна сфера 
і культура», «Децентралізація та демократичне врядування», «Громадська 
безпека і відбудова миру». Сьогодні Ресурсний центр бере участь у розробці 
розгорнутого плану Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року;

• розробці обласної програми щодо адаптації внутрішньо переміщених осіб 
у Луганській області, яка приймалась Луганською обласною військово-ци-
вільною адміністрацією, в рамках Проекту ПРООН «Швидке реагування на 
соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні»;

• виконанні Регіональної цільової програми «Залучення інвестицій, розви-
тку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області 
на 2016–2017 роки». В межах виконання цієї програми в 2016 році були 
проведені відповідні заходи: тренінги, семінари, круглі столи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 
національного торговельно-економічного університету

Дата підписання меморандуму – 22.07.2014 р.
Дата створення Ресурсного центру – 15.04.2015 р.
Адреса ВНЗ : м.Вінниця, вул. Соборна, 87, ВТЕІ КНТЕУ, індекс 21050, 

www.vtei.com.ua
Адреса Ресурсного центру: м. Вінниця 21050, вул. Соборна, 87, http://www.vtei.

com.ua/index.php/ua/theme/iceshortcodes/resursnyi-tsentr-zi-staloho-rozvytku 
Координатор – Махначова Наталя, доцент кафедри менеджменту та адмі-

ністрування; координатор ресурсного центру зі сталого розвитку; кандидат 
економічних наук, +380979526173, natalimax220@gmail.com

З моменту створення Ресурсним центром було проведено більше 50 заходів за 
участі школярів, студентів, викладачів, громадських активістів, представників ор-
ганів державної влади. Це участь в конкурсах студентських наукових робіт зі ста-
лого розвитку; проведення тижнів 
сталого розвитку у ВТЕІ КНТЕУ; 
проведення тренінгів зі сталого роз-
витку для студентів та викладачів; 
навчальні виїзди у громади Ві-
нницької області (Барський, Кали-
нівський, Іллінецький райони), з ме-
тою ознайомлення та дослідження 
процесів децентралізації в Україні.

Після успішного проведення 
Тренінгового курсу «Сталий роз-
виток за участі   громад» для сту-
дентів,  у  жовтні 2016 року Ресурс-
ним центром було організовано Осінню школу молодого лідера, участь в якій 
взяли школярі шкіл м. Вінниця та Вінницького району. Весною 2017 року було 
проведено Весняну школу молодого лідера. Третя школа молодого лідера, що 
пройшла в жовтні 2017 року, зібрала рекордну кількість учасників, які бажають 
змінювати себе та змінювати світ!

Метою Школи молодого лідера є формування лідерських якостей та комуні-
кативних здібностей у школярів, стимулювання творчої соціальної активності та 
ініціативи, здобуття навичок самопрезентації, роботи в команді.

Цільова аудиторія: школярі та активна молодь віком 15–17 років, які бажа-
ють вдосконалюватись та набути лідерських якостей.

Школа молодого лідера охоплювала найновіші теми та найкреативніших тре-
нерів, серед яких:

1. Бачу ціль – не бачу пе-
решкод! Цілепокладання.

2. Тайм-менеджмент – 
мистецтво управління часом.

3. Емоційний інтелект: 
інструкція з використання.

4. Команда моєї мрії!
5. Моя професія – мій 

успіх!
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А також багато інших, які майстерно провели к.е.н., доцент кафедри менедж-
менту та адміністрування, тренер зі сталого розвитку та координатор ресурсного 
центру Наталя Махначова, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністру-
вання Галина Іванченко та асистент кафедри менеджменту та адміністрування 
Ірина Семенюк.

Методика роботи у школі:
 - Тренінги;
 - Мозковий штурм;
 - Експерс-діагностика здібностей;
 - Рольові ігри;
 - Інтерактивні вправи;
 - Робота в команді; 
 - Майстер-класи;
 - Mind Mapping.
 - Storytelling.

Формат роботи школи. До участі в школі відбирається 14–20 молодих людей 
за результатами конкурсу заявок. Навчання проходить інтенсив-курсом протя-
гом 5 днів по 4 години.

Завдяки успіху школи, високій активності та зацікавленості школярів дирек-
тором інституту д.філ.н. Замковою Н.Л. прийнято рішення запровадити Щорічну 
школу молодого лідера, де найактивніші школярі та молодь зможуть виявити та 
реалізувати свої найкреативніші та найсміливіші ідеї!

Клуб інтелектуальних ігор ВТЕІ – це науково-розважальна студентська ор-
ганізація у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, в компе-
тенцію якої входить проведення інте-
лектуальних ігор.

Серед засновників та ідейних лі-
дерів клубу інтелектуальних ігор ви-
різняється капітан команди «Риба-
меч» Віталій Гандзюк, активними 
учасниками усіх заходів та його од-
нодумцями також є учасники дебат-
ної команди Микола Гринь та Анна 
Кузовлєва. 20 вересня 2016 року Ві-
талій Гандзюк обраний головою клу-
бу.

Девізом клубу є вираз «Sapere 
aude! – Май мужність користувати-
ся своїм розумом!», так як основною 
метою організації є: 

 - зацікавлення студентів в учас-
ті в інтелектуальних іграх; 

 - загальний розвиток особистості;

 - формування команд для між-
факультетських, міжвузівських, все-
українських турнірів;

 - приємне проведення вільного часу.
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Участь у Всеукраїнських дебатах зі сталого розвитку, знайомство з активни-
ми студентами з різних куточків України дали потужний імпульс до подальшого 
розвитку клубу, відкриття нових напрямків діяльності та проведення спільних 
заходів зі студентами різних ВНЗ.

Сьогодні учасники Клубу Інтелектуальних Ігор ВТЕІ КНТЕУ активно при-
ймають участь у різних заходах:

 - «Що? Де? Коли?» (лише за 2016 рік було проведено 8 ігор в інституті та при-
йнято участь у всіх турнірах, що проходили у м. Вінниця);

 - «Брейн-ринг» ( 6 ігор у 2016 році); 

 - «Мафія» (тут і злічити важко скільки ігор проводилось у ВТЕІ КНТЕУ);

 - «Дебати» (проведення дебатних шкіл у м. Вінниця та області, Всеукраїнський 
дебатний турнір «Кубок Фенікса», «Весняна дебатна ліга», Дебати зі сталого 
розвитку в м. Одеса, Всеукраїнський дебатний турнір «Кубок Фенікса», За-
хідноукраїнська дебатна ліга у  м. Хмельницький, Всеукраїнський дебатний 
турнір «Маю Право», Обласний дебатний турнір «Кубок Поділля»).

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Дата підписання меморандуму – лютий 2015 р.

Дата створення Ресурсного центру – 27.04.2016 р.

Адреса ВНЗ: вулиця Велика Бердичівська, 40, Житомир, Житомирська об-
ласть, 10002, https://zu.edu.ua/

Адреса Ресурсного центру: вулиця Велика Бердичівська, 40, Житомир, Жито-
мирська область, 10002, http://spf.zu.edu.ua/management_nayk_dijalnist.html

Координатор – Карпюк Ольга, кандидат економічних наук, доцент, 
+380977578338, +380938270297, Karpiuk.olya@gmail.com; Горик-Чубатюк Мари-
на, асистент кафедри економіки,  менеджменту і маркетингу, соціально – пси-
хологічного факультету, +380937987828, +380972644746, mmm2305@ukr.net

Житомирський державний університет імені Івана Франка — найстаріший і 
найпотужніший вищий навчальний заклад Житомирщини. На сьогодні універ-
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ситет активно підтримує співпрацю із багатьма міжнародними організаціями та 
навчальними закладами. Так, в 2015 році було підписано Меморандум про співп-
рацю із Проектом розвитку ООН / ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на гро-
маду», координатором якої в університеті виступила завідувачка кафедри ме-
неджменту і адміністрування Карпюк Ольга Анатоліївна.

Знаковою подією стало відкриття 27 квітня 2016 року Ресурсного центру зі 
сталого місцевого розвитку за підтримки Проекту на базі університету, зокрема 
кафедри менеджменту і адміністрування. Як зазначив ректор університету Пе-
тро Юрійович Саух: «Відкриття такого центру нарешті дозволить університету 
посісти належне місце у мережі ресурсних центрів зі сталого розвитку ПРООН, 
що працюють задля розвитку інститутів громадського суспільства у різних міс-
тах України».

Ресурсний центр створив майданчик для співпраці університету із громад-
ськими організаціями, бізнесом та місцевими органами влади в галузі забезпе-
чення реалізації принципів сталого розвитку у різних сферах життєдіяльності 
українського суспільства в період критичного реформування. Відкриття Ресурс-
ного центру та участі університету в Проекті, дало змогу університету активно 
приймати участь в заходах щодо проблематики сталого розвитку регіону, залу-
чати громадськість та сучасну молодь до обговорення та вирішення проблем ре-
гіонального характеру.

Так, зокрема, 4–5 квітня 2016 р. представник Житомирського державного уні-
верситету ім. І.Франка Кащук Катерина взяла участь у стратегічній сесії ко-
ординаторів вишів та координаторів муніципального компонента Проекту ЄС \ 
ПРООН МРГ. На зустрічі розглянуто можливі шляхи співпраці муніципаліте-
тів та ВНЗ. Зокрема, йшлося про формування стратегії розвитку ОСББ у містах 
України, реалізації концепції «розумних міст» та сталого міського розвитку. На 
заході були представлені кращі практики університетів щодо підтримки розви-
тку громад / ОСББ. Підсумком сесії стала розробка Концепції сталого розвитку 
за принципами «Розумних міст»: включення ВНЗ та громадськості.

25 травня 2016 року студенти напряму підготовки «Менеджмент» стали учас-
никами круглого столу, організованого для представників ВНЗ (м. Новоград-Во-
линський). Темою заходу була «Енергоефективність та енергозбереження для 
сталого людського розвитку». Під час круглого столу обговорювались сучасні на-
прями енергозбереження; роль та формат участі громад в залученні донорських 
коштів для спільного фінансування проектів з енергозбереження; проблеми роз-
витку ОСББ тощо.

5 вересня 2016 року координатор Ресурсного центру взяла участь у кластерно-
му тренінгу з енергоефективності по обміну досвідом для районних контактних 
осіб із Чернігівської, Київської, Полтавської та Житомирської областей – учас-
ників третьої фази спільного проекту ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнто-
ваний на громаду».

Варто відзначити, що після участі в усіх вищезазначених заходах, проведенні 
запланованих активностей за підтримки Проекту серед студентів та викладачів 
університету, досягнуто головну мету Проекту – зріс рівень громадської актив-
ності серед молоді Житомирщини у вирішенні локальних проблем. Адже всі її 
учасники стали свідками успішної реалізації спільних громадських проектів, 
об’єднавши свої зусилля, знання та досвід.

Участь Житомирського державного університету імені Івана Франка в Про-
грамі розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» надала мож-
ливість посилити співпрацю із місцевими органами влади та громадами регіону.
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Зокрема, 1 серпня 2016 року ректор університету Петро Юрійович Саух та ко-
ординатор Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку Карпюк Ольга взяли 
участь в обласних консультаціях з адаптації та локалізації Порядку денного з 
питань розвитку до 2030 року 17-ти Цілей Сталого Розвитку в Україні та Жи-
томирській області зокрема. Захід був організований Житомирською обласною 
державною адміністрацією спільно з представниками ООН в Україні, зокрема 
пані Ван Нгуєн, Директором офісу Координатора системи ООН в Україні. В ре-
зультаті проведених консультацій було окреслено 4 пріоритетні цілі сталого роз-
витку для Житомирської області.

5 та 6 вересня у Житомирі проходив кластерний тренінг з енергоефективнос-
ті по обміну досвідом для районних контактних осіб із Чернігівської, Київської, 
Полтавської та Житомирської областей – учасників третьої фази спільного про-
екту ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Захід організо-
ваний спільно з Департаментом економічного розвитку та міжнародного співро-
бітництва Житомирської ОДА. Серед учасників тренінгу був перший заступник 
голови обласної ради Володимир Ширма. Крім того, під час зустрічі було окрес-
лено напрями співпраці Проекту ООН / ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» із вищими навчальними закладами. Зокрема, з доповіддю про роботу 
Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку в ЖДУ ім. Івана Франка висту-
пила координатор центру, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування – 
Карпюк Ольга Анатоліївна.

25 травня 2016 року студенти напряму підготовки «Менеджмент» ЖДУ ім. 
Івана Франка відвідали громади в м.Новоград-Волинський, які були активни-
ми учасниками проекту та з радістю поділилися своїм досвідом зі студентами. 
Всі учасники мали змогу ознайомитись із впровадженням заходів із енергоефек-
тивності, що були співфінансовані Проектом розвитку ООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду». Зокрема, студенти відвідали ДНЗ №16 «Веселка» 
компенсуючого типу, ЗОШ №5, ОСББ «Чайка», ОСББ «Колорит». На завершення 
поділились своїми враженнями
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Самаріна Кіра (41 група): Подорож 
до Новоград-Волинського дала нам 
можливість почути та на власні очі 
побачити те, яким чином можна спіль-
но покращити умови проживання. 
Звісно, багато залежить від людини, 
яка візьме на себе відповідальність за 
створення та керівницво ОСББ. Над-
звичайно цікаво було завітати в гості 
та послухати корисні поради Легенчу-
ка Анатолія Володимировича (голови 
ОСББ «Колорит») та Симончука Сер-

гія Володимировача (голови ОСББ «Чайка») про те, як впроваджувати енергоз-
берігаючі заходи в ОСББ. Незабутні враження та емоції залишило відвідуван-
ня дитячого садочка «Веселка», а особливо маленькі морженята! Так приємно і 
радісно, що в Україні є такі люди, які активно досліджують, втілюють у життя 
та діляться з іншими важливими аспектами енергоефективності та енергозбере-
ження!

Сингаєвська Анна (41 група): «Поїздка до Новоград-Волинського була ціка-
вою та насиченою. Ми почули корисні факти про енергоефективність та енергоз-
береження. Важливо те, що даний захід показав нам як теоретичні, так і прак-
тичні сторони питань енергоефективності та енергозбереження. Сподіваюсь, що 
дані знання дадуть поштовх для якісних змін в громадах міста Житомира».
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Національний університет «Одеська юридична академія»

Дата підписання меморандуму – березень 2015 р.

Дата створення Ресурсного центру – березень 2015 р.

Адреса ВНЗ: Одеса, вул. Академічна 2, onua.edu.ua

Адреса Ресурсного центру: Одеса, вул. Академічна 7Б, аудиторія 5у (Центр ПРООН) 

Координатор – Кузнєцова Тетяна, доктор наук із соціальних комунікацій, 
професор, декан факультету журналістики, arnautova.tv@gmail.com

Що треба для успішної реалізації проекту? Відповідь проста – мотивовані 
люди. За два роки співпраці ПРООН та Національного університету «Одеська 
юридична академія» вдалося втілити понад 10 проектів для молоді! Але про про-
екти трішки згодом. Почнемо з мотивації. Пряма мова координатора проекту в 
Національному університеті «Одеська юридична академія» Тетяни Кузнецової.

«10 років тому я була учасницею однієї з конференцій зі сталого розвитку, де 
вперше і дізналася про проект ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на грома-
ду». Саме тоді я познайомилася з представниками проекту та тодішнім його керів-
ником доктором Саахом. Найбільше мене вразив візит до однієї з громад в Сумській 
області, які брали участь у реалізації цього проекту: я познайомилася з мешкан-
цями села, які реально діяли заради громади, які самостійно вирішували пробле-
ми свого села й вірили, що це все залежить від них. Саме завдяки участі в проекті 
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» люди були переконані, що 
можна щось змінити в країні завдяки своїм зусиллям», – каже Тетяна Кузнецова.

Офіційний старт співробітництва 
проекту ПРОООН та Національного 
університету «Одеська юридична 
академія» відбувся в березні 2015-
го року. Саме тоді наш навчальний 
заклад приймав Всеукраїнські сту-
дентські дебати (завдяки перемож-
цям наших студентів Дар’ї Сметан-
ко, Олександра Кайгородова та Інги 
Гадяцької у попередньому турнірі, 
який проходив 2014 року в Ужгоро-
ді, організований проектом «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»). Тоді ж 
було підписано Меморандум про співпрацю між НУ «ОЮА» та проектом, відкрит-
тя на факультеті журналістики ресурсного центру ПРООН.

«Наш ресурсний центр відрізняється від інших, адже це медіа-центр. Студен-
ти факультету журналістики допомагають просувати проект, подаючи в ЗМІ ін-
формацію про його заходи, історії успіху тощо», – каже Тетяна Кузнецова. 

Крім того, наш університет у 2015 році став партнером проекту у ході органі-
зації та проведенні Літньої студентської школи з місцевого розвитку. На універ-
ситетську базу відпочинку в Затоку (Одеська область) з’їхалися студенти з усіх 
куточків України. За словами багатьох учасників, це були незабутні щасливі дні.

У межах нашої співпраці було організовано й проведено й декілька інших ці-
кавих заходів: Медіа-дні ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
в Одесі, V Міжнародний молодіжний фестиваль соціальної реклами «Інший по-
гляд», IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Вплив 
нових медіа: міждисциплінарний підхід», Тижні сталого розвитку, тренінги з 
ефективної комунікації та лідерства тощо.
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У рамках співробітництва наші студенти неодноразово виїжджали в громади, 
робили презентації проектів, писали історії успіху громад. 

І це лише старт! Попереду у нас стільки всього цікавого!!!

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Дата підписання меморандуму – 02.02.2016 р.

Дата створення Ресурсного центру – 05.04.2016 р.

Адреса ВНЗ: м. Київ, вул. Пирогова, 9,  www.npu.edu.ua

Адреса Ресурсного центру:  м. Київ, вул. Саратовська, 20, ауд. 305.

https://www.facebook.com/groups/263069284033269/?ref=bookmarks

Координатор – Курган-Баковеєва Яна, доцент кафедри управління, інфор-
маційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, Факультету соціально-
економічної освіти та управління, кандидат політичних наук, +380980819626, 
kurgan_yana@ukr.net

Історія співпраці НПУ імені М.П. Драгоманова та Проекту ЄС/ПРООН «Міс-
цевий розвиток, орієнтований на громаду ІІІ» почалася 02 лютого 2016 року з 
Підписання Меморандуму про взаємопорозуміння за участі та підтримки керів-
ництва Проекту і Університету.

4 березня 2016 року Координатор від НПУ відвідала Ресурсний центр Запо-
різького Національного університету, отримала корисну інформацію, поради, 
«вводні» для старту, поїхала відтворювати у реальності. 

…Перспективи…перспективи…перспективи.

Відкриття ресурсного центру НПУ імені М.П. Драгоманова відбулося  за учас-
ті керівництва ВНЗ і Проекту 5 
квітня 2016 року. І почалось нове 
корисно-пізнавальне життя на-
шого «сталого розвитку»…

Якщо умовно поділити нашу 
діяльність разом або за ініціати-
ви Проекту, можна визначити три 
основні напрями, в яких ми реа-
лізовували активності:

1. Організаційно-інституцій-
ний



54

2. Студентська активність

3. Аналітичний.

Цей «маленький» рік став роком великих надбань і реалізацій:

В напрямку організаційно-інституційному – реалізували відвідування викла-
дачами НПУ  тренінг-семінару з енергоефективності в м. Дніпро (квітень 2016 р.); 
подали заявки на основні активності Проекту (Study-tour, на конкурс досліджен-
ня, конкурс студентських наукових робіт та проектів та ін.); Координатор від-
відала Стратегічну сесію Координаторів у Львові (14–15 квітня 2016 р.); вдалося 
організувати і надихнути студентів на дух «сталого розвитку» під час проведення 
Тижня сталого розвитку (25–28 квітня 2016 р.) та тренінг-семінару «Молодь за 
розвиток громадянського суспільства» (27 квітня).

В напрямку студентських активностей реалізовано:

 - виїзд у громади, с. Коржі Баришівського району Київської області разом зі 
студентами КНЕУ (Study-tour, травень 2016 р.);

 - участь у 2 турі П’ятих всеукраїнських дебатах зі сталого розвитку, м. Одеса 
(травень 2016 р.); 

 - участь студентки 5 курсу в конкурсі студентських наукових проектів та на-
укових робіт (Пінчук Оксана);

 - відвідування Літньої школи (Пащенко Світлана, липень 2016 р.).

Окремим та приємним пунктом співпраці Проекту та РЦ НПУ стало органі-
зація та проведення циклу тренінгів для студентів від Координаторів Київського 
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ОПВ,  організація практики для студентів спеціалізації «Управління сталим роз-
витком» на базі Київського підрозділу впровадження; впровадження дисциплін 
зі сталого розвитку у спецкурси спеціальності «Адміністративний менеджмент», 
та включення до тематики дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня 
«магістр».

Студентські активності заклали базис зацікавленості до пізнання нової те-
матики, поєднання знання з основного фаху і суспільно-корисного знання для 
кожного свідомого активного громадянина країни.

Для студентів почалася ера шоково-бурхливо-насиченого життя…

Цінним з точки зору співпраці став  досвід  розробки та реалізації соціологіч-
них досліджень (червень–серпень 2016 року) – розробка анкети, польовий етап, 
досвід роботи інтерв’юера, координатора. Масиви, обробка, звіти… презентація 
дослідження на Кластерному Медіа-дні зі сталого місцевого розвитку для пред-
ставників обласних та міських ЗМІ та на Національному Форумі «Можливості 
та інновації для міського розвитку: презентація досвіду спільного проекту ЄС/
ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у міському компоненті 
(вересень–листопад 2016 р.).

Як результат залучення до розробки Стратегії розвитку міст (грудень 2016 р. – 
січень 2017 р.)…., співпраця з громадськими організаціями та ….перспективи…
плани…дії.

Так минув один складний, насичений, цікавий, жвавий та емоційний рік. А 
далі – Новий етап співпраці і нашого життя… Передчуваємо, готуємось, робимо. 
Нова ера…

Далі буде…
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Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет»

Дата підписання меморандуму – 16.02.2016 р.

Дата створення Ресурсного центру – 14.04.2016 р.
Адреса ВНЗ: м. Черкаси, вул. Смілянська, 83, www.cherkasi.e-u.in.ua 
Адреса Ресурсного центру: Адреса ВНЗ: м. Черкаси, вул. Смілянська, 83
Координатор – Василенко Ірина, доцент кафедри менеджменту, кандидат 

економічних наук, доцент, +380634461202, +380967546478, imyndra1512@gmail.com
Участь ЧФ ПВНЗ «Європейський університет» у Міжнародному проекті ЄС/

ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» розпочалася із підписан-
ня Меморандуму про співпрацю у лютому 2016 року. В рамках співпраці з Про-
ектом було проведено ряд заходів:

• навчальний візит студентів та викладачів університету в громади-учасниці 
проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» с. Но-
сачів Смілянського району, Черкаської області 3 червня 2016 р.

• участь та організація у Всеукраїнському тижні сталого місцевого розвитку 
та реалізація ряду проектів в рамках заходу (акція «Збережи життя» – Green 
Tree Challenge; семінар на тему «30 років з дня аварії на ЧАЕС»; виїзний 
семінар «Корупція і сталий розвиток» (Національний парк «Межигір’я»)) 
25–31 квітня 2016 р; 

• 15–17 травня 2016 р. участь команди «Євро» у Всеукраїнському дебатному 
турнірі зі сталого розвитку у м. Одеса, Одеська юридична академія.

• організовано та проведено тренінгову сесію «Сталий розвиток за участі 
громад». Під час тренінгового курсу вивчалися наступні теми: Я особис-
тість активної дії. Робота в команді.19.04. Соціальна мобілізація в грома-
дах. 19.04 Ефективні комунікації в громадах. 20.04. Виявлення потреб в 
громадах. Проектний менеджмент. 20.04. Конфлікти та шляхи їх вирішен-
ня. Фасилітація та медіація в громадах. 21.04. Від ідеї до втілення. Як залу-
чати ресурси задля вирішення проблем в громадах. 21.04. Під час тренінгу 
пройшли навчання 16 студентів Філії та були нагороджені Сертифікатами.
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За підтримки та ініціативи Ресурсного центру викладачі та студенті ЧФ ПВНЗ 
«Європейський університет» взяли участь в обласних консультаціях стосовно 
Цілей сталого розвитку для України, які проводили ОДА спільно з Представни-
цтвом ООН в Україні в рамках проекту програми «Консультація щодо адаптації 
та локалізації порядку денного розвитку до 2030 року та 17 Цілей сталого розви-
тку в Україні», які відбулися 8 вересня 2016 року.

Ресурсний центр зініціював участь викладачів та студентів ЧФ ПВНЗ «Євро-
пейський університет в Обласному форумі інститутів громадського суспільства 
«Грантуємо зміни 2.0», які проводились Департаментом регіонального розвитку, 
управлінням культури та взаємозв’язків з громадськістю обласної державної 
адміністрації спільно з громадськими організаціями, який відбувся 30 листопа-
да 2016 року. На форумі була представлена діяльність Центру та обмін досвідом 
щодо участі у міжнародних проектах.
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Викладачі та студенти університету брали активну участь у конференціях, 
форумах, які підтримувались проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду». Викладачі взяли участь у публікації колективної моногра-
фії «Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь» – 
Черкаси 2016.

Співпраця з проектом дала поштовх до популяризації Цілей сталого розвитку 
серед студентства та населення міста і регіону. Ми взяли участь в обласних кон-
сультаціях стосовно Цілей сталого розвитку для України, які проводились Чер-
каською обласною державною адміністрацією спільно з Представництвом ООН в 
Україні в рамках проекту програми «Консультація щодо адаптації та локалізації 
порядку денного розвитку до 2030 року та 17 Цілей сталого розвитку в Україні». 
На цьому заході ми запропонували три цілі, які актуальні для нашого регіону.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дата підписання меморандуму – 10.03.2016 р.

Дата створення Ресурсного центру – 21.06.2016 р.

Адреса ВНЗ: проспект Гагаріна, 72, Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, 
www.dnu.dp.ua

Адреса Ресурсного центру: Дніпро, вул. Наукова,13, ауд.424, 49050

Координатор – Литвин Марина, завідуюча кафедрою міжнародної економіки 
і світових фінансів, заступник декана з наукової роботи факультету міжнарод-
ної економіки, кандидат економічних наук, доц., +380563731221, +380632446253, 
maryna_lytvyn@ukr.net

14 квітня 2016 р. на базі факультету міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гонча-
ра пройшов Міжнародний науково-практичний семінар «Глобальні детермінан-
ти світогосподарського розвитку». В роботі семінару взяли участь представників 
академічної спільноти Сінгапуру, Словенії, Німеччини, Угорщини, Грузії, Украї-
ни, представники міжнародного проекту ПРООН/ЕС “Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду”. Окрема секція конференції була присвячена «Глобальним 
викликам сталого розвитку».
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26–27 квітня 2016 року у Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара відбулися студентські дебати зі сталого розвитку. Коман-
ди гідно представили свої доповіді, ставили гострі питання, наводили аргументи, 
продемонстрували знання з питань сталого розвитку, глобальних проблем люд-
ства. За результатами дебатів журі турніру оголосило переможцями команду у 
складі Калюжного Григорія, Помазана Максима, Чадюка Владислава

27 квітня 2016 року було здійснено візит студентів ДНУ ім. О. Гончара та 
ДНУЗТ, координаторів проекту до громад с. Придніпровське, с. Кам’янське Ніко-
польського району. Учасники Study Tour були ознайомлені із результатами реа-
лізації Проекту у дитячому садочку та середньоосвітній школі.

18–22 липня 2016 року студент 3 курсу факультету міжнародної економіки 
Помазан Максим взяв участь у п’ятій Всеукраїнській школі зі сталого місцевого 
розвитку у Кам’янець-Подільському.

З 25–31 квітня 2016 року у ДНУ ім. О. Гончара проходив Тиждень сталого роз-
витку. 

25 квітня 2016 року сімнадцять університетів-партнерів, в тому числі і фа-
культет міжнародної економіки ДНУ ім. О. Гончара, долучилися до акції «Збе-
режи життя – Green Tree Challenge», посадили на території свого Вузу дерева. 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара прийняв ес-
тафету сталого розвитку від Національного університету «Одеська юридична 
академія» та передав естафету 

У 2016  було включено у вибіркову складову начального плану бакалаврів спе-
ціальності «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка» дисци-
пліну «Глобальні виклики сталого розвитку», магістрів спеціальності «Державне 
управління» – дисципліну «Фінансування сталого регіонального розвитку».

2016 – 25 студентів спеціальності «Міжнародна економіка» факультету між-
народної економіки ДНУ вивчали дисципліну  «Глобальні виклики сталого роз-
витку»

2017 – 30 студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» факуль-
тету міжнародної економіки ДНУ вивчали дисципліну «Глобальні виклики ста-
лого розвитку»

2016 – 20 магістрів спеціальності «Державне управління» вивчали дисципліну 
«Фінансування сталого регіонального розвитку»

8 квітня 2016 року студенти та координатор проекту ДНУ ім. О. Гончара взяли 
участь у семінарі-тренінгу для ВНЗ-партнерів «Енергоаудит та енергоменедж-
мент в проектах сталого розвитку» у Дніпропетровському національному універ-
ситеті залізничного транспорту  імені академіка В. Лазяряна.

З 01.04.2016 р. – 15.08.2016 р. було проведено соціологічне дослідження 
ефективності реалізації проекту МРГ у Дніпропетровській області «DNIPRO-
FUTURE» разом з координатором проекту ДНУЗТ та студентами ДНУ ім. О. Гон-
чара та ДНУЗТ. Метою дослідження був аналіз ефективності реалізації спіль-
ного проекту Європейського Союзу та Організації об’єднаних націй «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» (далі МРГ) у Дніпропетровській області, рів-
ня інформованості населення про досягнуті результати. В проекті були вирішені 
наступні завдання:

1. Виявлено, на які суспільні чинники вплинув проект МРГ в місцях його реалі-
зації на Дніпропетровщині, оцінено релевантність впливу в різних громадах.
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2. Досліджено ступінь задоволен-
ня результатами впровадження 
проекту МРГ та пропозиції щодо 
вдосконалення його реалізації.

3. Виявлено різницю між грома-
дами-учасниками та неучасника-
ми проекту. 

Цільову аудиторію було обра-
но за критерієм наявністю вже 
сформованої громадянської по-
зиції та світоглядними засадами, 
що виявлені в результаті аналізу 
діяльності проекту МРГ у Дніпро-
петровській області. Загалом опи-

тано близько 100 респондентів у кожному з 10 населених пунктів Томаківського 
(с. Володимирівка, с. Чумаки, с. Зоря), Нікопольського (с. Придніпровське, сели-
ще Камянське), Павлоградського (с. Приволчанське, с. Вербки, ОСББ у м. Пав-
лоград), Софіївського (смт Софіївка), Царичанського (селище Царичанка) та Со-
лонянського (с. Мопр) районів Дніпропетровщини.

Отже, результатами проекту ста-
ло комплексне дослідження ефек-
тивності реалізації Проекту МРГ у 
Дніпропетровській області та рів-
ня інформованості населення про 
його діяльність та результати робо-
ти. Вони дозволили оцінити зміни 
у відношенні людей до оточуючого 
середовища, ступінь їх активності 
та залучення до вирішення наявних 
проблем місцевого рівня, наявність 
споживчого відношення до інфра-
структури. Також результати до-
слідження дозволили оцінити зміни 
активу громад та органів місцевого 
самоврядування особливо в порів-
нянні громад-учасників та неучас-
ників проекту.
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РОЗДІЛ 3 
ІСТОРІЇ УСПІХУ ОКРЕМИХ УЧАСНИКІВ ВНЗ-ПАРТНЕРІВ МЕРЕЖ

Петрушенко Юрій – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою 
міжнародної економіки Сумського державного університету.

В 2012–2014 роках був координатором Мережі 
ВНЗ-партнерів проекту ЄС і ПРООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду». За цей час в 
мережі були ініційовані такі активності як сту-
дентські дебати (I і ІІ Всеукраїнські студентські 
дебати зі сталого розвитку пройшли в Сумсько-
му державному університеті, команда студентів 
під його керівництвом була переможцем дебатів), 
конкурс студентських наукових робіт, літня шко-
ла зі сталого розвитку та ін.

Під редакцією Петрушенка Ю. вийшли пер-
ший (2013), другий (2014) та четвертий (2016) томи 
колективної монографії «Місцевий розвиток за 
участі громади» науковців Мережі.

У 2013 році під керівництвом Петрушенка Ю. 
було проведено успішне пілотування розроблено-
го ПРООН інструменту самооцінки сталого місце-
вого розвитку (SAT4SLD) в Глухівському районі 
Сумської області.

Робоча група, що проводила пілотування, прийшла до висновку, що Глухів-
ський район має всі підстави і можливості побудувати стратегію свого розвитку 
як екологічно орієнтованого регіону, тобто:

- як регіону з екологічно сприятливим навколишнім середовищем;
- як територіальної громади, що практикує екологічно орієнтоване місцеве 

врядування;
- як виробничо-територіального комплексу з генерації, виробництва, реалі-

зації та обслуговування товарів і послуг екологічного спрямування.
Пропозиція розробки стратегії сталого розвитку Глухівського району на 

2015–2020 роки, яка б ґрунтувалась на вищевикладеній концепції (еколого орієн-
тованого сталого розвитку) була обговорена з громадськістю району та внесена 
робочою групою на розгляд місцевої влади та в подальшому почала реалізовува-
тися. Також робочою групою пілотування було розроблено та презентовано план 
колективних дій основних груп стейкхолдерів для реалізації цієї концепції.

Найбільш нагальні питання розвитку населених пунктів Глухівського райо-
ну, які були виявлені у результаті анкетування, проведеного під час пілотування 
інструменту SAT4SLD, були включені до проекту Програми соціально-економіч-
ного розвитку Глухівського району на 2014 рік.

Багато пропозицій, напрацьованих на основі пілотування інструменту 
SAT4SLD, на сьогодні вже реалізовані в соціально-економічному розвитку райо-
ну. Представниця адміністрації Глухівського району, що брала участь в пілоту-
ванні методики SAT4SLD, Сокол Вікторія Миколаївна з березня 2017 року при-
значена головою Глухівської районної державної адміністрації.

У 2016 році Петрушенко Ю. захистив докторську дисертацію «Фінансова по-
літика соціально-економічного розвитку територіальних громад», в якій було 
проаналізовано вплив участі у проекті «Місцевий розвиток, орієнтований на гро-
маду» на соціальний капітал та соціально-економічні показники розвитку гро-
мад-учасниць.
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Різдванецький Дмитро – випускник  Дніпропетровського національного уні-
верситету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

«У той час, як світ набуває все більш 
сюрреалістичних барв, все менше й мен-
ше адекватних змістів просочується че-
рез болотяні маси інформаційного непо-
требу. Ці змісти набувають форми тонких 
струн, ледь помітних за столичними забу-
довами та тонами реклами. Та для тих, хто 
наважується відправитися на їх пошуки, 
струни стають титановою цеглою, на якій 
можливо побудувати краще майбутнє. 
Одним з таких сенсів можна назвати кон-
цепцію сталого розвитку в її чистому виді, 
не понівечену облудою. 

Свідома частина мого студентства по-
чалася з одного з заходів, присвяченого 
проекту місцевого розвитку, орієнтовано-
го на громаду. Тоді для мене це було лише змагання: мені хотілося виграти біль-
ше, ніж чогось навчитися. Почасти це було обумовлено моїм скепсисом стосов-
но організаторів заходу – серед них були люди занадто помпезні і нарцистичні, 
навіть дурні, попри наявність численних публікацій з тематики. Було відчуття 
фарсу, несправжності окремих аспектів, яке я екстраполював не тільки на сам 
захід, але й на усю місію ПРООН в Україні. І хоча до самої концепції я не мав 
ніяких претензій, моя віра в те, що її можна ефективно застосовувати в постра-
дянських суспільствах, наближалася до нуля.

А потім була літня школа зі сталого розвитку. І попри те, що елементи фарсу 
нікуди не ділися (хоча треба визнати, їх, на мою думку, на другому моєму заході 
було набагато менше),  на цей раз нам продемонстрували реальні приклади того, 
як це працює, і не десь у Німеччині або Нідерландах, а у нас, на Донбасі і Волині, 
на Закарпатті та Галичині. Пам’ятаю чоловіка (його звали Ігор), який розказував 
про низку успішних проектів з утеплення шкіл, вивозу сміття, реконструкції до-
ріг… Але найбільше мене вразила історія про людей з села Щастя: їх здатність 
організовуватися, набута під час реалізації одного з таких проектів, дозволила їм 
вистояти перед сепаратистами у дні загострення ситуації на сході України в 2014 
році. Ігор, людина що працювала «в полі», змусив мене відмовитися від своєї ци-
нічної позиції і спробувати щось змінити. Через два місяці потому я вибрав для 
себе галузь, для якої твердо вирішив: «змінити все, але досягти бажаного стану 
сталого розвитку». 

Це був громадський транспорт. За два з половиною роки мені випала нагода 
поширити ідеї сталого розвитку на фестивалі урбаністики CANACTIONS, роз-
робити концепцію розвитку громадського транспорту для середніх та великих 
населених пунктів в Україні, виграти з нею міжнародний конкурс, а потім пред-
ставити її на Всесвітньому Конгресі з громадського транспорту; подати декілька 
проектних пропозицій в мерії українських міст; попрацювати (хоч і недовго) в 
Міністерстві інфраструктури; познайомитися з великою кількістю небайдужих 
до цієї болючої теми людей. Та правда в тому, що з того мало сенсу. Я безмежно 
радий тому, як, хоч і повільно, але в правильному напрямку рухається галузь 
громадського транспорту, тому, як мої власні ідеї набувають підґрунтя для реалі-
зації. Але в усьому переліченому не має мого внеску. Жодна моя ідея досі не на-
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була практичної реалізації. На те є причини як об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру. Багато часу витрачено впусту, якщо не сприймати до уваги отриманий 
досвід, який вилився в нові запитання. На деякі з них я вже дав відповіді. Що ро-
бити, коли не можеш досягти глобальних змін порівняно просто і швидко – якщо 
«не йде»? Правильних відповідей дві. Перша – робити зміни маленькі, як ото за-
питуватися про походження товарів, які ти покупаєш; допомагати тим, хто по-
требує допомоги; піклуватися про те, щоб продукувати більше, ніж споживаєш. 
Друга – не зупинятися, йти до мети з тягарем повсякденних турбот, фрустровани-
ми бажаннями, жагою одного дня полишити все напризволяще. 

Цієї весни я готую документи до вступу до MIT, де планую здобути першокласну 
освіту за транспортним фахом. Маю надію, що якщо все вийде, я захочу повернути-
ся і спробувати ще, на цей раз як доросла людина з досвідом, а не «жовторотий сту-
дентик», який марно обиваючий пороги міських вельмож. Завершити цю коротку 
сповідь хочу словами одного мого знайомого вченого: «Чоловіче, якщо ти реально 
хочеш почати змінювати щось в цій країні, то тобі пора почати носити бронежилет».

Бардіна Тетяна – помічник Ректора з молодіжних питань та асистент кафедри 
підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

Полтавська державна аграрна акаде-
мія – це навчальний заклад, де значна ува-
га приділяється інноваційній діяльності, 
про що свідчить велика кількість Проек-
тів. Керівництво академії не боїться екс-
периментувати та бути першопрохідцями. 

Після підписання «Меморандуму про 
порозуміння» ще у 2011 році за ініціативи 
координатора Ресурсного центру зі сталого 
розвитку при ПДАА, к.е.н., доцента Олек-
сандра Анатолійовича Галича першою 
практиканткою в історії Проекту в Укра-
їні, саме у Полтавському підрозділі впро-
вадження стала студентка магістратури 
ПДАА – Тетяна Бардіна. Це був абсолют-
но новий досвід співпраці як для академії, 
так і для представників Проекту. В рам-
ках проходження виробничої практики 
було проведено ряд наукових досліджень, 
на основі яких згодом була написана та 
захищена перша дипломна робота в Україні, в основу якої лягли дослідження 
реалізації Проекту ЄС\ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 
на території Полтавської області. Зрозумівши, що цей експеримент вдалий, цю 
практику перейняли й інші підрозділи впровадження Проекту у інших областях 
України. Сьогодні практику у Проекті пройшли та успішно захистили понад 10 
студентів ПДАА.

Починаючи з 2013 року, за ініціативи Тетяни Бардіної та Олександра Галича 
у ПДАА відбуваються одні з перших в Україні виїзні заняття на об’єктах впро-
вадження Проекту для студентів, аспірантів та викладачів академії, що згодом 
отримують підтримку керівництва Проекту та переростають у масштабну сту-
дентську активність Всеукраїнського рівня – «Study tour».
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Починаючи з 2014 року, Тетяна представляє Полтавську державну аграрну 
академію у «Освітній мережі сприяння сталому розвитку» та є активною учас-
ницею всіх заходів. З 2015 року – входить в ініціативну групу з проведення Все-
українського турніру з інтелектуальної гри «Дебати», а у 2016 році є співкоор-
динатором Всеукраїнської «Літньої школи зі сталого розвитку», відповідає за 
інтерактивну частину.

Пройшовши всі етапи співпраці з Проектом, будучи ще студенткою, сьогодні Те-
тяна Бардіна працює помічником ректора академії з молодіжних питань та асис-
тентом кафедри підприємництва і права у Полтавській державній аграрній акаде-
мії, до того ж є співкоординатором та співзасновником Ресурсного центру зі сталого 
розвитку при ПДАА, що офіційно створений та успішно функціонує з 2016 року.

Головний девіз, якого Тетяна притримується у своєму житті, – «Хочеш іти 
швидко – йди один, хочеш зробити багато – ідіть разом», і тому ця «Історія успі-
ху» – це результат плідної роботи цілої команди людей, серед яких ректор ака-
демії, к.е.н., професор Валентина Іванівна Аранчій, декан факультету Економіки 
та менеджменту, к.е.н., доцент Олександр Анатолійович Галич, завідувач кафе-
дри підприємництва і права, д.е.н., професор Ханлар Зейналович Махмудов та 
викладачі академії: к.е.н., доцент Наталія Василівна Дем’яненко, к.е.н., доцент 
Олександр Володимирович Калініченко, к.е.н., доцент Євгеній Олегович Конча-
ковський, к.с/г.н., доцент Володимир Миколайович Калініченко та координатори 
Проекту у Полтавській області, які завжди підтримували всі ініціативи, Галина 
Геннадіївна Бут та Віталіна Миколаївна Старчик.

Бобик Богдан – волонтер Ресурсного центру зі сталого розвитку, студент 3 кур-
су спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», Національ-
ний університет «Острозька академія».

З 2014 року є членом Молодіжної 
громадської організації – Органу сту-
дентського самоврядування «Брат-
ство спудеїв» Національного універси-
тету «Острозька академія» (м. Острог) 
(член Волонтерського підрозділу ГО, 
учасник: еко-акцій, зборів коштів на 
амуніцію для солдатів, забігу на під-
тримку здорового способу життя, під-
готовки та проведенні квесту у «Ніч в 
Острозькій Академії») та є волонте-
ром Громадської організації «Регіо-
нальний центр розвитку «Тріада» (м. 
Рівне) (учасник підготовки проектної 
пропозиції «Активізація проектної ді-
яльності громадських організацій Рівненщини задля сталого регіонального роз-
витку» на отримання грантового фінансування (2015) та проведення тренінгу з 
основ проектного менеджменту для студентів-активістів (2015)). Має Сертифі-
кат за сертифікатною програмою «Проектний менеджмент: соціальні проекти» (2 
кредити ECTS). Учасник дебатів «Кожен голос має значення» (17–18 жовтня 2015 
року, м. Вінниця), тренінгів «Активізація молодих виборців до виборчого  про-
цесу» (20–22 вересня 2015 року, м. Київ) та «Проекти міжнародної співпраці для 
громад» (20–21 жовтня 2015 року, м. Острог).
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Брав участь у заходах Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований 
на громаду»:

відкриття Ресурсного центру зі сталого розвитку при Національному універ-
ситеті «Острозька академія»;

Четверта літня школа «Мобілізація громад задля вирішення територіаль-
них проблем» (30 червня – 4 липня 2015, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, 
Одеська область);

візити у громади: с. Петрівка Комінтернівського район Одеської області (про-
ект «Енергозберігаючі заходи в школі (заміна вікон)»); с. Оженин, с. Грем’яче та 
с. Вельбівне Острозького району Рівненської області.

З 22 лютого по 6 березня 2016 року проходив ознайомчу практику у Рівнен-
ському обласному ресурсному центрі розвитку громад, спільно з яким проводив 
урок для учнів на тему «Енергоефективність – гарантія добробуту країни» у с. 
Гремяче Острозького району Рівненської області, а також брав участь у моніто-
ринуг діяльності Центрів надання адміністративних послуг Миляцької об’єднаної 
територіальної громади Дубровицького району Рівненської області та Шумської 
об’єднаної територіальної громади Тернопільської області.

Богдан каже: «Зараз великі надії покладаються на молодь, яка вже найближ-
чим часом прийде до влади в себе в громаді. Ми вже стимулюємо громадян не 
тільки покладатися на владу, а й самим об’єднуватися для вирішення проблем та 
розвивати громаду, в якій живемо. Тому отриманні знання і навички від участі у 
заходах Проекту застосовуватиму для активізації громад мого міста та Острога 
для вирішення проблем (через проведення інформаційних зустрічей, тренінгів з 
написання проектів тощо)».

Костюченко Надія – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету 
підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету.

Костюченко Н. у 2010 році захис-
тила дисертаційну роботу на тему 
«Еколого-економічні основи фор-
мування інституційних механізмів 
сталого розвитку». Тож співпраця з 
Програмою розвитку ООН «Місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду» у 
2011 році стала логічним продовжен-
ням роботи над обраною тематикою.

Костюченко Н. з 2004 року є спі-
ворганізатором Міжнародної науко-
во-практичної конференції студентів 
та молодих вчених «Економіка для 
екології», яка проводиться англій-
ською мовою та присвячена питан-
ням сталого розвитку. Так, у 2012 році 
почесною гостею заходу стала дирек-
тор Представництва ПРООН в Україні 
Рікарда Рігер, в рамках конференції 
було проведено фінал I Всеукраїн-
ських студентських дебатів зі сталого 
розвитку «РІО+20» за підтримки Про-
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екту ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У 2013 році конферен-
ція зібрала більш ніж 100 учасників з 13 регіонів України, а також Польщі, Ро-
сії, Грузії, Таджикістану та Канади. До заходу долучився міжнародний менеджер 
проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» Джейсінг Сах. За під-
тримки програми розвитку ООН в Україні на базі Сумського державного універ-
ситету було проведено фінал ІІ Всеукраїнських студентських дебатів зі сталого 
розвитку.

Продовжуючи працювати над проблематикою сталого розвитку, Костючен-
ко Н. опублікувала більш ніж 60 наукових праць, виступила на конференці-
ях, семінарах та літніх школах в Чехії, Швеції, Естонії, Грузії, Великобританії, 
Швейцарії. Також разом з іншими викладачами Сумського державного універ-
ситету долучилася до формування збірки ситуаційних вправ «Сталий місцевий 
розвиток», підготовленої за сприяння ПРООН, та взяла участь в колективній мо-
нографії «Місцевий розвиток за участі громади».

У 2011 році Костюченко Н. разом з Петрушенком Ю. виграла грант від Кон-
сорціуму економічної освіти та досліджень (EERC) на проведення дослідження 
на тему «How the participation in economic cooperation programs affect the changes 
in social and economic indicators of treated communities?». Дослідження, яке три-
вало майже 2 роки, було побудовано на аналізі впливу участі громади у проекті 
«Місцевий розвиток орієнтований на громаду» на соціально-економічні показ-
ники розвитку громад-учасниць проекту.

У 2013 році Костюченко Н. отримала грант від Міністерства освіти і науки 
України на стажування в Лондонському університеті (Великобританія) за тема-
тикою сталого розвитку і два місяці успішно працювала над обраною темою в 
Лондоні.

В 2015 році Костюченко Н. стала менеджером швейцарсько-естонсько-укра-
їнського проекту SCOPES від Швейцарського національного наукового фонду на 
тему «Improving Energy Security through Swiss-Ukrainian-Estonian Institutional 
Partnership». Наразі вже другий рік поспіль Костюченко Н. успішно реалізовує 
проект, поширюючи ідеї сталого розвитку серед студентів, школярів та виклада-
чів м. Суми через різні освітні заходи.

Поширюючи ідеї сталого розвитку серед студентів університету, Костючен-
ко Н. підготувала учасників та переможців Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робіт «Сталий розвиток за участі місцевих громад» та Всеукра-
їнських дебатів зі сталого розвитку, а також інших всеукраїнських конкурсів. 
Сумісно з координаторами Сумського обласного ресурсного центру громад орга-
нізувала успішний виїзд студентів в громаду Липової Долини, де студенти мали 
змогу на практиці познайомитися з успішним досвідом громади у використанні 
відновлювальних джерел енергії, поспілкуватися з членами громади, задати пи-
тання і отримати цінні знання.

Костюченко Н. стала ідейним натхненником пітчингу ідей зі сталого розвитку, 
який було проведено в рамках тижня сталого розвитку в Сумському державному 
університеті. 

Костюченко Н. сприяла створенню креативного освітнього простору Лабора-
торія ідей, який використовується  як ресурсний центр сталого розвитку в уні-
верситеті. Наразі Лабораторія ідей збирає студентів, школярів та викладачів 
університету на тренінги, лекції-дискусії, ділові ігри, конференції тощо.
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Сагіров Георгій – студент  спеціальності «Організація перевезень і управлін-
ня на транспорті» Дніпропетровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка Лазаряна.

«Протягом усього навчання я завжди шукав можливості, які б допомогли  
мені реалізувати мої ідеї.

З-поміж інших я завжди виділявся допитливістю. Найголовніше для мене – 
це можливість втілення у життя моїх замислів та постійне самовдосконалення. 
Цілеспрямованість та здатність мислити по-іншому – це мої сильні сторони. Я 
приймав участь у П’ятих всеукраїнських студентських дебатах зі сталого роз-
витку та у П’ятій літній школі «Сталий розвиток за участі громад». Для мене це 
стало зустріччю с однодумцями , які так само бажають змін. З тими, хто точно 
знає , що наука та прогрес –  це запорука покрашення нашого суспільства. 

І з того самого часу я вирішив для себе – треба діяти. Я приймав участь у бага-
тьох Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт на тему логістики, 
де я не тільки здобувавав призові місця , а й міг донести до інших свої ідеї  та по-
чути думки інших , небайдужих до проблем цієї галузі.

Також я приймав участь у інших заходах, пов’язаних з проблемою енергое-
фективності та ефективного використання ресурсів , один з яких проводився за 
сприяння Програми по зеленій модернізації української економіки Федерально-
го міністерства економічного співробітництва і розвитку (BMZ, Німеччина). 

За свої досягнення я був відзначений академічною стипендією Президента 
України.

Проте я не планую зупинятися на цьому і вважаю , що  можна зробити наба-
гато більше.

Я вдячний проекту ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на грома-
ду», який дав мені можливість зробити величезний крок до моєї мрії. Тому що я 
щиро переконаний, що  найважливіше протягом життя людини – це той внесок, 
якій він зможе зробити у розвиток та покращення суспільства. Мені б хотілось , 
щоб кожен, хто має блискучі ідеї, не мовчав і не боявся , що його не вислухають. 
Найгірше – це страх та невіра до змін. Я хочу бути тим хто своїм прикладом по-
каже усім талановитим, тим, хто був невпевнений у своїх силах, що мрія може 
стати дійсністю».
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Мелеганич Ганна – доцент кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний уні-
верситет».

Моє знайомство з Проектом  ЄС та 
ПРООН «Місцевий розвиток, орієн-
тований на громаду»  відбулося 28–29 
квітня 2010 року у  Чернігові, де  було 
організовано семінар для представни-
ків ВНЗ по обговоренню можливостей 
співпраці спільного проекту ЄС та Про-
грами Розвитку ООН «Місцевий роз-
виток орієнтований на громаду».  Там 
же було здійснено ознайомчий візит у 
громаду в Чернігівській області, в якій 
реалізовувався мікропроект.  Після від-
відин даної громади я була в захваті 
від методології Проекту і вирішила, що 
неодмінно Ужгородський національний  
університет стане партнером. З цього 
часу я незмінно є координатором спів-
праці університету з Проектом МРГ та 
залучаю співробітників та студентів до всіх спільних ініціатив. Завдяки наполегли-
вій роботі та активності мені з легкістю вдалося домогтися рішення Вченої ради про 
створення  Ресурсного центру зі сталого розвитку при Ужгородському національ-
ному університеті як окремого структурного підрозділу.  Як результат моєї роботи 
–  перемоги студентів на дебатах зі сталого розвитку, конкурсах наукових робіт та 
участі у літніх школах. Але найголовніше, що моя активність і захопленість Проек-
том МРГ була помічена колегами з інших вищих навчальних закладів, і наприкінці 
2015 року мене було обрано всеукраїнським координатором Освітньої мережі спри-
яння сталому місцевому розвитку. З 2016 року я повністю була поглинута діяльніс-
тю Освітньої мережі сприяння сталому місцевому розвитку. За цей рік ми провели 
разом з іншими ВНЗ більше десятка заходів, учасниками яких стали сотні студентів.

Завдяки майже цілодобовій комунікації з вищими навчальними закладами мере-
жі було досягнуто ефективного та дієвого партнерства.  В своїх заходах ми прагнемо 
працювати над усіма цілями сталого розвитку, але найбільшим нашим досягненням 
є все ж зміцнення засобів здійснення й активізації роботи в рамках національного 
партнерства в інтересах сталого розвитку. Звичайно, що у перспективі будемо пра-
цювати з освітніми установами за кордоном для досягнення  глобального партнер-
ства заради сталого розвитку.

Новіковський Микита – випускник ДВНЗ «Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана».

Моє знайомство з проектом ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» розпочалося весною 2016 року під час всеукраїнських дебатів на тему 
сталого розвитку. Потрапивши на фінал в місто Одеса, я був вражений, по-перше, 
масштабом цього заходу, адже учасники з’їхалися зі всієї України, і дебати трива-
ли цілих три дні, по-друге, рівнем підготовки команд, що стимулювало «не пасти 
задніх» та, по-третє, і найважливіше, що не дивлячись на атмосферу змагання та 
легкого мандражу під час дебатів – поза ними була душевна та весела атмосфера.

Можна сказати, що цей етап у моєму житті вніс деякі зміни і корективи. Окрім 
того, я кардинально змінив свою думку щодо дебатів і вони стали частиною мого 
життя. Наразі для мене дебати – це суперможливість для молоді обговорити про-
блеми, які існують в Україні та світі, вміти висловлювати свою думку та відстою-
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вати власну позицію, виховувати в собі якості 
спікера, лідера та формувати активну позицію. 
Кожен етап дебатів приносить в життя нові і 
цікаві знайомства, які певним чином вплива-
ють на світогляд і стають частиною твого жит-
тя. Цікаві прийоми, які використовуються під 
час дебатів, корисні не лише під час гри, але й 
у повсякденному та професійному житті. 

Дебати так глибоко проникли в мою свідо-
мість, що зупинитися вже було неможливо. Спо-
чатку ми проводили дебати в середині нашої 
академічної групи під час практичних занять, 
потім влаштовували турніри між студентками 
в середині кафедри, факультету, потім міжфа-
культетські змагання, а далі мене вже запрошу-
вали для організації дебатів в інших ВУЗах. 

Я вважаю, що дебати – це лише позитивний і 
необхідний досвід, цей той вид змагань, який дає 
змогу розвинути критичне мислення, розшири-
ти свій світогляд та ораторські навички, вироби-
ти об’ємне бачення певної проблеми, виховати 
вміння працювати в команді та толерантно відноситися до думки опонента. Наразі 
дебати – це мій життєвий пазл, і я намагаюся періодично брати участь як в дебат-
ному клубі Університету, так і в інших подібних заходах. Дякую КНЕУ та проекту 
ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за можливість наповни-
ти студентське життя новими яскравими фарбами. Усім бажаю рухатися вперед, не 
зупинятися на досягненому, вчитися новому, вдосконалювати свої навички та вмін-
ня, а також просто насолоджуватися життям, але без шкоди сталому розвитку.

Бровді Марія – студентка ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
На третьому курсі універси-

тету поняття «сталий розвиток» 
в моєму розумінні стосувалося 
чогось пов’язаного з екологією 
та біологією, але аж ніяк з по-
літикою. Можливо тому, сту-
дентські дебати зі сталого міс-
цевого розвитку в стінах УжНУ 
цікавили мене більше як мож-
ливість позмагатися в оратор-
ському мистецтві, а не пізна-
ти нову для себе галузь знань. 
Проте, в кожної такої історії за-
вжди з’являються нові обриси. 
В моїй було так само.

Що таке «сталий розвиток» насправді, я дізналася будучи півфіналістом все-
українських дебатів зі сталого місцевого розвитку. В сонячний день травня 2015 
року, я відкрила брошуру й прочитала про конференцію в Ріо, про ноосферу Вер-
надського й про цілу доктрину, яка має на меті забезпечити світ стабільними 
умовами життя на багато поколінь вперед. Але в цей момент мій мозок сприймав 
цю інформацію як можливість отримати додатковий скіл на шляху до перемоги. 
Й вона, перемога, не змусила на себе довго чекати. Затьмарені ейфорією та стом-
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лені від привітань, ми з командою довго переповідали історію про наш виграш, 
але досить розмито уявляли, що ж таке цей «сталий розвиток», як його показати 
наочно й пояснити на пальцях.

Добре, що заходи проекту МРГ, які орієнтовані на студентів, одними дебата-
ми не обмежувалися. Влітку мене, як переможця, делегували на літню школу зі 
сталого розвитку в Славське. І тільки тут я побачила, почула й відчула на дотик 
всі ті речі, які є невід’ємною частиною сталого розвитку. Три дні історій успіху 
людей з маленьких сіл, котрі мали великі мрії й ще більшу жагу змінити те, що 
вони можуть змінити…

Сталий розвиток – це нові вікна в сільській школі; це коли в твоєму під’їзді 
тепліше, ніж в квартирах сусідніх будинків; це коли громада вирішує, куди витра-
чати власні кошти; це коли сміття стає перевагою, а не проблемою; це коли діти 
створюють проекти для покращення благоустрою міста; це коли маленьке село 
може чинити спротив військовій агресії; це коли молодь повертається з великих 
міст в маленькі містечка; це коли ти починаєш з себе й передаєш знання іншому…

Сталий розвиток – це не стратегія, доктрина чи політика…Це стиль мислення і 
стиль життя…Це комунікація і дія…Це коли не «я», а «ми»…Це коли сьогодні ти 
думаєш не лише про завтра, а про сотню років вперед.

І в той момент, коли ти розуміє, що ці прості істини доступні для розуміння на-
віть малих дітей, ти йдеш й до них…Йдеш з тим самим меседжем, з яким колись 
на третьому курсі прийшла до мене моя викладачка Ганна Мелеганич: «Просто 
спробуй». Так з’явилися Дебати зі сталого місцевого розвитку для школярів в 
Ужгороді, а за ними поїздки в громади й ОСББ, написання стратегії розвитку 
міста в контексті сталого розвитку й участь в купі конкурсів та проектів. 

Сьогодні я аналітик в консалтинговому агентстві, й студентські роки позаду. 
Проте, мій стиль мислення, моє бачення майбутнього всього суспільства та мої 
переконання щодо симбіозу людини, техніки й природи є незмінними. Мої зна-
ння і досвід діяльності в ресурсному центрі зі сталого розвитку дозволяють бути 
на крок попереду у всіх сферах. Адже, сталий розвиток починається з особистіс-
ного розвитку, а тільки потім переходить на інші рівні.

Ткаченко Юлія – кандидат економічних наук, доцент, Ковальчук Яніна – кан-
дидат економічних наук, доцент, Євтушенко Артем – провідний інженер, Кулик 
Юлія – викладач,Черкаський державний технологічний університет

Участь в заходах Проекту ЄС/ПРО-
ОН «Місцевий розвиток, орієнтований 
на громаду» в різні періоди часу (Кулик 
Юлія, 2012 р. переможниця конкурсу 
студентських наукових робіт, учасник 
Літньої школи в м. Євпаторія, Євту-
шенко Артем, 2012-2014 р. – участь у 
всіх заходах в рамках Проекту в ЧДТУ, 
2015 р. участь у Всеукраїнських деба-
тах, Ковальчук Яніна – участь у всіх 
заходах в рамках Проекту в ЧДТУ 
та Ткаченко Юлія координатор Ре-
сурсного центру ЧДТУ) надихнула до 
створення креативної групи «Creative 
team». «Creative team» – це особлива 
команда, що займається організацією 
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різних активностей, тренінгів та івентів для молоді та в цілому членів територі-
альної громади на громадських засадах. Протягом останніх років завдяки актив-
ній роботі «Creative team» організовано десятки тренінгів з командоформування, 
мистецтва публічних виступів, енергозбереження тощо, кілька реконструйова-
них дитячих майданчиків, безліч івентів та зустрічей, і, найголовніше, сотні змо-
тивованих людей! 

Одним із яскравих результатів діяльності групи є проект «Creative Art-Street 
Night», в межах якого проводився конкурс короткометражних відеоробіт за те-
матикою сталого розвитку (вересень, 2016 р.). 6 жовтня 2016 року на території 
паркової зони університету відбулась кульмінація заходу – демонстрація відео 
робіт і «червона доріжка» – церемонія нагородження. 

Найбільшим досягненням, на нашу думку, є не просто успіх окремого студента 
та викладача, а те, що колишні студенти та викладачі тепер разом працюють і 
діють заради сталого розвитку і не лише в ЧДТУ, а і спільно з нашими колегами-
друзями, яких ми здобули в рамках спільного проекту ЄС/ПРООН «МРГ». По-
казовими є спільні ідеї та проекти разом з Вінницьким торгівельно-економічним 
інститутом КНТЕУ, Ужгородським  національним  університетом, Житомирським 
державним університет імені Івана Франка, ПВНЗ «Європейський університет» 
та ін. уже поза, проте завдяки Проекту.

Стронська Марія – випускниця факультету соціальної роботи Чернігівського 
національного технологічного університету

На вибір наших  життєвих принци-
пів впливає безліч факторів та зовнішніх 
умов. Ми приймаємо рішення, базуючись 
на досвіді та знаннях, якими володіємо. 
Хочу поділитися тим досвідом, який був 
отриманий завдяки Проекту ЄС/ПРО-
ОН «Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду» (МРГ). На момент знайомства з 
проектом я була студенткою другого кур-
су факультету соціальної роботи Чернігів-
ського національного технологічного уні-
верситету.

В далекому 2012, не маючи ані досвіду, 
ані особливих знань, я вперше зіткнулася з 
питаннями сталого розвитку під час участі 
в Дебатному клубі зі сталого розвитку під 
керівництвом нашого викладача Левиць-
кої Н.С. Завданням Дебатного клубу було 
зачепити важливі та гострі питання, ак-
туальні для розвитку громад та залучити 
молодь до їх обговорення. Як відомо, пер-
ша гра найзначніша, адже вона не тільки 
привносить безліч емоцій, але і безповоротно змінює наше попереднє бачення 
речей, які нас оточують та впливають на майбутнє. Гра за грою, і непомітно тема 
сталого розвитку і дебати взагалі стали невід’ємною частиною мого життя. 

У 2014 році наша команда «Соціальне майбутнє» поїхала «підкорювати» треті 
Всеукраїнські дебати зі сталого розвитку за підтримки Проекту МРГ в Полтаві. 
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Це був перший досвід участі у Всеукраїнських дебатах, де зібралися представ-
ники з різних університетів – партнерів проекту. Після палкої боротьби команда 
пройшла у четверть фінал та мала змогу обмінятися досвідом і ідеями з іншими 
учасниками.

Влітку того ж року, дякуючи проекту МРГ, я мала чудову нагоду відпочити і 
повчитися у літній школі «Мобілізація громад задля вирішення місцевих про-
блем» в Славському Львівської області. Студенти школи мали змогу на реальних 
прикладах побачити, як працює проект у Славському, познайомитись з представ-
никами громади та Ресурсного центру, розробити і презентувати власний проект. 
Насичені п’ять днів роботи дали змогу сформувати уявлення про ефективність 
проекту МРГ та його покрокову роботу.

А в 2016 році університет делегував мене для участі в міжнародній студент-
ській конференції за Програмою Балтійських університетів «Сталий розвиток 
громад на прикладі музичного фестивалю Лаба Даба» (Рига, Латвія). Саме тоді 
мене обрали Міжнародним студентським представником Програми Балтійських 
університетів. Це була велика честь – українська студентка представляла сту-
дентську спільноту в Програмі Балтійських університетів у 2016 році.

Саме в цьому відповідальному статусі я взяла участь у круїзі-навчанні по 
Балтійському морю на кораблі (Sail 2016, Sustainability Applied in International 
Learning International Students course and cruise: Spain, UK) та в  міжнародній 
конференції в Києві «Мій внесок для досягнення цілей сталого розвитку 2030».

Результатом наукової роботи стало написання та успішний захист магістер-
ської роботи «Соціальна інтеграція жертв тоталітарних режимів до громади як 
чинник досягнення цілей сталого розвитку» під керівництвом Силою Т. І. Ця робо-
та поєднала в собі ідею реалізації 3, 4 та 16 цілей сталого розвитку (Agenda 2030).

Здобувши диплом магістра із соціальної роботи, я продовжую працювати 
в напрямі реалізації цілей сталого розвитку, зокрема у Громадянській мережі 
ОПОРА, як прес-секретар комунальних та енергетичних програм: інформую жи-
телів різного віку про переваги та особливості реалізації енергоефективних та 
термомодернізаційних заходів в житлових приміщеннях, особливості викорис-
тання альтернативних джерел енергії та аналіз власного екологічного сліду.

Відтак, проект МРГ відкриває нові можливості не тільки для громад, але і 
стимулює кожного жителя робити власний внесок в реалізацію аспектів сталого 
розвитку, а в моєму випадку, ще й зумовив особистий і професійний успіхи.

Далі буде…
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