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Цей звіт підготовлено в рамках реалізації Спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та 
фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні» спільно з Офісом 
Цілей сталого розвитку, створеного за фінансової підтримки Урядів Швеції та Швейцарії. Думки, висновки 
або рекомендації, висловлені авторами чи упорядниками цього звіту, не обов’язково відображають погляди 
Урядів Швеції і Швейцарії та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агентств ООН. 

 

 
Ця публікація була підготовлена ТОВ «Ернст енд Янг» (EY) на запит Програми розвитку Організації 
Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН) на основі інформації з відкритих джерел даних. EY покладається на 
повноту, точність та достовірність представлення всієї інформації, даних, порад, думок або заяв, отриманих 
із відкритих джерел. Висновки з цієї публікації залежать від повноти, точності та достовірності 
представлення інформації з відкритих джерел, оскільки EY не проводив незалежної перевірки, 
підтвердження або аудиту цих даних. EY не висловлює думку щодо цієї інформації та результатів аналізів, 
що містяться у відкритих джерелах, а також не надає жодних інших підтверджень. Погляди третіх сторін, 
викладені в цій публікації, не обов’язково є поглядами глобальної організації EY або її фірм-членів. Крім 
того, їх слід розглядати, зважаючи на контекст та час їх створення. 

Цей матеріал підготовлено виключно для загальних інформаційних цілей і не призначений для використання 
в якості бухгалтерської, податкової, юридичної чи іншої професійної консультації. Незважаючи на те, що ця 
публікація була підготовлена з потрібною ретельністю, вона не призначена для заміни детального 
дослідження чи професійної консультації. Цю публікацію не слід вважати вичерпною чи достатньою для 
прийняття рішень, а також використовувати її замість професійної поради чи консультації. EY не несе 
відповідальності за будь-які збитки, що можуть бути спричинені будь-якими діями, здійсненими чи не 
здійсненими будь-ким, хто використовує цю публікацію. 
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Перелік скорочень та глосарій термінів 

Термін Пояснення 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я 

ГО Громадська організація  

ДПП Державно-приватне партнерство  

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку 

ЄЕК ООН Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй 

ЄІБ Європейський інвестиційний банк  

ЄС Європейський Союз 

НАДС Національне агентство України з питань державної служби 

ООН Організація Об’єднаних Націй  

ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй  

ЦСР Цілі сталого розвитку  

ЮНІСЕФ Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй 

Joint SDG Fund Спільний фонд Цілей сталого розвитку ООН 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH 

 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва 

FCDO Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності 
націй Великої Британії 

INFF / ІНСФ Інтегрована національна система фінансування 

ITCILO Міжнародний навчальний центр Міжнародної організації праці  

NDI / НДІ Національний демократичний інститут 

UNITAR Навчальний та науково-дослідний інститут ООН  

USAID Агентство США з міжнародного розвитку 
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Резюме 

В рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2015 року відбувся Саміт з питань 

сталого розвитку. За результатам Саміту був прийнятий Порядок денний у сфері сталого 

розвитку до 2030 року, що затверджує 17 Цілей сталого розвитку (далі – ЦСР) та 169 завдань 

щодо їх досягнення. Україна, як постійна країна-член ООН, також приєдналася до процесу 

забезпечення сталого розвитку та взяла на себе відповідні зобов’язання з досягнення 17 ЦСР. 

Важливою складовою на цьому шляху є питання фінансування та стратегічного планування 

імплементації ЦСР.  

Чітке зобов’язання щодо залучення 17 ЦСР у своє законодавство Україна взяла 30 вересня 

2019 року, коли Президентом України був підписаний Указ «Про Цілі сталого розвитку 

України на період до 2030 року». Цим документом було підтримано забезпечення досягнення 

глобальних ЦСР з урахуванням специфіки розвитку України. Задля здійснення постійного 

моніторингу взятих на себе зобов’язань, 21 серпня 2019 року було затверджено 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 686-р «Питання збору даних для моніторингу 

реалізації Цілей сталого розвитку», що визначило засади статистичного моніторингу 

національних та регіональних індикаторів ЦСР.  

 

Ключові етапи впровадження та реалізації ЦСР в Україні1:  

 

 

 

 

 
1 Режим доступу до документів, вказаних на малюнку: 

1. https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-
sustainable-development.html 

2. https://mepr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf 
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text 
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text 
5. https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf 
6. http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm 

Натисніть на етап для переходу за онлайн посиланням на відповідний документ 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://mepr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/686-2019-%D1%80#Text
https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-10/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf
https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text
http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/publ.htm
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Починаючи з лютого 2021 року Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (далі - 

ПРООН) в Україні разом із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Дитячим 

фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та Європейською економічною комісією 

Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН) впроваджують глобальну Спільну програму 

«Сприяння стратегічному плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному 

та регіональному рівнях в Україні». Ініціативу було створено з метою оптимізації розподілу 

ресурсів та узгодження напрямків їх використання з довгостроковими національними 

пріоритетами розвитку та завданнями з досягнення ЦСР в Україні.  

Для посилення процесів стратегічного планування та бюджетування ЦСР на національному 

та регіональному рівнях в Україні важливим завданням є підвищення інституційної 

спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема 

обізнаності та компетентності їх представників в цих сферах. В рамках реалізації Спільної 

програми та на основі взятих на себе зобов’язань, компанією ТОВ «Ернст енд Янг» (EY) в 

Україні було проведено аналітичний огляд наявних навчальних курсів та освітніх програм для 

державних службовців, громадськості та бізнесу, пов’язаних із стратегічним плануванням та 

фінансуванням ЦСР. Огляд охопив проміжок часу 2017-2021 рр., а його головний фокус був 

спрямований на навчальні програми для державних службовців та представників органів 

місцевого самоврядування в Україні, які знаходяться у вільному доступі на постійній і 

безоплатній основі. 

У Розділі 1 наведений перелік навчальних програм (курсів/ тренінгів/ форумів/ вебінарів), 

що проводились на території України або доступні онлайн українською мовою. Всі 

представлені навчальні програми поділені на такі, що проводяться на постійній основі та ті, 

що були проведені лише один раз. Для кожної програми наведені формат проведення, 

провайдери (організатори курсу), цільова аудиторія, наявність матеріалів у вільному доступі, 

їх мета і ціль, а також дотичність до теми стратегічного планування і фінансування ЦСР в 

Україні. У Додатку 1 наведена узагальнена довідкова інформація щодо усіх українських 

навчальних програм, розглянутих у рамках даного огляду у розділі 1. 

Основним фокусом цього огляду були навчальні програми саме для україномовної аудиторії 

– ті, що були організовані або проведені в Україні і є доступними українською мовою. Попри 

це, додатково у розділі 2 цього звіту були розглянуті три англомовні освітні програми, 

доступні для міжнародної аудиторії. Такі міжнародні програми безпосередньо стосуються тем 

стратегічного планування та фінансування ЦСР і можуть бути корисними державним 

службовцям для ознайомлення в якості самостійного навчання. 

Для пошуку наявних навчальних програм з метою їх включення в аналіз буди застосовані такі 

підходи: 

• Даний огляд мав на меті охопити в першу чергу навчальні програми і ресурси для 
державних службовців усіх рівнів в Україні. Для більш повного уявлення про наявні 
навчальні можливості були проаналізовані також програми для представників бізнесу 
та широкої громадськості. 

• Фокусом огляду були навчальні програми доступні українською мовою на онлайн-
платформах або очні освітні події, проведені в Україні для української аудиторії. 

• Огляд базувався на навчальних програмах і ресурсах, які можуть бути доступними для 
всіх охочих слухачів та інформація про які наявна у відкритому доступі. 

• Джерелами інформації про онлайн-програми були, в першу чергу, актуальні 
українські освітні онлайн-платформи як, наприклад, Prometheus, Educational Era, 
освітні проекти на порталі Дія.Бізнес та інформаційному ресурсі Прозорро Infobox, 
ВУМ online. Джерелами інформації про разові/ очні навчальні події були інформаційні 

https://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://business.diia.gov.ua/
https://infobox.prozorro.org/
https://vumonline.ua/
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оголошення про проведення таких подій, розміщені на Інтернет-ресурсах 
громадських і міжнародних організацій, регіональних адміністрацій, державних 
органів та медіа тощо. 

• Головним фокусом огляду були ті навчальні програми і ресурси, які повністю або 
частково покривали такі теми як стратегічне планування, фінансування, 
бюджетування всіх ЦСР загалом або ж окремих ЦСР. Так, крім специфічних 
тематичних програм до аналізу увійшли також ті навчальні програми, що дають 
широкій аудиторії загальне розуміння теми Цілей сталого розвитку та їх імплементації 
в національному контексті України. 

В результаті проведеного аналітичного огляду було визначено, що в більшості випадків 

наявні в Україні навчальні програми покривають лише загальні поняття щодо сталого 

розвитку та ЦСР, і лише деякі програми частково охоплюють питання стратегічного 

планування та фінансування окремих ЦСР. Наразі в Україні відсутні розроблені навчальні 

матеріали та курси українською мовою, що повністю покривали б цю тематику. Велика 

кількість корисних матеріалів та освітніх інструментів вже було розроблено ПРООН на 

міжнародному рівні та є доступними англійською мовою, що певною мірою обмежує 

можливості державних службовців до якісного сприйняття та засвоєння інформації. Таким 

чином, була виявлена необхідність у розробці інтегрованого та комплексного курсу для 

української аудиторії на тему стратегічного планування та фінансування ЦСР в Україні.   
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Розділ 1. Українські навчальні програми з тем, 

пов’язаних із Цілями сталого розвитку, стратегічним 

плануванням і фінансування їх досягнення 

Нижче наведений перелік та стислий опис навчальних програм як в очній формі, так і у 

форматі онлайн, що проводилися разово або ж є доступними на постійній основі українською 

мовою. Розглянуті навчальні програми покривають різні аспекти теми сталого розвитку та 17 

Цілей сталого розвитку, стратегічного планування та фінансування їх досягнення в Україні та 

спрямовані на різні цільові аудиторії: державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, представників бізнесу, громадськості.  

Крім того, щодо кожного розглянутого навчального заходу зроблено короткий висновок про 

їх причетність до головної теми Спільної програми «Сприяння стратегічному плануванню та 

фінансуванню сталого розвитку на національному та регіональному рівнях в Україні» – підтримка 

навчання та підвищення компетенцій державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування в сферах стратегічного планування та фінансування ЦСР.  

У Додатку 1 зібрані узагальнені відомості про всі розглянуті навчальні програми.  

  

1.1. Курси, доступні на постійній основі 

1. Курс «Як діяти далі: Державним службовцям про сталий  
розвиток» 

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат.  

Рік 
створення 

Травень 2020 року. 

Провайдер 

Платформа: Prometheus. 

Курс створено у рамках реалізації проекту «Онлайн-освіта задля 
сталого розвитку» ПРООН в Україні за фінансової підтримки 
Уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
 
У травні 2020 року відбулася презентація курсу у вигляді 
вебінару в рамках проекту ПРООН «Онлайн-освіта задля сталого 
розвитку». Відеозапис події доступний для загального 
ознайомлення за посиланням. 

Аудиторія 

Курс розрахований на наступні категорії осіб: 

• державні службовці категорії «А», «Б» та «В»; 
• голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та 

заступники; 
• посадові особи місцевого самоврядування 1–7 категорій посад; 
• депутати місцевих рад; 
• працівники державних і комунальних підприємств, установ і 

організацій; 
• лідери громадських організацій, політично активні громадяни, студенти 

тощо. 

Натисніть на назву для 
переходу за онлайн 

посиланням на програму 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about
https://www.youtube.com/watch?v=By_6vMKE_fk
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Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: Підвищення спроможності публічних службовців 
аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику сталого 
розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого 
врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення 
Цілей сталого розвитку.  

Курс є рекомендований Національним агентством України з питань 
державної служби до використання при розробці та реалізації навчальних 
програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань публічного управління, стратегічного 
управління та планування за змішаною формою навчання. Курс є 
складовою частиною загальної професійної (сертифікатної) програми 
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, акредитованої Національним агентством 
України з питань державної служби. 

Результати курсу. Після проходження курсу слухачі отримають: 
• підвищення обізнаності щодо Порядку денного у сфері сталого розвитку 

до 2030 року, глобальних тенденцій і кращих світових практик 
впровадження Цілей сталого розвитку; 

• розуміння особливостей інституційного забезпечення досягнення Цілей 
сталого розвитку в Україні на національному, регіональному і місцевому 
рівнях; 

• розуміння практичних аспектів розробки та реалізації ефективної 
публічної політики сталого розвитку територій, моніторингу й 
оцінювання результатів; 

• нове бачення розбудови партнерських відносин і формування спільноти 
навколо загальних для неї цілей та інтересів; 

• компетентність і впевненість при прийнятті управлінських рішень, що 
сприятимуть якнайшвидшому та найефективнішому досягненню Цілей 
сталого розвитку – від маленької громади до масштабу всієї держави. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Зміст курсу покриває загальні знання та розуміння теми про ЦСР та роль 
державних службовців щодо їх імплементації. Частково курс піднімає тему 
фінансування ЦСР і розглядає теоретичну частину питання без практичних 
механізмів впровадження та імплементації ЦСР. 

 

2. Курс «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток» 

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат. 

Рік 
створення 

Липень 2020 року. 

Провайдер 

Платформа: Prometheus. 

Курс створено у рамках реалізації проекту «Онлайн-освіта задля сталого 
розвитку» ПРООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини 
через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 
 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDB101+2020_T2/about
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У серпні 2020 року відбулася презентація курсу у вигляді 
вебінару в рамках проекту ПРООН «Онлайн-освіта задля сталого 
розвитку». Відеозапис події доступний для загального 
ознайомлення за посиланням. 

Аудиторія Курс орієнтований на власників малого та середнього бізнесів. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: Навчити малий та середній бізнес визначати та 
впроваджувати ЦСР у своїй поточній роботі на основі вже наявного досвіду 
бізнесу в Україні та закордоном.  

Результати курсу. Після проходження курсу слухачі отримають: 
• вміння визначати цілі та завдання сталого розвитку для бізнесу; 
• досвід кращих експертів конкретної сфери на основі кейсів, реальних 

прикладів з бізнесу;  
• навички із залучення зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до 

партнерства; 
• здатність створення довгострокових цінностей; 
• вміння інтегрувати та направляти свою діяльність на досягнення ЦСР. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Зміст курсу покриває загальні знання та розуміння теми про ЦСР та роль 
бізнесу щодо їх імплементації. Курс прямо не стосується теми проекту, 
проте в якості додаткового самостійного навчання може бути корисним 
для оволодіння державними службовцями та посадовими особами 
місцевого самоврядування загальними знаннями про сталий розвиток та 
ЦСР в частині взаємодії з бізнесом.  

 

3. Курс «Як діяти далі: Громаді про сталий розвиток»  

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат. 

Рік 
створення 

Доступний з 28 квітня 2020 року.  

Провайдер 

Платформа: ВУМ online. 

Курс створено у рамках реалізації проекту «Онлайн-освіта задля сталого 
розвитку» ПРООН в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини 
через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Аудиторія 

Курс орієнтований на представників громадських організацій та об’єднаних 
територіальних громад, громадських лідерів та активістів, яким небайдужі 
економічні, екологічні та соціальні проблеми країни та світу, та які 
прагнуть бути агентами змін, відігравати трансформаційну роль і будувати 
функціональні партнерства з усіма зацікавленими сторонами. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі.  

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: Допомога громадськості щодо розуміння ЦСР, як вони 
впливають на їх життя, а також розвиток вміння щодо залучення 
зацікавлених сторін до діалогу з метою впровадження ЦСР. 

https://www.youtube.com/watch?v=uKCrvpn4RbI
https://vumonline.ua/course/how-to-proceed-sustainable-development-for-communities/
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Результати курсу. Після проходження курсу слухачі отримають: 
• усвідомлення мети та цілей ЦСР; 
• уміння мислити категоріями сталого розвитку; 
• усвідомлення персональної відповідальності за власний вплив на сталий 

розвиток; 
• розуміння причинно-наслідкових зв’язків між економічною, екологічною 

та соціальною складовими суспільного життя; 
• розуміння того, як визначати цілі та завдання сталого розвитку для своєї 

громади або громадської організації, а також – як залучити зацікавлені 
сторони до партнерства. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Зміст курсу покриває загальні знання та розуміння теми про ЦСР та роль 
громадськості щодо їх імплементації. Курс прямо не стосується теми 
проекту, проте в якості додаткового самостійного навчання може бути 
корисним для оволодіння державними службовцями та посадовими 
особами місцевого самоврядування загальними знаннями про сталий 
розвиток та ЦСР в частині взаємодії з громадами. 

 

4. Курс «Бізнес: сталий розвиток» 

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат. 

Рік 
створення 

Грудень 2021 року.  

Провайдер 

Платформа: Дія.Бізнес. 

Курс розроблено за підтримки Мережі Глобального договору ООН в 
Україні, Міністерства цифрової трансформації України, Громадської 
організації «12 Goal» та сталих бізнесів. 

Аудиторія Курс орієнтований на власників малого та середнього бізнесів. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу у вільному доступі відсутня. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: В ході коротких уроків по 7-15 хвилин надати 
інформацію щодо сталого розвитку, ЦСР та переваг для бізнесу від 
імплементації елементів сталого розвитку у внутрішні бізнес-процеси 
компанії.  

Результати курсу. За результатами курсу слухачі дізнаються: 
• що таке сталий розвиток і з чого починати його реалізацію в компанії; 
• як вибирати конкретні цілі сталого розвитку; 
• хто в компанії повинен бути лідером зі сталого розвитку; 
• як імплементувати ідеї сталого розвитку в усі бізнес-процеси компанії; 
• як ці інновації можуть допомогти бізнесу зростати; 
• як комунікувати та звітувати про сталий розвиток компанії. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Зміст курсу покриває загальні знання та розуміння теми про ЦСР та роль 
бізнесу щодо їх імплементації. Курс прямо не стосується теми проекту, 
проте в якості додаткового самостійного навчання може бути корисним 
для оволодіння державними службовцями та посадовими особами 
місцевого самоврядування загальними знаннями про сталий розвиток та 
ЦСР в частині взаємодії з бізнесом. Зокрема, корисною для них може бути 

https://business.diia.gov.ua/en/cases/iniciativi/biznes-stalij-rozvitok-novij-kurs-na-diabiznes
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частина курсу щодо імплементації ідей сталого розвитку у внутрішні 
процеси, у тому числі звітування щодо виконання ЦСР на бізнесовому 
рівні. 

 

5. Курс «Сталий розвиток: нова філософія мислення» 

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат. 

Рік 
створення 

Доступний з 24 січня 2019 року. 

Провайдер 

Платформа: ВУМ online. 

Курс створено Громадською організацією «Відкритий Університет 
Майдану» та Клавдією Шевелюк, засновницею Responsible Future. 

Аудиторія Немає обмежень, курс може прослуховувати будь-хто. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу у вільному доступі відсутня. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: Надати знання та навички щодо сталого розвитку та 
ЦСР представникам державних органів, громадськості та бізнесу, що 
можуть бути залучені до процесу прийняття рішень у цих сферах.  

Результати курсу. За результатами курсу слухачі дізнаються інформацію 
щодо: 
• сталого розвитку та його основних принципів;  
• філософії сталого мислення;  
• хто є рушійними силами сталого розвитку, які їх цінності та потреби;  
• 17 глобальних Цілей сталого розвитку ООН і Порядку денного у сфері 

сталого розвитку до 2030 року, а також українського плану досягнення 
цілей;  

• застосування знань про сталий розвиток та мислення на практиці. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Зміст курсу покриває загальні знання та розуміння теми про ЦСР, охоплює 
поняття сталого розвитку, а також практичне застосування ЦСР під час 
виконання взятих на себе зобов’язань в його досягненні. Курс прямо не 
стосується теми проекту, проте в якості додаткового самостійного 
навчання може бути корисним для оволодіння державними службовцями 
та посадовими особами місцевого самоврядування загальними знаннями 
про сталий розвиток та ЦСР. 

 

6. Курс «Зелені публічні закупівлі» (3 модуля) 

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат. 

Рік 
створення 

2018 рік.  

Провайдер 

Платформа: Рrozorro. 

Навчальний курс розроблено Громадською організацією «Гоулокал» та 
тренінг-центром «Школи, курси та розвиток кар'єри» (SCCD) за фінансової 
підтримки SlovakAid. 

https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/
https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-1
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Аудиторія 
Курс націлений на державних службовців, що займаються питаннями 
публічних закупівель. 

Доступність 
матеріалів 

Начальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу у вільному доступі відсутня, проте на 
сторінці курсу наведені переліки тем, що висвітлені у кожному з модулів.  

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: Підвищення обізнаності службовців, задіяних у процесі 
здійснення публічних закупівель, про принцип «зелених закупівель». 

Результати курсу: Після закінчення усіх 3 модулів курсу слухач отримує 
теоретичні знання щодо: 
• зелених публічних закупівель; 
• принципу оцінки вартості закупівлі за допомогою оцінки життєвого 

циклу продукту, товару або послуги; 
• концепції відповідального споживання як однієї з ЦСР; 
• переваг зелених публічних закупівель; 
• екологічного маркування; 
• механізму визначення зелених критеріїв та включення їх у тендерну 

документацію. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс спрямований на забезпечення отримання теоретичних знань щодо 
ЦСР № 12 «Відповідальне споживання» в частині здійснення зелених 
публічних закупівель. Цей курс висвітлює вузькоспеціалізований матеріал, 
що наразі є найґрунтовнішим в Україні з теми зелених закупівель. Оскільки 
зелені публічні закупівлі, що дотично є частиною сталих публічних 
закупівель, є одним із механізмів фінансування ЦСР, курс може бути 
корисним державним службовцям та посадовим особам місцевого 
самоврядування, що займаються закупівельною діяльністю.  

 

7. Курс «Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку 
 громад» 

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат. 

Рік 
створення 

Листопад 2018 року. 

Провайдер 

Платформа: Prometheus. 

Підготовлено проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» 
(ПУЛЬС), що його впроваджує Асоціація міст України, та проектом 
«Ґендерне бюджетування в Україні» (ГОБ), що фінансується Швецією.  
Курс збагачений практичним досвідом та матеріалами програм «ООН 
Жінки» та Національного демократичного інституту міжнародних відносин 
(NDI), що працює в межах програми USAID «Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність» (DOBRE). Курс викладає команда 
Громадської організації «Бюро ґендерних стратегій і бюджетування». 

Аудиторія 

Цільова аудиторія: 
• представники/ представниці органів місцевого самоврядування; 
• представники/ представниці центральних та місцевих органів 

виконавчої влади; 
• представники/ представниці організацій громадського суспільства; 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
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• ті, хто хоче бути більш конкурентними на ринку праці. 

Курс буде корисним як фахівцям і фахівчиням, які мають справу з 
бюджетуванням, так і широкому колу осіб, які цікавляться питаннями 
розвитку громад, підвищення ефективності місцевих бюджетів та 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, адже ґендерно 
орієнтоване бюджетування поєднує два процеси: забезпечення ґендерної 
рівності й управління публічними фінансами. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: Навчити державних службовців включати ґендерний 
аспект у планування та імплементацію стратегій, планів та бюджетних 
програм міст, сіл та селищ. 

Курс надає відповіді на наступні питання:  
• як врахувати потреби різних груп населення у плануванні бюджету 

громади;  
• чому розвинені країни приділяють велику увагу ґендерно орієнтованому 

бюджету;  
• чому важливо впроваджувати цю практику в Україні; 
• які результати отримали міські та селищні громади, коли стали 

враховувати потреби жінок і чоловіків під час планування бюджету; 
• чому громаді вигідно мати ґендерно орієнтований бюджет; 
• чому врахування потреб жінок і чоловіків, дівчаток та хлопчиків сприяє 

ефективному використанню коштів громади. 

Результати курсу. За результатами курсу слухачі дізнаються про: 
• підходи до впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування на 

державному та місцевому рівнях; 
• як розуміти та включати ґендерний аспект у планування та 

імплементацію стратегій, планів та бюджетних програм; 
• про успішний досвід громад, які використовують ґендерно орієнтоване 

бюджетування в Україні. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс є частково дотичним до теми фінансування ЦСР, оскільки його зміст 
охоплює питання планування та фінансування досягнення ЦСР №5 
«Ґендерна рівність». Курс розрахований, в тому числі, на представників 
державних органів та органів місцевого самоврядування і пояснює 
питання бюджетного фінансування та планування ґендерно-орієнтованих 
програм. 

 

8. Курс «Ґендерно орієнтоване врядування»  

Формат 
проведення 

Курс, онлайн-формат. 

Рік 
створення 

2021 рік.  

Провайдер 

Платформа: Educational Era. 

Курс розроблено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) та британського народу через Міністерство закордонних справ, у 
справах співдружності та розвитку (FCDO). Зміст курсу розробили 

 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NDI_EdEra+1.2+2022/about#benefits
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Національний демократичний інститут та Глобал Ком'юнітіз (Global 
Communities). 

Аудиторія 
Курс орієнтовано на представників органів місцевого самоврядування, 
державних службовців та всіх, кого цікавить тема ґендерно орієнтованого 
врядування. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
курсу 

Мета та ціль курсу: Надати інформацію про те, як місцевим громадам 
впроваджувати ґендерно орієнтовний підхід у врядуванні.  

Результати курсу. За результатами курсу слухачі дізнаються: 
• чому врядування в громаді має бути ґендерно орієнтованим; 
• на які законодавчі норми та успішні практики варто зважати; 
• які перші кроки має зробити громада на шляху до впровадження 

ґендерно орієнтованого врядування; 
• які інструменти використовувати, щоби запровадити ґендерно 

орієнтоване врядування в громаді; 
• як зробити послуги орієнтованими на потреби людей. 

Дотичність 
до теми 
програми 
 
 
 

Курс є частково дотичним до теми фінансування ЦСР, оскільки його зміст 
охоплює питання планування та фінансування досягнення ЦСР №5 
«Ґендерна рівність». Загалом, курс націлений навчити представників 
органів місцевого самоврядування і державних службовців ґендерно 
орієнтованому врядуванню, проте один із модулів курсу присвячений 
бюджетуванню. Таким чином, курс покриває не лише загальні питання 
щодо ґендерної рівності, а й питання бюджетування ЦСР №5 та 
імплементації принципів ґендерної рівності у процесах врядування на 
регіональному рівні. 

 

9. Онлайн-курс «Цілі сталого розвитку для публічних службовців» 

Формат 
проведення 

Онлайн-курс, онлайн формат.  

Рік 
створення 

2020 рік.  

Провайдер Платформа: Українська школа урядування. 

Аудиторія Курс орієнтовано на державних службовців категорії «В». 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
онлайн-
курсу 

Мета та ціль онлайн-курсу: Підвищити спроможність публічних 
службовців аналізувати, формувати та реалізовувати публічну політику 
сталого розвитку територій через розбудову ефективного багаторівневого 
врядування в Україні на основі партнерської взаємодії задля досягнення 
Цілей сталого розвитку.  

Результати онлайн-курсу. За результатами курсу слухачі отримають 
знання щодо: 

https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsili-staloho-rozvytku-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv-dystantsiina-vebinary
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• нормативно-правової бази, механізмів та інструментів щодо Порядку 
денного у сфері сталого розвитку до 2030 року; 

• глобальних тенденцій та кращих практик в процесі досягнення Цілей 
сталого розвитку; 

• адаптованих для України Цілей сталого розвитку (завдань та 
індикаторів), особливостей інституційного забезпечення їх досягнення 
на різних рівнях публічного управління в Україні. 

Також слухачі отримають необхідні уміння: 
• як обирати сучасні інструменти для реалізації публічної політики сталого 

розвитку територій у системі багаторівневого врядування; 
• як розробляти на основі інноваційних підходів стратегію та конкретні 

проекти сталого розвитку для відповідної території шляхом партнерства 
публічної влади, бізнесу та громадськості; 

• як визначати напрями, завдання і заходи щодо налагодження 
вертикальної і горизонтальної взаємодії у процесі розв’язання 
конкретних проблем задля сталого розвитку територій; 

• як оцінювати та проводити моніторинг досягнення цілей сталого 
розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Слухачі отримають навички: 
• застосування сучасних інструментів для реалізації публічної політики 

сталого розвитку. 

Дотичність 
до теми 
програми 
 

Курс є частково дотичним до теми стратегічного планування досягнення 
ЦСР. Його зміст охоплює загальні питання ролі публічної політики у 
реалізації ЦСР на різних рівнях та інтеграції ЦСР під час стратегічного 
планування. 

 

10. Онлайн-курс «Застосування теорії змін у стратегічному  
плануванні в об’єднаних територіальних громадах» 

Формат 
проведення 

Онлайн-курс, онлайн формат.  

Рік 
створення 

2020 рік.  

Провайдер Платформа: Школа спроможних громад.  

Аудиторія 
Курс орієнтовано на представників органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, та всіх, кого цікавить тема стратегічного 
планування. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
онлайн-
курсу 

Мета та ціль онлайн-курсу: Підвищити інституційну спроможність 
представників місцевої влади та громадянського суспільства з питань 
стратегічного планування, моніторингу й оцінювання результативності 
впровадження стратегій, програм та проектів із розвитку об’єднаних 
територіальних громад.  

Результати онлайн-курсу. У ході проходженя курсу слухачі зможуть: 
• вивчити передумови застосування теорії змін у практиці стратегічного 

планування місцевого розвитку; 

 

https://unrpp.school/p/unrpp6
https://unrpp.school/p/unrpp6
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• дослідити процес розробки стратегії; 
• засвоїти основні поняття моніторингу та впровадження стратегії; 
• ознайомитися із ґендерним підходом – одним із головних принципів 

стратегічного планування. 

Дотичність 
до теми 
програми 
 

Курс є частково дотичним до теми стратегічного планування ЦСР, оскільки 
його зміст охоплює окремі аспекти стратегічного планування, проте не 
пов’язує їх з інтеграцією ЦСР. Загалом, онлайн-курс націлений ознайомити 
публічних службовців із процесом розробки стратегії, моніторингом, 
впровадженням стратегії та з ґендерним підходом під час стратегічного 
планування. 
 

 

Для поглиблення знань та отримання більш детального розуміння процесу і етапів 

стратегічного планування та бюджетного процесу на регіональному рівні слухачам можуть 

бути корисні деякі освітні матеріали на інформаційній платформі Децернтралізація: 

• Посібник «Запровадження цілісного середньострокового планування бюджету 
територіальних громад» – доступ за посиланням; 

• Посібник «Впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес 
органів місцевого самоврядування» – доступ за посиланням; 

• Публікація «Бюджетний процес та закупівлі» – доступ за посиланням. 

Зазначені вище освітні матеріали розкривають окремі теоретичні та практичні аспекти 

стратегічного планування та бюджетування на регіональному рівні, однак не містять прямого 

зв’язку з інтеграцію ЦСР у ці процеси. 

 

1.2. Освітні події, що були проведені разово 

1. Веб-конференція «Підготовка, моніторинг та оцінка 
інвестиційних інфраструктурних проектів» 

Формат 
проведення 

Вебінар, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Квітень 2020 року. 

Провайдер 

Вебінар підготовлений Міністерством інфраструктури України за участю 
представників Делегації Європейського Союзу, міжнародних фінансових 
організацій та експертів проекту «Допомога органам влади України в 
удосконаленні менеджменту циклом інфраструктурного проекту» (МЦІП). 

Аудиторія 
Вебінар націлений на представників місцевих органів влади та органів 
місцевого самоврядування. 

Доступність 
матеріалів 

Програма вебінару є у вільному доступі. Також, у вільному доступі наявні 
окремі корисні матеріали: методичні рекомендації щодо складання заяви, 
розгляду інвестиційних проектів; методичні рекомендації щодо 
моніторингу інвестиційних проектів; інструкція з оцінки та відбору 
інвестиційних проектів у сферах транспорту, дорожнього господарства та 
поштового зв'язку. 

Опис і 
ціль/мета 
вебінару 

Мета та ціль вебінару: ознайомити з концепцією, що лежить в основі 
методологій підготовки інвестиційних проектів на регіональному рівні (у 
тому числі проектів, що фінансуються ЄБРР/ЄІБ) у транспортному секторі; 

https://decentralization.gov.ua/
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/747/posibnic_SSBP_plan_budget_21_WEB.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/704/GOB-Manual_PLEDDG.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/28/2016-07-Budgetniy_process.pdf
https://mtu.gov.ua/news/31779.html
https://mtu.gov.ua/news/31779.html
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допомогти представникам органів місцевого самоврядування та державної 
влади у підготовці та реалізації проектів транспортного сектору.  

Результати вебінару: ознайомлення із процесом підготовки інвестиційних 
проектів у транспортному секторі та досвідом ЄБРР в секторі закупівель 
інвестиційних проектів у транспортному секторі; переймання досвіду ЄІБ у 
підготовці та реалізації проектів. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Зміст вебінару частково дотичний до теми проекту. Він стосуються 
імплементації інфраструктурних проектів, що підпадає під ЦСР №9 
«Інновації та інфраструктура», а також надає представникам органів 
державної влади та органам місцевого самоврядування цінні знання та 
навички щодо підготовки, моніторингу та оцінки таких проектів. 

 

2. Тренінг «Стратегічне планування в охороні здоров’я на рівні  
госпітального округу» 

Формат 
проведення 

Тренінг, в очному форматі (Донецька та Луганська області). 

Рік 
проведення 

Липень 2020 року. 

Провайдер Програма ООН із відновлення та розбудови миру. 

Аудиторія 
Тренінг розрахований на персонал закладів охорони здоров’я та органів 
місцевої влади. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали тренінгу є у публічному доступі (можливе 100% 
самонавчання). Матеріали тренінгу складаються з посібника для тренерів, 
презентацій до кожного модуля, а також двох робочих зошитів для 
учасників тренінгу. Матеріал посібника базується на найкращих 
міжнародних практиках, адаптований до українських реалій і пройшов 
апробацію під час проведення тренінгів експертами Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру. 

Тренінг безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: Оновити професійні знання, вдосконалити та 
розвинути нові навички і вміння персоналу закладів охорони здоров’я та 
органів місцевої влади щодо розробки планів розвитку (стратегічних 
планів) відповідних госпітальних округів для сприяння подальшому 
впровадженню реформи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. 

Результати тренінгу: за результатами тренінгу слухачі дізналися про 
механізм розробки стратегічних планів розвитку в медичній сфері, в тому 
числі щодо бюджетування таких програм. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Зміст тренінгу частково дотичний до теми проекту. По-перше, тренінг 
охоплює питання дотичні до ЦСР №3 «Міцне здоров'я». По-друге, серед 
цільової аудиторії тренінгу зазначені представники органів місцевого 
самоврядування, які повинні володіти достатніми навичками для 
розроблення стратегічних документів у сфері охорони здоров’я. 
Враховуючи, що значна кількість медичних закладів перебувають у 
комунальній власності, такий тип тренінгів є важливим для представників 
органів місцевого самоврядування. 
 

 
 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
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3. Тренінг «Ґендерно-орієнтоване бюджетування» 

Формат 
проведення 

Тренінг, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Вересень 2020 року. 

Провайдер Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». 

Аудиторія 
Тренінг націлений на представників органів місцевого самоврядування 
(було проведено для органів місцевого самоврядування міст Вінниця, 
Полтава, Коломия, Хмільник, Миргород та Мелітополь). 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали і програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні.  

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: Підвищення спроможності органів місцевого 
самоврядування враховувати потреби жінок та чоловіків у громадах та 
містах під час планування бюджету завдяки отриманню теоретичних знань 
щодо ґендерної рівності та закріпленню практичних навичок через аналіз 
міських програм та практичних кейсів. 

Результати тренінгу. Під час навчання учасники: 
• дізналися про основні документи, що регламентують впровадження 

принципу ґендерної рівності на місцевому рівні; 
• завдяки відкритій дискусії і озвученню різних точок зору мали змогу 

напрацювати найбільш ефективні заходи з реалізації принципу 
ґендерної рівності; 

• ознайомились з етапами впровадження ґендерно орієнтованого 
бюджетування, а саме: ґендерний бюджетний аналіз, визначення 
необхідних змін та їх реалізація і подальший моніторинг і оцінювання 
ефективності впроваджених змін. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг є частково дотичний до теми проекту. Він охоплює ЦСР №5 
«Ґендерна рівність» та розкриває питання щодо бюджетування ґендерно 
орієнтованих проектів на місцевому рівні. 

 

4. Тренінг «Як працювати із Цілями сталого розвитку  
в міських стратегічних документах» 

Формат 
проведення 

Тренінг, 21 практичне заняття в очному форматі (м. Вінниця). 

Рік 
проведення 

2021 рік. 

Провайдер 

Навчання організовано комунальним підприємством «Інститут розвитку 
міст» і проводиться у рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні 
ІІ» (Integrated Urban Development in Ukraine), який впроваджується 
німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaft für іnternationale 
Zusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH за фінансування Урядів Німеччини та 
Швейцарії. 

Аудиторія 

Навчання проводилось для таких департаментів Вінницької міської ради: 
• департамент енергетики, транспорту та зв’язку; 
• департамент інформаційних технологій; 
• департамент економіки та інвестицій; 

 

http://pleddg.org.ua/ua/2020/onlayn-treningi-z-genderno-oriientova/
https://vmr.gov.ua/pratsivnykiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-pratsiuvaty-iz-tsiliamy-staloho-rozvytku-v-miskykh-stratehichnykh-dokumentakh
https://vmr.gov.ua/pratsivnykiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-pratsiuvaty-iz-tsiliamy-staloho-rozvytku-v-miskykh-stratehichnykh-dokumentakh
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• департамент освіти; 
• департамент охорони здоров'я;  
• департамент правової політики та якості; 
• Інститут розвитку міст. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні.  

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: ознайомити учасників із глобальними та 
національними завданнями Цілей сталого розвитку та їх індикаторами, що 
в майбутньому допоможе детально опрацьовувати стратегічні документу і 
створювати їх канву; пояснити зв'язок між ЦСР та стратегічними 
документами органу місцевого самоврядування, їх поєднання в ході 
довгострокового стратегічного планування. 

Результати тренінгу: отримавши ґрунтовні знання про ЦСР, органи 
місцевого самоврядування в майбутньому зможуть якісно працювати з 
ЦСР, їх завданнями та індикаторами, застосовуючи свої знання у роботі, в 
тому числі під час плануваннях стратегічної діяльності органу.  

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг є частково дотичним до теми проекту, оскільки  покриває лише 
питання стратегічного планування на регіональному рівні в процесі 
адаптації та реалізації ЦСР. Учасниками тренінгів виступають представники 
різних структурних підрозділів Вінницької міської ради. 

 

5.Тренінг «Стратегії, плани діяльності та інструменти сталого  
розвитку громади» 

Формат 
проведення 

Тренінг, очний формат (м. Покровськ, Донецька область). 

Рік 
проведення 

Липень 2021 року. 

Провайдер 

Тренінг проводився в рамках програми розбудови миру та справедливості 
в Донецькій і Луганській областях та підтримувався трьома донорами - 
урядом Швеції, Швейцарії і Данії. Реалізовувати програму допомагав ООН в 
Україні. 

Аудиторія 

Слухачі, на яких орієнтований тренінг: 
• представники органів місцевого самоврядування в Покровській, 

Красногорівській, Мар’їнській та Курахівській громадах; 
• громадські організації; 
• формальні та неформальні лідери громади. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні.  

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: допомогти місцевим мешканцям у розбудові їх 
громад та навчити приймати сталі рішення. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг прямо не стосується теми проекту, проте націлений на 
представників органів місцевого самоврядування та міг бути корисним для 
оволодіння ними загальними знаннями про сталий розвиток, ЦСР та 
імплементацію сталих ініціатив на локальному рівні. У зв’язку із відсутністю 
достатньої інформації про зміст курсу у вільному доступі, неможливо 
зробити більш детальний висновок. 

https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
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6. Тренінг «Врахування Цілей сталого розвитку в стратегіях 
розвитку територіальних громад» 

Формат 
проведення 

Тренінг, офлайн формат (м. Харків). 

Рік 
проведення 

Листопад 2017 року. 

Провайдер Програма розвитку ООН в Україні. 

Аудиторія 

Навчання проводилось для наступних категорій осіб: 
• представників органів державної влади та місцевого самоврядування; 
• представників об’єднаних територіальних громад з Харківської, 

Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу є у вільному 
доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: ознайомлення та розвиток практичних навичок 
щодо врахування ЦСР в стратегіях розвитку регіонів, стратегічного 
панування на місцевому рівні задля досягнення ЦСР. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг є частково дотичним до теми проекту, оскільки покриває лише 
питання стратегічного планування на регіональному рівні задля адаптації 
та реалізації ЦСР. Учасниками серії тренінгів виступали представники 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

 

7. Вебінар «Локалізація Цілей сталого розвитку та планування 
адвокаційної кампанії»  

Формат 
проведення 

Вебінар, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Жовтень 2021 рік. 

Провайдер Харківський обласний центр молоді. 

Аудиторія Представники громад та громадських організацій Харківської області. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні. 

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
вебінару 

Мета та ціль вебінару: ознайомити з 17 ЦСР, розглянути питання розвитку 
молодіжних ініціатив у громадах, діяльності молодіжних рад та 
впровадження адвокаційної кампанії молодіжного сектору для позитивних 
змін у громадах. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Вебінар прямо не стосується теми проекту, проте міг бути корисним для 
широкого кола представників громад з метою їх ознайомлення з 
загальними питаннями про сталий розвиток, ЦСР та імплементацію сталих 
ініціатив на місцевому рівні. У зв’язку із відсутністю достатньої інформації 
про зміст курсу у вільному доступі, неможливо зробити більш детальний 
висновок. 

 

https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.facebook.com/groups/khocm/permalink/1796489033885126/
https://www.facebook.com/groups/khocm/permalink/1796489033885126/
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8. Тренінг «Цілі сталого розвитку в дії» 

Формат 
проведення 

Тренінг, очний формат (м. Полтава). 

Рік 
проведення 

Липень 2017 року. 

Провайдер 

Захід відбувся в рамках конкурсу проектів спільних заходів управлінням у 
справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської 
ради та дитячих, молодіжних громадських організацій, їх спілок, 
Студентської ради м. Полтава, органів студентського самоврядування 
закладів вищої освіти І-ІV рівня акредитації м. Полтава на виконання 
міської комплексної програми «Молодь Полтави» на 2016-2020 роки. 

Аудиторія Студенти. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні.  

Курс безоплатний. 

Опис і 
ціль/мета 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: підтримка діяльності органів студентського 
самоврядування в розвитку студентських сталих ініціатив, популяризація 
ЦСР, стимулювання молоді і громадського суспільства на здійснення 
заходів щодо їх реалізації. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг прямо не стосується теми проекту, проте націлений на активну 
молодь, якій міг бути корисним для оволодіння ними загальними знаннями 
про сталий розвиток, ЦСР та імплементацію сталих ініціатив. У зв’язку із 
відсутністю достатньої інформації про зміст курсу у вільному доступі, 
неможливо зробити більш детальний висновок. 

 

9. Тренінг «Цілі сталого місцевого розвитку в контексті  
розвитку ООН» 

Формат 
проведення 

Тренінг, очний формат (м. Харків). 

Рік 
проведення 

2 листопада 2017 року. 

Провайдер Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». 

Аудиторія 

Учасники тренінгу: 
• студенти, аспіранти Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова; 
• викладачі кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та 

регіонального розвитку. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні.  

Курс безоплатний. 
Опис і 
ціль/мета 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: ознайомитися з ЦСР через інтерактивні заходи, 
рухливі ігри та тімбілдінг. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг прямо не стосується теми проекту, проте націлений на активну 
молодь, якій міг бути корисним для оволодіння ними загальними знаннями 
про сталий розвиток та ЦСР. У зв’язку із відсутністю достатньої інформації 

https://rada-poltava.gov.ua/news/71103947/
https://economy.kname.edu.ua/index.php/235-trening-na-temu-tsili-stalogo-mistsevogo-rozvitku-v-konteksti-rozvitku-oon
https://economy.kname.edu.ua/index.php/235-trening-na-temu-tsili-stalogo-mistsevogo-rozvitku-v-konteksti-rozvitku-oon
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про зміст курсу у вільному доступі, неможливо зробити більш детальний 
висновок. 

 

10. Серія вебінарів «Співпраця бізнесу, влади та громади для сталого 
розвитку регіону» для громад України 

Формат 
проведення 

Вебінари для 20 громад в різних регіонах України, 
онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Грудень 2020 року. 

Провайдер 
Вебінари проводилися в рамках проекту ПРООН в Україні «Онлайн-освіта 
задля сталого розвитку» за фінансової підтримки Уряду Німеччини через 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Аудиторія 

Ключова аудиторія: 
• державні службовці;  
• посадові особи місцевого самоврядування; 
• громадськість; 
• представники бізнесу; 
• представники закладів вищої освіти; 
• представники засобів масової інформації. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні. 

Вебінари безоплатні. 

Опис,  
мета і цілі 
вебінару 

Мета та ціль вебінарів: Мобілізація якнайширшого кола інституцій та 
напрацювання діалогу всіх зацікавлених сторін в напрямку досягнення 
Цілей сталого розвитку, ознайомлення з підходами у розвитку суспільства 
в цілому та громад зокрема у контексті Цілей сталого розвитку. 

Результати вебінарів: Покращене розуміння ролі кожної групи 
зацікавлених сторін (бізнесу, громад, представників державної влади) у 
досягнені ЦСР, участь слухачів в обговореннях шляхів співпраці влади, 
бізнесу та громадськості задля сталого розвитку регіонів. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Вебінари є частково дотичними до теми стратегічного планування та 
фінансування ЦСР та покриває загальні знання та розуміння теми про ЦСР 
та роль державних службовців, представників бізнесу та громадськості 
щодо їх імплементації. 

 

11. Тренінг «Цілі сталого розвитку. Створюємо професійні  
матеріали»  

Формат 
проведення 

Тренінг, очний формат (Київська область). 

Рік 
проведення 

Жовтень 2017 року. 

Провайдер 
Тренінг організовано ПРООН в Україні та іншими агентствами системи ООН 
в Україні у співпраці з Академією Української Преси та за підтримки 
Глобального екологічного фонду. 

Аудиторія Журналісти. 

https://www.facebook.com/events/208709064035251/
https://www.facebook.com/events/208709064035251/
https://sd4ua.org/trening-dlya-zhurnalistiv-tsili-stalogo-rozvytku-stvoryuyemo-profesijni-materialy/
https://sd4ua.org/trening-dlya-zhurnalistiv-tsili-stalogo-rozvytku-stvoryuyemo-profesijni-materialy/
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Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу у вільному доступі відсутні.  

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 
Опис,  
мета і цілі 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: збільшити обізнаність учасників заходу із ЦСР, їх 
адаптації відповідно до національного розвитку України. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг прямо не стосується теми проекту, проте націлений на 
журналістів, яким міг бути корисним для оволодіння ними загальними 
знаннями про сталий розвиток і ЦСР. 

 

12. Тренінг «Кампанія громадської обізнаності щодо сталого  
місцевого розвитку в контексті Цілей сталого розвитку ООН» 

Формат 
проведення 

Тренінг, очний формат (м. Суми).  

Рік 
проведення 

Листопад 2017 року. 

Провайдер 
Тренінг організовано за підтримки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду». 

Аудиторія Викладачі та аспіранти Сумського державного університету. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу у вільному доступі відсутні.  

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 
Опис,  
мета і цілі 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: ознайомити учасників із глобальними та 
національними завданнями ЦСР, розумінням їх індикаторів. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг прямо не стосується теми проекту, проте націлений на активну 
молодь, якій міг бути корисним для оволодіння ними загальними знаннями 
про сталий розвиток і ЦСР.  

 

13. Форум «Цілі сталого розвитку: Полтавський вимір» 

Формат 
проведення 

Форум, очний формат (м. Полтава).  

Рік 
проведення 

Березень 2019 року. 

Провайдер Організатор - Інститут розвитку міста Полтава. 

Аудиторія 

У форумі брали участь представники міжнародних організацій, органів 
влади, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, 
приватного сектору, ОСББ (об'єднань співвласників багатоквартирних 
будинків), ОСН (органів самоорганізації населення) та журналісти. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу у вільному доступі відсутні.  

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 
Опис,  
мета і цілі 
форуму 

Мета та ціль форуму: популяризація ЦСР, а також сприяння національним 
партнерам в розробці політики сталого розвитку регіону, ідентифікації 

https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://polinfo.gov.ua/1983-zhurnalistiv-zaproshuyut-na-trening-tsili-stalogo-rozvitku
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особливостей регіону у контексті сталого розвитку та побудові 
партнерської мережі. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг прямо не стосується теми проекту, проте націлений, в тому числі, 
на представників органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, яким міг бути корисним для оволодіння ними загальними 
знаннями про сталий розвиток, ЦСР та імплементацію сталих ініціатив. 

 

14. Онлайн-курс «Як бізнесу впроваджувати сталий розвиток:  
інсайти з навчальної програми для майбутніх консультантів» 

Формат 
проведення 

Онлайн-курс, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Березень 2020 року. 

Провайдер 
Курс проведено Програмою розвитку ООН в Україні, а Львівська бізнес- 
школа Українського Католицького Університету (LvBS) долучалася у якості 
національного консультанта. 

Аудиторія Курс орієнтований на власників малого та середнього бізнесів. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні.  

Курс безоплатний. 

Опис,  
мета і цілі 
курсу 

Мета та ціль курсу: сприяти обізнаності, обміну корисною інформацією 
щодо ЦСР у бізнес-сегменті, розвиток практичних навичок через вивчення 
кейсів.  

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс прямо не стосується теми проекту, проте націлений на представників 
малого та середнього бізнесу, яким міг бути корисним для оволодіння ними 
загальними знаннями про сталий розвиток, ЦСР та імплементацію сталих 
ініціатив. 

 

15. Вебінар «Підготовка та реалізація проектів державно-
приватного партнерства (ДПП), що відповідають Цілям сталого 
розвитку» 

Формат 
проведення 

Вебінар, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Травень 2021 року. 

Провайдер 

Вебінар є частиною спільної програми «Сприяння стратегічному 
плануванню та фінансуванню сталого розвитку на національному та 
регіональному рівнях в Україні», що впроваджується Системою розвитку 
ООН в Україні. 

Аудиторія Курс орієнтований на державних службовців та представників бізнесу. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу та відео-запис події доступні на сайті Агенції з 
питань підтримки державно-приватного партнерства.  
Курс безоплатний. 

Опис,  
Мета та ціль вебінару: надання представникам публічного і приватного 
сектору, які безпосередньо залучені до підготовки та управління 

https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
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мета і цілі 
вебінару 

проектами ДПП, можливості поглибити своє розуміння Цілей сталого 
розвитку у контексті використання механізму державно-приватного 
партнерства. 

Результати вебінару. Слухачі вебінару: 
• дізналися як ідентифікувати та здійснювати підготовку проектів ДПП на 

користь громад;  
• ознайомилися із проведеним аналізом щодо прогалин законодавства 

України про державно-приватне партнерство відносно моделі ЄЕК ООН 
«ДПП на користь людей для досягнення ЦСР»;  

• ознайомилися із ключовими висновками з аналізу поточного стану та 
рекомендацій щодо удосконалення законодавства щодо ДПП з метою 
досягнення ЦСР;  

• дізналися про виклики з якими учасники можуть зіткнутися в процесах 
залучення всіх зацікавлених сторін до ідентифікації, підготовки та 
реалізації проектів ДПП на користь людей, а також практичні аспекти 
розбудови ефективної взаємодії з ними. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Вебінар націлений на представників органів державної влади та є частково 
дотичний до теми проекту, оскільки міг бути корисним для розвитку 
навичок управління проектами, що фінансуються спільно державою і 
бізнесом і націлені на досягнення ЦСР.  

 

16. Тренінг «Ґендерно-орієнтоване управління» 

Формат 
проведення 

Тренінг, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Грудень 2021 року. 

Провайдер 

Тренінг здійснювався в рамках проекту «Посилення політики рівних 
можливостей», який реалізує Громадська організація «Інститут Креативних 
Інновацій» у співпраці з Національним Демократичним Інститутом (НДІ) 
завдяки підтримці британського народу через Міністерство закордонних 
справ у справах співдружності та розвитку (FCDO). 

Аудиторія 

Ключова аудиторія: 
• депутати/ депутатки місцевих рад; 
• представниці/ представники органів місцевого самоврядування; 
• лідерки/ лідери громад; 
• суспільно-активні жінки та чоловіки. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали і програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні. 

Курс безоплатний. 

Опис,  
мета і цілі 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: Посилення потенціалу громад з питань ґендерно-
орієнтованого планування та бюджетування. 

Результати тренінгу: В рамках тренінгу учасниці та учасники змогли 
поглибити свої знання з теми ґендерної рівності, отримати знання з 
ґендерно орієнтованого управління та впровадження ґендерних 
бюджетних ініціатив у своїх громадах. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг є частково дотичним до теми фінансування ЦСР, оскільки його 
зміст охоплює питання планування та фінансування досягнення ЦСР №5 
«Ґендерна рівність». 

 

 

https://kreativ.im/treninh-z-henderno-oriientovanoho-upravlinnia/
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17. Форум «Посилене партнерство для сталого відновлення 
та розвитку» 

Формат 
проведення 

Форум, очний формат (м. Київ).  

Рік 
проведення 

Листопад 2021 року. 

Провайдер 
Форум проводився у межах реалізації проекту «Посилене партнерство для 
сталого розвитку», який фінансувався Урядом Швеції та був реалізований 
ПРООН. 

Аудиторія 

Ключова аудиторія: 
• представники публічної влади; 
• експерти з місцевого самоврядування; 
• представники міжгалузевих партнерств. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали і програма з описом структури форуму у вільному 
доступі відсутні. 

Участь у форумі безоплатна. 

Опис,  
мета і цілі 
форуму 

Мета та ціль форуму: Обмінятися досвідом побудови ефективних 
міжгалузевих партнерств, які спільно вирішують виклики, з якими 
стикаються місцеві громади по всій Україні, у тому числі спричинені 
пандемією COVID-19; обговорити шляхи розширення та тиражування 
визначених та перевірених найкращих рішень розвитку на місцевому рівні;  

Результати форуму: Ознайомлення слухачів з різними місцевими 
практиками у сфері сталого економічного розвитку, подолання бідності, 
міського та територіального розвитку. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Форум є частково дотичним до теми стратегічного планування і 
фінансування ЦСР, оскільки його зміст охоплює виключно питання ЦСР № 
17 «Партнерство заради сталого розвитку».  

 

18. Короткострокова програма «Лідерство в економічному 
розвитку» 

Формат 
проведення 

Короткострокова програма в очному та онлайн форматах 
(м. Суми та м. Рівне). 

Рік 
проведення 

Вересень 2021 року. 

Провайдери 

Сумський регіональний центр підвищення кваліфікації та Рівненський 
обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Тренінг реалізовувався в рамках спільного проекту ПРООН в Україні та 
Міжнародної організації праці (МОП) «Розширення економічних 
можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні». 

На прохання Сумського регіонального центру підвищення кваліфікації 
програма була схвалена Національним агентством України з питань 
державної служби (НАДС) і розміщена на освітній платформі НАДС. 

Аудиторія 
Ключова аудиторія: 
• державні службовці категорії «Б»;  
• посадові особи місцевого самоврядування ІV–VI категорії посад. 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355193-fond-mhp-gromadi-dolucivsa-do-mizregionalnogo-forumu-z-obminu-dosvidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355193-fond-mhp-gromadi-dolucivsa-do-mizregionalnogo-forumu-z-obminu-dosvidom.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/leadership-in-economic-development-training-programme.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/leadership-in-economic-development-training-programme.html
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/liderstvo-v-ekonomichnomu-rozvytku
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Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на подію/сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис,  
мета і цілі 
програми 

Мета та ціль програми: Підвищення рівня професійної компетентності 
слухачів щодо формування лідерських якостей з метою забезпечення 
економічного розвитку громад завдяки імплементації рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків в умовах сталого економічного розвитку.  

Результати програми: За результатами тренінгу слухачі отримають знання 
щодо: 
• понятійно-категоріального апарату лідерства, сталого розвитку, 

місцевого самоврядування та ґендерної рівності; 
• вітчизняного та міжнародного законодавства щодо понять лідерства, 

сталого розвитку, місцевого самоврядування та ґендерної рівності; 

Також слухачі отримають необхідні уміння: 
• як проводити критичний аналіз впровадження ґендерної політики в різні 

сфери життя громади; 
• як пояснювати сутність державної політики у сфері сталого розвитку; 
• як ідентифікувати прояви ґендерної дискримінації, вживати заходи з 

метою їх мінімізації та подолання негативних наслідків; 
• як імплементувати ґендерні цінності у всіх сферах діяльності громади; 
• як проводити SWOT-аналіз стратегій громад; 
• як роз’яснювати громадянам засади формування сталого розвитку у 

вітчизняних умовах; 
• як враховувати гендерні аспекти управління персоналом; 
• ефективно використовувати наявні активи громади задля економічного 

розвитку; 

Слухачі отримають навички: 
• здійснення гендерного аналізу в процесі підготовки гендерних паспортів 

та гендерно-орієнованих бюджетів; 
• ефективної комунікації задля формування продуктивної взаємодії 

міжсекторального співробітництва у громаді; 
• ефективного використання наявних активів громади з метою 

підвищення інвестиційної привабливості 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг є частково дотичним до теми стратегічного планування та 
фінансування ЦСР, оскільки його зміст охоплює виключно питання 
ґендерного аспекту в стратегуванні, плануванні розвитку громади, 
бюджетуванні. 

 

19. Онлайн-курс «LEAN. Розвиток бізнесу за умов ощадливості» 

Формат 
проведення 

Онлайн-курс, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Грудень 2020 року. 

Провайдери 

Курс проведено в рамках спільного проекту Львівської бізнес школи 
Українського Католицького Університету (LvBS) та ПРООН в Україні 
«Бізнесу про сталий розвиток». 

Аудиторія 
Ключова аудиторія: 
• представники мікро, малого та середнього бізнесу. 

https://lvbs.com.ua/events/lean-rozvytok-biznesu-za-umov-oshhadlyvosti-online
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Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали і програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні. 

Курс безоплатний. 

Опис,  
мета і цілі 
курс 

Мета та ціль курсу: Розкрити питання сталого розвитку як ключового 
орієнтира для досягнення успіху і прибутковості серед українських та 
світових компаній. Пояснити, що впровадження Цілей сталого розвитку 
дає нові можливості для росту бізнесу, посилення бренду роботодавця і 
лояльності клієнтів. 

Результати курсу: За результатами курсу слухачі отримають навички: 
• аналізу ланцюга формування вартості; 
• пошуку позитивних і негативних сфер впливу компанії з огляду на ЦСР; 
• використання інструментів LEAN для налагодження внутрішніх процесів 

створення послуги/товару; 
• розуміння економічної вигоди від впровадження сталих рішень на 

підприємстві. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс прямо не стосується теми проекту, проте націлений на представників 
малого та середнього бізнесу, яким міг бути корисним для оволодіння ними 
загальними знаннями про сталий розвиток, ЦСР та імплементацію сталих 
ініціатив. 

 

20. Онлайн-курс «Маркетинг. Просування бізнесу через 
сталі рішення» 
Формат 
проведення 

Онлайн-курс, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Грудень 2020 року. 

Провайдери 
Курс проведено в рамках спільного проекту Львівської бізнес школи 
Українського Католицького Університету (LvBS) та ПРООН в Україні 
«Бізнесу про сталий розвиток». 

Аудиторія 
Ключова аудиторія: 
• представники мікро, малого та середнього бізнесу. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали і програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні. 

Курс безоплатний. 

Опис,  
мета і цілі 
курс 

Мета та ціль курсу: Розкрити питання сталого розвитку як ключового 
орієнтира для досягнення успіху і прибутковості серед українських та 
світових компаній. Пояснити, що впровадження Цілей сталого розвитку 
дає нові можливості для росту бізнесу, посилення бренду роботодавця і 
лояльності клієнтів. 

Результати курсу: За результатами курсу слухачі отримають навички: 
• формування унікальної торгової пропозиції на основі ЦСР; 
• аналізу ланцюжка формування вартості власних продуктів та послуг, 

визначення в ньому можливості запровадження ЦСР; 
• розуміння зв’язку між темою сталого розвитку та розширенням ринку 

для товарів та послуг. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс прямо не стосується теми проекту, проте націлений на представників 
малого та середнього бізнесу, яким міг бути корисним для оволодіння ними 
загальними знаннями про сталий розвиток, ЦСР та імплементацію сталих 
ініціатив. 

 

https://lvbs.com.ua/events/marketyng-prosuvannya-biznesu-cherez-stali-rishennya-online/
https://lvbs.com.ua/events/marketyng-prosuvannya-biznesu-cherez-stali-rishennya-online/
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21. Онлайн-курс «Комунікація сталих рішень для зміцнення 
бренду» 

Формат 
проведення 

Онлайн-курс, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Грудень 2020 року. 

Провайдери 
Курс проведено в рамках спільного проекту Львівської бізнес школи 
Українського Католицького Університету (LvBS) та ПРООН в Україні 
«Бізнесу про сталий розвиток». 

Аудиторія 
Ключова аудиторія: 
• представники мікро, малого та середнього бізнесу. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали і програма з описом структури курсу у вільному 
доступі відсутні. 

Курс безоплатний. 

Опис,  
мета і цілі 
курс 

Мета та ціль курсу: Розкрити питання сталого розвитку як ключового 
орієнтира для досягнення успіху і прибутковості серед українських та 
світових компаній. Пояснити, що впровадження Цілей сталого розвитку 
дає нові можливості для росту бізнесу, посилення бренду роботодавця і 
лояльності клієнтів. 

Результати курсу: За результатами курсу слухачі навчаться: 
• якісно взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами (стейкхолдерами); 
• краще управляти ризиками та репутацією власного бренду; 
• ефективного використання сторітелінг та інші інструменти висвітлення 

власних сталих рішень. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс прямо не стосується теми проекту, проте націлений на представників 
малого та середнього бізнесу, яким міг бути корисним для оволодіння ними 
загальними знаннями про сталий розвиток, ЦСР та імплементацію сталих 
ініціатив. 

 

 

22. Навчальна програма «Бізнесу про сталий розвиток» 

Формат 
проведення 

Навчальна програма (тривалістю два дні), онлайн 
формат. 

Рік 
проведення 

Квітень 2021 року. 

Провайдери 
Навчальна програма проведена в рамках спільного проекту Львівської 
бізнес школи Українського Католицького Університету (LvBS) та ПРООН в 
Україні «Бізнесу про сталий розвиток». 

Аудиторія 
Ключова аудиторія: 
• представники мікро, малого та середнього бізнесу. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали навчальної програми у вільному доступі відсутні.  

Програма з описом структури навчальної програми є у вільному доступі. 

Навчальна програма безоплатна. 
Опис,  
мета і цілі 
програми 

Мета та ціль програми: Розкрити питання сталого розвитку у бізнесу як 
фактору покращення фінансових показників (зокрема, через підходи 
ощадливості), зміцнення бренду та конкурентоспроможності на ринку. 

https://lvbs.com.ua/events/komunikatsiya-stalyh-rishen-dlya-zmitsnennya-brendu-online/
https://lvbs.com.ua/events/komunikatsiya-stalyh-rishen-dlya-zmitsnennya-brendu-online/
https://lvbs.com.ua/events/biznesu-pro-stalyj-rozvytok-online/
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Сприяти спроможності бізнесу освоїти інструменти сталого розвитку та  
формувати нескладні, але ефективні власні стратегії. 

Результати програми: За результатами програми слухачі дізнаються про: 
• реалізацію Цілей сталого розвитку у бізнесі; 
• використання інструментів Lean management для розвитку бізнесу; 
• просування бізнесу через сталі рішення; 
• комунікацію сталих рішень для зміцнення бренду; 
• стратегію впровадження ЦСР. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Навчальна програма прямо не стосується теми проекту, проте націлена на 
представників малого та середнього бізнесу, яким могла бути корисна для 
оволодіння ними загальними знаннями про сталий розвиток, ЦСР та 
імплементацію сталих ініціатив. 
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Розділ 2. Іноземні навчальні курси у сфері 

стратегічного планування і фінансування задля 

досягнення ЦСР 
Питання стратегічного планування та фінансування Цілей сталого розвитку є одними із 

ключових пріоритетів України в рамках реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку 

до 2030 року. У зв’язку з цим виникає необхідність системного поглиблення знань 

представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, при цьому не 

лише за рахунок доступних навчальних матеріалів в межах України, а й з урахуванням 

кращих практик, досвіду та самоосвітніх ресурсів закордонних партнерів. 

Незважаючи на те, що основним фокусом цього огляду були навчальні програми саме для 

україномовної аудиторії (що були організовані або проведені в Україні і є доступними 

українською мовою), у таблиці нижче додатково наведені деякі іноземні освітні програми, що 

доступні для широкої міжнародної аудиторії (англійською мовою). Матеріали цих програм 

розроблені за участі агенцій ООН і викладають найактуальнішу доступну інформацію з тем 

стратегічного планування, фінансування і бюджетування ЦСР. Ці освітні можливості можуть 

бути корисними представникам державних органів влади України та органів місцевого 

самоврядування в Україні в якості самостійного навчання. Вони допоможуть глибше 

зрозуміти питання впровадження ЦСР у систему національного планування, врахування ЦСР 

в процесі формування та виконання бюджетів та побудови національних підходів до 

фінансування ЦСР усіма учасниками приватного, державного секторів і громадського 

суспільства. Проте, матеріали наведених програм розроблені англійською мовою, що може 

обмежити спроможність ефективного сприйняття та засвоєння інформації україномовною 

аудиторією.  

 

1. Курс «Узгодження ЦСР з процесом бюджетування»/ «SDG-aligned 
Budgeting»  

Формат 
проведення 

Курс, онлайн формат. 

Рік 
створення 

2021 рік. Курс доступний для самостійного проходження у будь-який час. 

Провайдер Навчальний та науково-дослідний інститут ООН (UNITAR). 

Аудиторія 

Ключова аудиторія: 
• Співробітники міністерств фінансів, економіки та інших міністерств, які 

можуть бути активно залучені до бюджетних процесів; 
• Представники парламенту, які працюють над фінансовими/ бюджетними 

питаннями; 
• Органи фінансового контролю (Рахункова палата); 
• Наукові установи; 
• Працівники агенцій ООН та інших міжнародних організацій. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали та програма з описом структури курсу є у вільному 
доступі після реєстрації. 

Курс безоплатний. 
Опис,  
мета і цілі 
курсу 

Мета та ціль тренінгу: Розбудова національного потенціалу шляхом 
підвищення обізнаності цільової аудиторії курсу щодо того, як сприяти 
узгодженню політики країн шляхом закріплення ЦСР у національних 

Натисніть на назву для 
переходу за онлайн 

посиланням на програму 

 

https://www.unitar.org/event/full-catalog/sdg-aligned-budgeting
https://www.unitar.org/event/full-catalog/sdg-aligned-budgeting


 

 

Огляд навчальних програм та освітніх ресурсів, дотичних до теми стратегічного 
планування та фінансування Цілей сталого розвитку в Україні 

33 

 

бюджетах; посилення знань про можливі підходи та інструменти того, як 
узгоджувати бюджетний процес з ЦСР та національними пріоритетами, та 
залучати участь парламентів у цьому процесі.  

Результати тренінгу: В рамках курсу учасники зможуть: 
• поглибити свої знання щодо важливості формування бюджету, 

узгодженого з національними стратегіями та ЦСР, для сприяння більш 
узгодженій політиці країни; 

• розглянути як бюджетування може бути узгоджене з ЦСР на різних 
етапах реформування системи управління державними фінансами та за 
умови різної зрілості системи бюджетування, а також враховуючи 
національний контекст кожної країни;  

• розглянути підходи до посилення моніторингу державних витрат, 
спрямованих на реалізацію ЦСР, та оцінки їх ефективності, враховуючи 
специфіку кожної країни; 

• дізнатися про способи посилення ролі парламентів в процесах 
бюджетування та фіскального нагляду за ЦСР. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс напряму стосується теми стратегічного планування та фінансування 
ЦСР, зокрема бюджетування ЦСР. Основний фокус курсу спрямований на 
державних службовців, що у різний спосіб можуть бути залучені до 
процесів бюджетування ЦСР. 

 

2. Курс «Фінансування розвитку: фінансові інструменти та механізми» / 
«Financing development: navigating the landscape of financial instruments 
and mechanisms» 

Формат 
проведення 

Курс, онлайн формат. 

Рік 
проведення 

Липень-серпень 2022 року. 

Провайдер 
Міжнародний навчальний центр Міжнародної організації праці (ITCILO). 
Курс організовано за участю Спільного фонду ЦСР ООН (Joint SDG Fund). 

Аудиторія 

Ключова аудиторія: 
• Представники державних органів влади; 
• Працівники агенцій ООН; 
• Фінансові організації; 
• Суб'єкти приватного сектору; 
• Представники некомерційних організацій; 
• Громадськість. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації та оплати (вартість 
курсу складає 955 €). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі.  

Опис,  
мета і цілі 
курсу 

Мета та ціль тренінгу: Підвищення розуміння різними учасниками 
публічного та приватного секторів теми фінансування розвитку та 
розробки та застосування механізмів фінансування ЦСР. 

Результати тренінгу: В рамках курсу учасники мають можливість: 

• розглянути механізми фінансування розвитку та ролі і функції різних 
залучених сторін; 

• дослідити Інтегровану національну систему фінансування (INFF); 
• ознайомитися з набором механізмів фінансування розвитку, в тому числі 

з змішаним видом фінансування; 

https://www.itcilo.org/courses/financing-development-navigating-landscape-financial-instruments-and-mechanisms
https://www.itcilo.org/courses/financing-development-navigating-landscape-financial-instruments-and-mechanisms
https://www.itcilo.org/courses/financing-development-navigating-landscape-financial-instruments-and-mechanisms
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• навчитися застосовувати отримані під час курсу знання для розробки 
механізму фінансування з урахування національного контексту їх країн. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Курс охоплює тему фінансування ЦСР. Курс спрямований як на державних 
службовців, так і на представників бізнесу та інших організацій, що також 
беруть участь у реалізації ЦСР. 

 

3. Тренінг «Ефективне національне та місцеве управління для 
імплементації ЦСР» / «Effective National to Local Public Governance for 
SDG Implementation» 

Формат 
проведення 

Тренінг, онлайн формат. 

Рік 
створення 

2021 рік. Матеріали тренінгу доступні для самостійного ознайомлення у 
будь-який час. 

Провайдер Організація Об’єднаних Націй (UN). 

Аудиторія 

Ключова аудиторія: 
• Державні службовці національних і місцевих державних установ; 
• Школи та інститути державного управління; 
• Агенції ООН та національні команди ООН; 
• Інші зацікавлені сторони, включаючи громадські організації, приватний 

сектор та наукові установи. 

Доступність 
матеріалів 

Навчальні матеріали курсу доступні після реєстрації на сайті 
(безпосередньо в ході проходження курсу). 

Програма з описом структури курсу є у вільному доступі. 

Курс безоплатний. 

Опис,  
мета і цілі 
тренінгу 

Мета та ціль тренінгу: Посилення координації між національними та 
місцевими органами влади та інституційної ефективності реалізації ЦСР.  

Результати тренінгу: В рамках тренінгу учасники мають можливість: 

• навчитися застосовувати принципи ефективного урядування для 
створення сильних інституцій з метою реалізації Порядку денного у 
сфері сталого розвитку до 2030 року; 

• поглибити розуміння загальнодержавних підходів до посилення 
вертикальної координації та узгодження національного, та місцевого 
планування для прискорення прогресу в досягненні ЦСР; 

• навчитися формувати цілісний підхід до планування на національному і 
місцевому рівнях та сприяти ефективному залучення зацікавлених 
сторін; 

• навчитися визначати та застосовувати різноманітні інноваційні 
механізми фінансування ЦСР; 

• та розробити стратегію управління та дорожню карту щодо моніторингу, 
оцінки та прискорення реалізації ЦСР на місцевому рівні. 

Дотичність 
до теми 
програми 

Тренінг фокусується на темі стратегічного планування та охоплює питання 
фінансування ЦСР. Тренінг націлений в основному на державних 
службовців. 

 

  

https://unpan.un.org/node/582
https://unpan.un.org/node/582
https://unpan.un.org/node/582
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Висновки та рекомендації 

На основі проведеного аналітичний огляду навчальних програм та інших освітніх ресурсів на 

тему стратегічного планування та фінансування Цілей сталого розвитку було здійснено 

аналіз 32-ох навчальних курсів, тренінгів чи інших видів освітніх подій, організованих для 

української аудиторії. Додатково було наведено короткий огляд 3-ох іноземних навчальних 

курсів, що доступні англійською мовою. У процесі проведення аналітичного огляду навчальні 

програми були класифіковані за двома основними критеріями, а саме: 

• проведення навчальних програм на системній основі чи разово; 
• українські (українською мовою для слухачів в Україні) чи іноземні навчальні курси 

(англійською мовою для міжнародної аудиторії). 

Окрім цього, було здійснено оцінку навчальних програм за наступними якісними 

характеристиками: 

• цілі ЦСР, що покриваються програмою; 
• формат події (онлайн чи в очній формі); 
• рівень проведення (національний чи регіональний);  
• провайдери та організатори навчальної події; 
• цільова аудиторія програми; 
• доступність матеріалів; 
• зміст, мета та цілі програми; 
• дотичність змісту програми до теми стратегічного планування та фінансування ЦСР. 

Результати огляду та виявлені прогалини у діяльності з розвитку потенціалу 

З розглянутих 32-ох україномовних навчальних програм більшість (69%) були такими, що 

мають не системний характер, тобто проводилися разово. Решта (31%) програм є доступними 

для прослуховування на постійній основі на різних онлайн-платформах. 
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Більше половини розглянутих програм (69%) були доступні для цільової аудиторії на 

загальнонаціональному рівні – це онлайн-курси і тренінги, що доступні на постійній основі, 

та деякі разові онлайн-події. Решта освітніх подій (31%) мали локальний характер і були 

націлені на представників громад або органів місцевого самоврядування в конкретних 

регіонах України. 

 

Всі розглянуті в цьому огляді навчальні програми були створені або проведені у період 2017-

2021 рр. З часом кількість навчальних подій зросла, а спектр їх тематик розширився. З 10-ти 

системних онлайн-курсів, що є доступними для слухачів в режимі самонавчання на постійній 

основі, 2 були запущені у 2018 р., 1 – у 2019 р., а найбільше у 2020 р. – 5 курсів, і 2021 р. 

– 2 курси. Враховуючи недавній період їх створення, можна вважати, що всі онлайн-курси є 

досі актуальними для слухачів. 
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З усіх 32-ти навчальних програм для 11-ти (34%) цільовою аудиторією виступали саме 

державні службовці, 6 програм (19%) були розраховані на широке коло представників 

громадськості. Спільно для державних службовців та інших категорій слухачів було 

проведено 8 програм. Окремо для представників бізнесу – 7 навчальні програми. 

Не дивлячись на великий інтерес та важливість теми стратегічного планування та 

фінансування ЦСР через національний та регіональні бюджети, у вільному доступі в мережі 

Інтернет на постійній основі присутня доволі невелика кількість навчальних курсів, що прямо 

дотичні до цих тем чи окремих їх аспектів. З проробленого аналізу можна зробити ряд 

висновків: 

• Більшість освітніх ресурсів не охоплюють теми стратегічного планування та 

фінансування ЦСР комплексно, а також відсутні програми, що б розкривали специфічні 

предметні аспекти даних тем. 

• Переважна більшість наявних освітніх програм фокусуються на наданні загальних знань 

про базові вступні теми, такі як концепція сталого розвитку, важливість досягнення ЦСР 

та ознайомленні з завданнями та індикаторами ЦСР. 

• Лише окремі навчальні програми фокусуються на конкретних ЦСР або мають на меті 

розвинути спеціальні навички, пов’язані зі стратегічним плануванням, розробкою 

стратегічних документів або процесами фінансування сталих проектів.  

• Найбільш ґрунтовними та доступними на постійній основі для самостійного вивчення 

всіма бажаючими є серія онлайн-курсів, розроблених у рамках реалізації проекту 

«Онлайн-освіта задля сталого розвитку» ПРООН в Україні за фінансової підтримки Уряду 

Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Ця 

серія курсів включає три онлайн-курси: для державних службовців, бізнесу та 

громадськості. Вони мають структуровані програми та навчальні матеріали, що містять 

корисні практичні приклади кейсів реалізації ЦСР. Проте, ці курси не розглядають 

специфічних предметних питань фінансування ЦСР, що були б корисні державним 

службовцям в їх роботі над налагодженням системного процесу досягнення ЦСР. 

Висновки та рекомендації 

Таким чином, для досягнення цілей посилення в Україні процесів бюджетування ЦСР 

необхідним є розроблення більшої кількості спеціалізованих освітніх програм, які б сприяли 

отриманню предметних знань та розвитку практичних навичок у представників державних 

органів та органів місцевого самоврядування. Окрім вузькоспеціалізованих тем, такі освітні 

програми мають комплексно пояснювати слухачам взаємозв’язок глобальних викликів 

сталого розвитку з системною діяльністю урядів та органів місцевої влади над інтеграцією 

ЦСР в процеси стратегічного планування діяльності державних органів на всіх рівнях та в 

бюджетний процес. Було б доречним внести курси, що будуть розроблятися для державних 

службовців в майбутньому, в обов’язкові програми підвищення їх кваліфікації. 

Під час розробки курсів необхідно враховувати специфіку теми та цільової аудиторії під час 

вибору формату їх організації та проведення. Так, розміщення комплексних ґрунтовних 

теоретичних курсів на онлайн-платформах з постійним доступом до їх самостійного вивчення 

є ефективним рішенням з точки зору залучення якомога більшої аудиторії слухачів з 

мінімальними витратами часу і ресурсів на організацію навчального процесу. Проте, 

практичні сесії доцільно проводити також і на місцях в конкретних громадах та у очному 

форматі, що сприятиме більшій залученості в процес навчання.  
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Розробка або організація освітніх активностей з метою підвищення спроможності державних 

службовців до інтеграції ЦСР в процеси стратегічного планування та бюджетування має 

враховувати те, що ці тематики є комплексними і вимагають знань та навичок з широкого 

кола питань. Навчання державних службовців має бути побудоване так, щоб охопити як 

верхнерівневі загальні теми сталого розвитку, так і конкретні предметні професійні тематики; 

як теоретичні знання на основі найкращих наявних міжнародних стандартів, так і практичні 

навички для реалізації цих знань на практиці в національному контексті України. 

Теоретичний блок Практичний блок 

• Сталий 
розвиток, 
важливість 
та історія 
питання 

• Теорія з тем 
стратегічного 
планування, 
фінансування і 
бюджетування 
ЦСР 

• Професійні 
знання та 
навички для 
ефективної 
роботи 
державного 
службовця 

• Поточний стан 
проблематики 
стратегічного 
планування і 
бюджетування 
ЦСР в світі та в 
національному 
контексті 

• Шляхи 
інтегрування 
ЦСР в політики, 
стратегії та 
бюджетний 
процес в 
національному 
контексті 

 

1. Сталий розвиток, важливість та історія питання. На початку навчального досвіду 

доречним є ознайомлення з концепцією, історією питання, основними подіями 

міжнародної дискусії з різних питань сталого розвитку, глобальними економічними, 

соціальними і довкільними ризиками та можливостями тощо. Важливим є висвітлення 

суттєвості теми сталого розвитку і актуальності питання для представників державної 

влади на всіх рівнях. 

2. Теорія з тем стратегічного планування, фінансування і бюджетування ЦСР. Наступним 

кроком є вивчення безпосередніх тем щодо розробки національних ЦСР, імплементації 

ЦСР в національну політичну систему, розробки узгоджених стратегій з урахуванням 

ЦСР, інтеграції ЦСР в бюджети, а також моніторингу прогресу досягнення ЦСР. 

3. Професійні знання та навички для ефективної роботи державного службовця. Навчання 

з тем планування та бюджетування ЦСР доречно надбудовувати на вже наявні знання та 

навички, що стосуються безпосередньої професійної діяльності державних службовців. 

Наприклад, такі знання та навички можуть покривати теми роботи зі стратегічними 

документами, державних закупівель, розробки бюджетів, планування і управління 

проектами тощо. 

4. Поточний стан проблематики стратегічного планування і бюджетування ЦСР в світі та в 

національному контексті.  Практичний блок повинен відігравати ключову роль у 

навчальному процесі та формувати у державних службовців якомога глибше розуміння 

поточної ситуації щодо інтеграції ЦСР у стратегічне планування та бюджетування як у 

світі, так і в конкретній країні. Важливо ознайомитися з міжнародними підходами та 

практиками, а далі вчитися застосовувати отриманні знання саме в національному 

контексті враховуючи специфіку політичної системи, системи управління державними 

фінансами тощо в конкретній країні. 

5. Шляхи інтегрування ЦСР в політики, стратегії та бюджетний процес в національному 

контексті. Рекомендації щодо інтеграції ЦСР в політики, стратегії та бюджетний процес 

також мають стати невід’ємною частиною навчально досвіду, враховуючи різносторонню 

кваліфікацію слухачів та їх роль в ієрархії державної служби. З навчального процесу 

повинно формуватися розуміння чітких практичних кроків, які можна буде реалізувати в 

межах окремого органу державної влади та в межах повноважень державних 

службовців. Цим самим створюється розуміння у державних службовців їхньої ролі та 

важливості інтеграції ЦСР у їх повсякденну роботу. 
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Додаток 1. Довідкова інформація про українські навчальні програми 

Назва навчальної програми ЦСР 
Категорія 
цільової 
аудиторії 

Національний/рег
іональний рівень 

Онлайн/ 
офлайн 

Регулярність 
проведення 

Безоплатна/ 
платна 

Посилання на 
програму/ матеріали/ 
оголошення про подію 

Доступні на постійній основі 

Курс «Як діяти далі: 
Державним службовцям про 

сталий розвиток» 
Всі 

Державні 
службовці 

Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://courses.prometheus.
org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+SDG101+20
20_T2/about 

Курс «Як діяти далі: Бізнесу 
про сталий розвиток» 

Всі Бізнес Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://courses.prometheus.
org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+SDB101+20
20_T2/about 

Курс «Як діяти далі: Громаді 
про сталий розвиток» 

Всі Громадськість Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://vumonline.ua/course/
how-to-proceed-sustainable-
development-for-
communities/ 

Курс «Бізнес: сталий 
розвиток» 

Всі Бізнес Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://business.diia.gov.ua/
en/cases/iniciativi/biznes-
stalij-rozvitok-novij-kurs-na-
diabiznes 

Курс «Сталий розвиток: нова 
філософія мислення» 

Всі Всі Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 
https://vumonline.ua/course/
sustainability-new-
philosophy-of-thinking/ 

Курс «Зелені публічні 
закупівлі» 
(3 модуля) 

12 
Державні 
службовці 

Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://infobox.prozorro.org/
courses/zeleni-publichni-
zakupivli-modul-1 
 
https://infobox.prozorro.org/
courses/zeleni-publichni-
zakupivli-modul-2 
 
https://infobox.prozorro.org/
courses/zeleni-publichni-
zakupivli-modul-3 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDG101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDB101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDB101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDB101+2020_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+SDB101+2020_T2/about
https://vumonline.ua/course/how-to-proceed-sustainable-development-for-communities/
https://vumonline.ua/course/how-to-proceed-sustainable-development-for-communities/
https://vumonline.ua/course/how-to-proceed-sustainable-development-for-communities/
https://vumonline.ua/course/how-to-proceed-sustainable-development-for-communities/
https://business.diia.gov.ua/en/cases/iniciativi/biznes-stalij-rozvitok-novij-kurs-na-diabiznes
https://business.diia.gov.ua/en/cases/iniciativi/biznes-stalij-rozvitok-novij-kurs-na-diabiznes
https://business.diia.gov.ua/en/cases/iniciativi/biznes-stalij-rozvitok-novij-kurs-na-diabiznes
https://business.diia.gov.ua/en/cases/iniciativi/biznes-stalij-rozvitok-novij-kurs-na-diabiznes
https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/
https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/
https://vumonline.ua/course/sustainability-new-philosophy-of-thinking/
https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-1
https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-1
https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-1
https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-2
https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-2
https://infobox.prozorro.org/courses/zeleni-publichni-zakupivli-modul-2
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Назва навчальної програми ЦСР 
Категорія 
цільової 
аудиторії 

Національний/рег
іональний рівень 

Онлайн/ 
офлайн 

Регулярність 
проведення 

Безоплатна/ 
платна 

Посилання на 
програму/ матеріали/ 
оголошення про подію 

Курс «Ґендерно орієнтоване 
бюджетування для розвитку 

громад» 
5 

Державні 
службовці 

(додатково – 
для широкої 

громадськості) 

Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://courses.prometheus.
org.ua/courses/course-
v1:AMU+GOB101+2018_T3/
about  

Курс «Ґендерно орієнтоване 
врядування» 

5 

Державні 
службовці 

(додатково – 
для широкої 

громадськості) 

Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://courses.ed-
era.com/courses/course-
v1:NDI_EdEra+1.2+2022/ab
out#benefits 

Онлайн-курс «Цілі сталого 
розвитку для публічних 

службовців» 
Всі 

Державні 
службовці 

Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 

https://pdp.nacs.gov.ua/cour
ses/tsili-staloho-rozvytku-
dlia-publichnykh-
sluzhbovtsiv-dystantsiina-
vebinary 

Онлайн-курс «Застосування 
теорії змін у стратегічному 
плануванні в об’єднаних 

територіальних громадах» 

Всі 

Державні 
службовці 

(додатково – 
для широкої 

громадськості) 

Національний Онлайн 

На постійній 
основі у 
вільному 
доступі 

Безоплатно 
https://unrpp.school/p/unrpp
6 

Були проведені разово 

Веб-конференція «Підготовки, 
моніторингу та оцінки 

інвестиційних 
інфраструктурних проектів» 

9 
Державні 
службовці 

Національний Офлайн Разова подія Безоплатно 
https://mtu.gov.ua/news/31
779.html 

Тренінг «Стратегічне 
планування в охороні 

здоров’я на рівні 
госпітального округу» 

3 

Державні 
службовці та 

персонал 
закладів 
охорони 
здоров’я 

Регіональний  
(Донецька та 

Луганська області) 
Офлайн Разова подія Безоплатно 

https://www.ua.undp.org/co
ntent/ukraine/uk/home/librar
y/recovery-and-
peacebuilding/strategic-
planning-healthcare-
manual.html 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NDI_EdEra+1.2+2022/about#benefits
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NDI_EdEra+1.2+2022/about#benefits
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NDI_EdEra+1.2+2022/about#benefits
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:NDI_EdEra+1.2+2022/about#benefits
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsili-staloho-rozvytku-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv-dystantsiina-vebinary
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsili-staloho-rozvytku-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv-dystantsiina-vebinary
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsili-staloho-rozvytku-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv-dystantsiina-vebinary
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsili-staloho-rozvytku-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv-dystantsiina-vebinary
https://pdp.nacs.gov.ua/courses/tsili-staloho-rozvytku-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv-dystantsiina-vebinary
https://unrpp.school/p/unrpp6
https://unrpp.school/p/unrpp6
https://mtu.gov.ua/news/31779.html
https://mtu.gov.ua/news/31779.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/strategic-planning-healthcare-manual.html
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Назва навчальної програми ЦСР 
Категорія 
цільової 
аудиторії 

Національний/рег
іональний рівень 

Онлайн/ 
офлайн 

Регулярність 
проведення 

Безоплатна/ 
платна 

Посилання на 
програму/ матеріали/ 
оголошення про подію 

Тренінг «Ґендерно-
орієнтоване бюджетування» 

5 
Державні 
службовці 

Регіональний  
(міста Вінниця, 

Полтава, Коломия, 
Хмільник, 

Миргород та 
Мелітополь) 

Онлайн Разова подія Безоплатно 
http://pleddg.org.ua/ua/202
0/onlayn-treningi-z-
genderno-oriientova/ 

Тренінг «Як працювати із 
Цілями сталого розвитку в 

міських стратегічних 
документах» 

Всі 
Державні 
службовці 

Регіональний 
(м. Вінниця) 

Офлайн 
Разова подія 

(21 практичне 
заняття) 

Безоплатно 

https://vmr.gov.ua/pratsivny
kiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-
pratsiuvaty-iz-tsiliamy-
staloho-rozvytku-v-miskykh-
stratehichnykh-dokumentakh 

Тренінг «Стратегії, плани 
діяльності та інструменти 

сталого розвитку громади» 
Всі 

Державні 
службовці та 
громадськість 

Регіональний 
(м. Покровськ, 

Донецька область, 
Покровська, 

Красного-рівська, 
Мар’їнська та 
Курахівська 

громади) 

Офлайн Разова подія Безоплатно 

https://pokrovsk-
rada.gov.ua/uk/articles/item/
4277/yak-pravilno-prijmati-
stali-rishennya-u-pokrovsku-
dlya-predstavnikiv-chotiroh-
gromad-proveli-dvodennij-
trening 

Тренінг «Врахування Цілей 
сталого розвитку в стратегіях 

розвитку територіальних 
громад» 

Всі 
Державні 

службовці та 
громадськість 

Регіональний (м. 
Харків, громади з 

Харківської, 
Донецької, 
Луганської, 

Дніпропетровської 
та Запорізької 

областей) 

Офлайн Разова подія Безоплатно 

https://www.ecoleague.net/p
res-tsentr-vel/novyny/2017-
rik/lystopad/item/1453-
treninh-vrakhuvannia-tsilei-
staloho-rozvytku-v-
stratehiiakh-rozvytku-
terytorialnykh-hromad-u-
misti-kharkiv 

Вебінар «Локалізація цілей 
сталого розвитку та 

планування адвокаційної 
кампанії» 

Всі Громадськість Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 
https://www.facebook.com/g
roups/khocm/permalink/179
6489033885126/ 

http://pleddg.org.ua/ua/2020/onlayn-treningi-z-genderno-oriientova/
http://pleddg.org.ua/ua/2020/onlayn-treningi-z-genderno-oriientova/
http://pleddg.org.ua/ua/2020/onlayn-treningi-z-genderno-oriientova/
https://vmr.gov.ua/pratsivnykiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-pratsiuvaty-iz-tsiliamy-staloho-rozvytku-v-miskykh-stratehichnykh-dokumentakh
https://vmr.gov.ua/pratsivnykiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-pratsiuvaty-iz-tsiliamy-staloho-rozvytku-v-miskykh-stratehichnykh-dokumentakh
https://vmr.gov.ua/pratsivnykiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-pratsiuvaty-iz-tsiliamy-staloho-rozvytku-v-miskykh-stratehichnykh-dokumentakh
https://vmr.gov.ua/pratsivnykiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-pratsiuvaty-iz-tsiliamy-staloho-rozvytku-v-miskykh-stratehichnykh-dokumentakh
https://vmr.gov.ua/pratsivnykiv-miskoi-rady-navchaiut-iak-pratsiuvaty-iz-tsiliamy-staloho-rozvytku-v-miskykh-stratehichnykh-dokumentakh
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://pokrovsk-rada.gov.ua/uk/articles/item/4277/yak-pravilno-prijmati-stali-rishennya-u-pokrovsku-dlya-predstavnikiv-chotiroh-gromad-proveli-dvodennij-trening
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/lystopad/item/1453-treninh-vrakhuvannia-tsilei-staloho-rozvytku-v-stratehiiakh-rozvytku-terytorialnykh-hromad-u-misti-kharkiv
https://www.facebook.com/groups/khocm/permalink/1796489033885126/
https://www.facebook.com/groups/khocm/permalink/1796489033885126/
https://www.facebook.com/groups/khocm/permalink/1796489033885126/
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Назва навчальної програми ЦСР 
Категорія 
цільової 
аудиторії 

Національний/рег
іональний рівень 

Онлайн/ 
офлайн 

Регулярність 
проведення 

Безоплатна/ 
платна 

Посилання на 
програму/ матеріали/ 
оголошення про подію 

Тренінг «Цілі сталого розвитку 
в дії» 

Всі Громадськість 
Регіональний 
(м. Полтава) 

Офлайн 
Разова подія 

(цикл 
тренінгів) 

Безоплатно 
https://rada-
poltava.gov.ua/news/71103
947/ 

Тренінг «Цілі сталого 
місцевого розвитку в 

контексті розвитку ООН» 
Всі Громадськість 

Регіональний 
(м. Харків) 

Офлайн Разова подія Безоплатно 

https://economy.kname.edu.
ua/index.php/235-trening-
na-temu-tsili-stalogo-
mistsevogo-rozvitku-v-
konteksti-rozvitku-oon  

Серія вебінарів «Співпраця 
бізнесу, влади та громади  

для сталого розвитку регіону» 
для громад України 

Всі 

Всі (державні 
службовці, 

бізнес, 
громадськість) 

Регіональний  
(20 областей) 

Онлайн Разова подія Безоплатно 

Приклад 1 
https://www.facebook.com/e
vents/208709064035251/ 
Приклад 2 
https://pol.dcz.gov.ua/novyn
a/spivpracya-biznesu-vlady-
ta-gromady-zaporuka-
stalogo-rozvytku-poltavskoyi-
oblasti 

Тренінг «Цілі сталого 
розвитку. Створюємо 

професійні матеріали» 
Всі Громадськість Національний Офлайн Разова подія Безоплатно 

https://sd4ua.org/trening-
dlya-zhurnalistiv-tsili-stalogo-
rozvytku-stvoryuyemo-
profesijni-materialy/  

Тренінг «Кампанія 
громадської обізнаності щодо 
сталого місцевого розвитку в 

контексті цілей сталого 
розвитку ООН» 

Всі Громадськість 
Регіональний 

(м. Суми) 
Офлайн Разова подія Безоплатно 

https://news.sumdu.edu.ua/u
k/news/9344-sumdu-odin-iz-
naaktivnishikh-partneriv-
proektu-esproon-qmistsevi-
rozvitok-orientovani-na-
gromaduq.html  

Форум «Цілі сталого 
розвитку: Полтавський вимір» 

Всі 

Всі (державні 
службовці, 

бізнес, 
громадськість) 

Регіональний 
(м. Полтава) 

Офлайн Разова подія Безоплатно 
https://polinfo.gov.ua/1983-
zhurnalistiv-zaproshuyut-na-
trening-tsili-stalogo-rozvitku  

Онлайн-курс «Як бізнесу 
впроваджувати сталий 

розвиток: інсайти з навчальної 
програми для майбутніх 

консультантів» 

Всі Бізнес Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 

https://lvbs.com.ua/news/ya
k-biznesu-vprovadzhuvaty-
stalyj-rozvytok-insajty-z-
navchalnoyi-programy-dlya-
treneriv-majbutnogo-onlajn-
kursu/ 

https://rada-poltava.gov.ua/news/71103947/
https://rada-poltava.gov.ua/news/71103947/
https://rada-poltava.gov.ua/news/71103947/
https://economy.kname.edu.ua/index.php/235-trening-na-temu-tsili-stalogo-mistsevogo-rozvitku-v-konteksti-rozvitku-oon
https://economy.kname.edu.ua/index.php/235-trening-na-temu-tsili-stalogo-mistsevogo-rozvitku-v-konteksti-rozvitku-oon
https://economy.kname.edu.ua/index.php/235-trening-na-temu-tsili-stalogo-mistsevogo-rozvitku-v-konteksti-rozvitku-oon
https://economy.kname.edu.ua/index.php/235-trening-na-temu-tsili-stalogo-mistsevogo-rozvitku-v-konteksti-rozvitku-oon
https://economy.kname.edu.ua/index.php/235-trening-na-temu-tsili-stalogo-mistsevogo-rozvitku-v-konteksti-rozvitku-oon
https://www.facebook.com/events/208709064035251/
https://www.facebook.com/events/208709064035251/
https://pol.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-biznesu-vlady-ta-gromady-zaporuka-stalogo-rozvytku-poltavskoyi-oblasti
https://pol.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-biznesu-vlady-ta-gromady-zaporuka-stalogo-rozvytku-poltavskoyi-oblasti
https://pol.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-biznesu-vlady-ta-gromady-zaporuka-stalogo-rozvytku-poltavskoyi-oblasti
https://pol.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-biznesu-vlady-ta-gromady-zaporuka-stalogo-rozvytku-poltavskoyi-oblasti
https://pol.dcz.gov.ua/novyna/spivpracya-biznesu-vlady-ta-gromady-zaporuka-stalogo-rozvytku-poltavskoyi-oblasti
https://sd4ua.org/trening-dlya-zhurnalistiv-tsili-stalogo-rozvytku-stvoryuyemo-profesijni-materialy/
https://sd4ua.org/trening-dlya-zhurnalistiv-tsili-stalogo-rozvytku-stvoryuyemo-profesijni-materialy/
https://sd4ua.org/trening-dlya-zhurnalistiv-tsili-stalogo-rozvytku-stvoryuyemo-profesijni-materialy/
https://sd4ua.org/trening-dlya-zhurnalistiv-tsili-stalogo-rozvytku-stvoryuyemo-profesijni-materialy/
https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/9344-sumdu-odin-iz-naaktivnishikh-partneriv-proektu-esproon-qmistsevi-rozvitok-orientovani-na-gromaduq.html
https://polinfo.gov.ua/1983-zhurnalistiv-zaproshuyut-na-trening-tsili-stalogo-rozvitku
https://polinfo.gov.ua/1983-zhurnalistiv-zaproshuyut-na-trening-tsili-stalogo-rozvitku
https://polinfo.gov.ua/1983-zhurnalistiv-zaproshuyut-na-trening-tsili-stalogo-rozvitku
https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
https://lvbs.com.ua/news/yak-biznesu-vprovadzhuvaty-stalyj-rozvytok-insajty-z-navchalnoyi-programy-dlya-treneriv-majbutnogo-onlajn-kursu/
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Назва навчальної програми ЦСР 
Категорія 
цільової 
аудиторії 

Національний/рег
іональний рівень 

Онлайн/ 
офлайн 

Регулярність 
проведення 

Безоплатна/ 
платна 

Посилання на 
програму/ матеріали/ 
оголошення про подію 

Вебінар «Підготовка та 
реалізація проектів державно-

приватного партнерства 
(ДПП), що відповідають Цілям 

сталого розвитку» 

Всі 
Державні 

службовці та 
бізнес 

Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 

https://pppagency.me.gov.ua
/uk/vidbuvsya-vebinar-na-
temu-pidgotovki-ta-
realizacziyi-proektiv-dpp-
shho-vidpovidayut-czilyam-
stalogo-rozvitku/ 

Тренінг «Ґендерно-
орієнтоване управління» 

5 
Державні 

службовці та 
громадськість 

Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 
https://kreativ.im/treninh-z-
henderno-oriientovanoho-
upravlinnia/  

Форум «Посилене 
партнерство для сталого 
відновлення та розвитку» 

17 
Державні 

службовці та 
громадськість 

Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 

https://www.ukrinform.ua/ru
bric-regions/3355193-fond-
mhp-gromadi-dolucivsa-do-
mizregionalnogo-forumu-z-
obminu-dosvidom.html 

Короткострокова програма 
«Лідерство в економічному 

розвитку» 
Всі 

Державні 
службовці 

Регіональний 
(м. Суми та  

м. Рівне) 
Офлайн Разова подія Безоплатно 

https://www.ua.undp.org/co
ntent/ukraine/uk/home/get-
involved/leadership-in-
economic-development-
training-programme.html 

Онлайн-курс «LEAN. Розвиток 
бізнесу за умов ощадливості» 

Всі Бізнес Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 
https://lvbs.com.ua/events/l
ean-rozvytok-biznesu-za-
umov-oshhadlyvosti-online/ 

Онлайн-курс «Маркетинг. 
Просування бізнесу через 

сталі рішення» 
Всі Бізнес Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 

https://lvbs.com.ua/events/
marketyng-prosuvannya-
biznesu-cherez-stali-
rishennya-online 

Онлайн-курс «Комунікація 
сталих рішень для зміцнення 

бренду » 
Всі Бізнес Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 

https://lvbs.com.ua/events/k
omunikatsiya-stalyh-rishen-
dlya-zmitsnennya-brendu-
online 

Навчальна програма «Бізнесу 
про сталий розвиток» 

Всі Бізнес Національний Онлайн Разова подія Безоплатно 
https://lvbs.com.ua/events/b
iznesu-pro-stalyj-rozvytok-
online 

 

 

https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://pppagency.me.gov.ua/uk/vidbuvsya-vebinar-na-temu-pidgotovki-ta-realizacziyi-proektiv-dpp-shho-vidpovidayut-czilyam-stalogo-rozvitku/
https://kreativ.im/treninh-z-henderno-oriientovanoho-upravlinnia/
https://kreativ.im/treninh-z-henderno-oriientovanoho-upravlinnia/
https://kreativ.im/treninh-z-henderno-oriientovanoho-upravlinnia/
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355193-fond-mhp-gromadi-dolucivsa-do-mizregionalnogo-forumu-z-obminu-dosvidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355193-fond-mhp-gromadi-dolucivsa-do-mizregionalnogo-forumu-z-obminu-dosvidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355193-fond-mhp-gromadi-dolucivsa-do-mizregionalnogo-forumu-z-obminu-dosvidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355193-fond-mhp-gromadi-dolucivsa-do-mizregionalnogo-forumu-z-obminu-dosvidom.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3355193-fond-mhp-gromadi-dolucivsa-do-mizregionalnogo-forumu-z-obminu-dosvidom.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/leadership-in-economic-development-training-programme.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/leadership-in-economic-development-training-programme.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/leadership-in-economic-development-training-programme.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/leadership-in-economic-development-training-programme.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/get-involved/leadership-in-economic-development-training-programme.html
https://lvbs.com.ua/events/lean-rozvytok-biznesu-za-umov-oshhadlyvosti-online/
https://lvbs.com.ua/events/lean-rozvytok-biznesu-za-umov-oshhadlyvosti-online/
https://lvbs.com.ua/events/lean-rozvytok-biznesu-za-umov-oshhadlyvosti-online/
https://lvbs.com.ua/events/marketyng-prosuvannya-biznesu-cherez-stali-rishennya-online
https://lvbs.com.ua/events/marketyng-prosuvannya-biznesu-cherez-stali-rishennya-online
https://lvbs.com.ua/events/marketyng-prosuvannya-biznesu-cherez-stali-rishennya-online
https://lvbs.com.ua/events/marketyng-prosuvannya-biznesu-cherez-stali-rishennya-online
https://lvbs.com.ua/events/komunikatsiya-stalyh-rishen-dlya-zmitsnennya-brendu-online
https://lvbs.com.ua/events/komunikatsiya-stalyh-rishen-dlya-zmitsnennya-brendu-online
https://lvbs.com.ua/events/komunikatsiya-stalyh-rishen-dlya-zmitsnennya-brendu-online
https://lvbs.com.ua/events/komunikatsiya-stalyh-rishen-dlya-zmitsnennya-brendu-online
https://lvbs.com.ua/events/biznesu-pro-stalyj-rozvytok-online
https://lvbs.com.ua/events/biznesu-pro-stalyj-rozvytok-online
https://lvbs.com.ua/events/biznesu-pro-stalyj-rozvytok-online
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Інформація про компанію EY 

EY є міжнародним лідером із аудиту, оподаткування, 
супроводу угод і консультування. Наші знання та 
якість послуг, які ми надаємо, сприяють зміцненню 
довіри і впевненості на ринках різних країн у всьому 
світі. Ми формуємо команду видатних лідерів, під чиїм 
управлінням наш колектив виконує взяті на себе 
зобов'язання. Таким чином, ми робимо суттєвий 
внесок у поліпшення ділового середовища в інтересах 
співробітників, клієнтів і суспільства в цілому. 

Назва EY відноситься до глобальної організації та 
може відноситися до однієї чи декількох компаній, що 
входять до складу Ernst & Young Global Limited, кожна 
з яких є окремою юридичною особою. Ernst & Young 
Global Limited – юридична особа, створена відповідно 
до законодавства Великобританії, – є компанією, що 
обмежена відповідальністю її учасників і  не надає 
послуг клієнтам.  

Дізнайтеся більше на сайті: ey.com. 
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Про Спільну програму «Сприяння стратегічному 

плануванню та фінансуванню сталого розвитку на 

національному та регіональному рівнях в Україні»: 

Програма впроваджує комплексні заходи на 

підтримку Уряду України для вироблення спільних 

підходів, що стосуються управління фінансовими 

потоками та реалізації реформ, пов'язаних із 

фінансуванням Порядку денного у сфері сталого 

розвитку до 2030 року. Завдяки взаємодії на 

національному та субнаціональному рівнях 

Спільна програма має на меті напрацювати кращі 

методи управління наявними та потенційними 

фінансовими потоками, а також узгодити напрями 

використання ресурсів, які можливо залучити, з 

довгостроковими пріоритетами розвитку та 

досягнення ЦСР в Україні.  Сприяння та підтримка у 

створенні Інтегрованої національної системи 

фінансування (INFF) Цілей сталого розвитку є 

ключовим завданням програми, що покращить 

взаємозв'язок між реалізацією державної політики 

та реформою децентралізації, що нині триває. 

Програма фінансується Спільним фондом ЦСР 

ООН.  
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