


*28-29.04.2010 року – перший семінар для представників

семи ВНЗ України

*В липні 2014 року Меморандум було підписано з ВТЕІ

КНТЕУ.

*15 квітня 2015 року створено Ресурсний центр зі

сталого розвитку при ВТЕІ КНТЕУ.



«Сталий розвиток» – це такий розвиток

суспільства, який задовольняє потреби 

нинішніх поколінь і не ставить під загрозу

можливості наступних поколінь

задовольняти свої потреби»

Звіт Комісії ООН під керівництвом

Гро Харлем Брутланд, 1987 р



Мета діяльності Ресурсного центру полягає в:

*активізації науково-дослідної діяльності здобувачів, аспірантів та 

викладачів ВТЕІ КНТЕУ; 

*участі в конкурсах, наукових дослідженнях; 

*популяризації освітньої діяльності ВТЕІ КНТЕУ шляхом активної 

участі у громадській діяльності та взаємодії з засобами масової 

інформації;

*сприянні реалізації міжнародних програм щодо сталого 

регіонального розвитку Вінницької області;

*здійсненні просвітницької діяльності шляхом організації зустрічей 

з провідними вченими,  проведення тренінгів, семінарів, 

спрямованих на розробку планів, програм і пропозицій щодо 

розвитку соціальної, економічної і структурної перебудови 

Вінницької області.



*

*Зближення теорії і практики

*Наукова та науково-дослідна

*Освітня

*Просвітницька

*Профорієнтаційна



*



*



*

*Щороку взимку відбувалися зустрічі координаторів від 

ВНЗ для підведення підсумків та спільного планування 

співпраці з Проектом МРГ.



*

*Участь в наукових 

конкурсах:

Конкурс наукових робіт зі     
сталого розвитку:

*2016 рік: 3 призове місце 
Далєвська Лілія 

(спеціальність “Маркетинг”) –
подарунок  планшет, 
безкоштовна публікація; 
Дмітрієва Тетяна (спеціальність 
“Менеджмент”) – безкоштовна 
публікація.

*2015 рік: Бондар Олександр 
(“Менеджмент”), Харчинська
Катерина (“Адміністративний
менеджмент”)безкоштовна 
публікація, безкоштовна участь 
в літній школі.



*

*Видано чотири томи монографії:

Співавтори від ВТЕІ КНТЕУ:

*доц., к.е.н.Іванченко Г.В.

*доц., к.е.н. Мідляр А.К.

*доц., к.е.н. Махначова Н.М.

*В 2016, 2017 роках проведено соціологічні 

дослідження:

1. «Оцінка ефективності реалізації Проекту 

«Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду-ІІІ» у Вінницькій області» в 

громадах Барського, Калинівського та 

Томашпільського районів Вінницької 

області.

2. Вплив Проекту МРГ на процеси 

децентралізації в Україні (Дашівська ОТГ).



*

*Постійно збільшується кількість студентів  в 

партнерських вузах, де читаються окремі теми, 

модулі, курси з проблематики Проекту МРГ

*У ВТЕІ КНТЕУ:

*“Місцевий розвиток за участі громади” (2016-

2017н.р.)

*“Управління розвитком території” (з 2017-2018 

н.р.) на всіх економічних спеціальностях.



*
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Координатор ресурсного центру: 

к.е.н., доцент Махначова Н.М., тел. 0979526173

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
(головний корпус):

м. Вінниця, вул. Соборна, 87.

Офіційний сайт: www.vtei.com.ua

Ресурсний центр зі сталого розвитку при ВТЕІ КНТЕУ:

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25, каб. 803.

Сторінка в Фейсбук: 

https://www.facebook.com/groups/516675665179325/?fref=ts




