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Політичний партнер: Міністерство економіки України
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Тривалість: з 2001 року
Кількість учасників: 15 щороку
Мета
• Підвищення кваліфікації українських
державних службовців та формування мереж професіоналів для
поширення
та
застосування
міжнародного досвіду в Україні та
формування образу державного
службовця нового покоління
• Передача нових знань і навичок для
покращення
політичного
та
суспільного стану України
• Підтримка
роботи
українського
уряду та його реформ у ході
асоціації з ЄС
• Зміцнення міжнародної співпраці на
урядовому рівні з Німеччиною та
Європою
• Налагодження
контактів
між
представниками різних міністерств
України, сприяння їх колегіальному
спілкуванню та виявленню паралелей в їхній роботі
Підхід
Реалізацію програми уряд Німеччини
доручив неурядовій організації

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ)
GmbH.
Основним завданням програми є
набуття державними службовцями
практичних знань та навичок під час
тренінгів в Києві та Спеціалізованої
Інформаційної Програми (СІП) у
Німеччині. Усі теми розглядаються у
контексті відносин між Євросоюзом та
Україною та базуються на прикладах
інших держав в період їх підготовки до
членства в ЄС.
GIZ за підтримки тренерів розробляє
навчальну програму базуючись на
досвіді українських учасників, їхніх
потребах та інтересах.

Структура
• Шість
навчально-тренувальних
періодів (близько 100 годин) у
форматі online та offline у Києві з
березня по листопад з перервою у
серпні (літня відпустка)

щодо тренінгів в Україні та під час СІП
у Берліні.

• Самостійна робота та активна
участь у консультаціях щодо
підготовки письмових робіт та їх
презентацій в групі (близько 100
годин)
• Тижнева СІП в Німеччині
• Офіційне завершення програми з
підбиттям підсумків, врученням
сертифікатів та платформою для
спілкування між учасниками програми, починаючи з першої групи
Чим цікава та приваблива Програма
Успіх Програми, що була заснована в
2001 році за ініціативи уряду України,
пояснюється збалансованим поєднанням теоретичних знань та практичних
навичок. Інтерактивне та орієнтоване
на практику навчання проводять
фахівці з Німеччини та України.
Теми тренінгів:
• Особливості
відносин
Євросоюзом та Україною

між

• Адміністративний та політичний
устрій Німеччини у порівнянні з
Україною
• Міжкультурний менеджмент
• Техніка проведення переговорів
• Техніка комунiкацiй та презентацiй
• Менеджмент стресових та конфліктних ситуацій у професійній сфері.
Знання та навички, отримані під час
семінарів та тренінгів, учасники
доповнюють та поглиблюють під час
СІП у Берліні. Незважаючи на певну
тематичну спрямованість Програми,
щороку визначаються пріоритетні теми

Впродовж СІП у Берліні учасники
знайомляться з устроєм німецького
уряду та суспільства, з німецьким та
європейським досвідом, насамперед в
контексті ЄС, а також налагоджують
контакти з німецькими урядовцями.
Програма передбачає зустрічі з
державними службовцями ключових
інституцій Німеччини як на теми
загального характеру, так і щодо
конкретних побажань та професійних
інтересів учасників.
Федеральні Міністерства та підлеглі
установи, складові Програми у Берліні:
• Відомство Федерального канцлера
• Відомство
дента

Федерального

прези-

• Бундестаг
• Федеральне міністерство економіки
та енергетики
• Федеральне
закордонних справ

міністерство

• Бундесрат та ін. щодо сфер
діяльності учасників програми.
Додатковим компонентом Програми є
культурна складова, яка знайомить
учасників із суспільним та культурним
життям країни, де проходить СІП.
Протягом усієї Програми у Берліні
групу супроводжують фаховий тьютор
та перекладач.

Після закінчення участі у Програмі, GIZ
і надалі підтримує контакт з випускниками. Проводяться різноманітні
заходи для випускників, які сприяють
подальшому обміну досвідом між
колишніми стипендіатами. Окрім цього,
до обговорень актуальних питань
залучаються представники політики та
громадянського суспільства. Випускники програми виконують функцію
мультиплікаторів.

Процедура проведення конкурсу
Вищевказані відомства пропонують
декількох осіб до участі у конкурсі.
Кандидати подають до представництва GIZ в Україні заповнені анкети
встановленого зразка. Анкета має бути
доповнена рекомендаційним листом
керівника, який делегує кандидата у
Програму.
Претенденти беруть участь у обов'язковому інтерв'ю в Україні. Рішення про
участь у Програмі ухвалює спільна
німецько-українська відбіркова комісія
на основі поданих на конкурс
документів та результатів проведеного
особистого інтерв'ю.
Умови участі

Цільова група
• Керівники департаментів та їхні
заступники
• Керівники відділів та їхні заступники
• Головні спеціалісти
Програма розрахована на представників наступних Міністерств та відомств
України:
• Секретаріат Кабінету міністрів
• Міністерство економіки
• Міністерство фінансів
• Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
• Міністерство аграрної політики та
продовольства
• Міністерство розвитку громад і
територій
• Міністерство інфраструктури
Сфера діяльності кандидатів: міжнародна співпраця, зокрема з Німеччиною та ЄС, відповідно до особистого
кола обов`язків та повноважень.
Вік не старший за 40 років.

Впродовж СІП німецька сторона
забезпечує
учасників
на
період
перебування в Німеччині:
• Візою (за необхідності)
• медичною страховкою
• квитками на літак Київ-Берлін-Київ
• проживанням у готелі
• харчуванням
• проїзними квитками по Берліну
Учасники Програми одержують стипендію з коштів Федерального міністерства економіки та захисту клімату
відповідно до «Умов щодо виплати
стипендії для учасників Навчальнотренувальної програми для державних
службовців уряду України».
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Цю програму фінансує Федеральне
міністерство економіки та захисту клімату

