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і у всіх федеральних землях. Вони хочуть розбудувати свою економічну діяльність в Україні та розглядають Програму як шанс налагодити особисті контакти
з управлінцями українських підприємств з метою
започаткування майбутніх партнерських зв’язків.

Завдяки Програмі перепідготовки управлінських
кадрів «Fit for Partnership with Germany» українські
управлінці можуть встановити контакти з німецькими підприємствами , а також підвищити кваліфікацію у сфері міжнародних економічних відносин.
Федеральне міністерство економіки та енергетики
Німеччини фінансує цей інструмент сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. Він об’єднує
разом німецькі та українські підприємства на взаємовигідній основі. Програма була пролонгована 23
травня 2013 на базі двосторонньої угоди ще на три
роки до кінця 2016 року.
Програма «Fit for Partnership with Germany» є елементом зовнішньоекономічної політики Німеччини
та основним іноземним партнером національної
програми «Українська ініціатива», яка реалізується
українським урядом з 2001 року.
Реалізацію Програми у Німеччині за дорученням
Федерального міністерства економіки і енергетики
здійснює Німецьке товариство з міжнародного співробітництва (GIZ) . За допомогою Програми перепідготовки управлінських кадрів Німеччина та Україна
підтримують двосторонні економічнівідносини. При
цьому головна увага приділяється сприянню малим і
середнім підприємствам.

Компетентність і контакти для
українських підприємств
Німеччина є одним із найбільших торгівельних та
інвестиційних партнерів України і за обсягом прямих
іноземних інвестицій посідає друге місце. Цьому
також посприяла Програма «Fit for Partnership with
Germany». Результати проведених оцінок показали,
що більше половини учасників у результаті свого
стажування у Німеччині налагодили контакти з німецькими підприємствами.

«Fit for partnership with Germany» –
готові до партнерства з Німеччиною
Ця програма дозволяє учасникам познайомитися з
німецьким ринком, започаткувати ділові контакти з
німецькими фірмами та налагодити довгострокові
партнерські зв’язки. Розроблені під конкретні потреби тренінги служать підвищенню рівня індивідуальної управлінської компетентності. Фахові зустрічі на
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підприємствах знайомлять із кращими прикладами
німецької практики бізнесу. Безпосередні ділові контакти дозволяють вийти на німецький ринок.
1. Тренінг з питань менеджменту
Під час інтерактивних практичних тренінгів учасники набувають знань щодо крос-культурних особливостей німецької культури ведення бізнесу та
вдосконалюють свої вміння ведення переговорів,
а також ділову та професійну поведінку. Тренінги
розробляються на модульній основі відповідно до
потреб учасників.
2. Підприємство як місце навчання
Учасники відвідують успішні німецькі підприємства
та беруть участь у фахових зустрічах на такі теми,
як, наприклад, розвиток підприємства, міжнародна
кооперація, керування персоналом або управління
якістю. З перших рук вони одержують практичні знання німецьких підприємців, знайомляться з
німецькою культурою підприємництва та бачать на
місці сучасну техніку та обладнання. Завдяки цьому
учасники поглиблюють набуту раніше управлінську
компетентність і мають користь від обміну досвідом
зі своїми німецькими колегами.
3. Налагодження ділових зв’язків
Українські менеджери проводять з потенційними
діловими партнерами прямі переговори для налагодження кооперації. Вони мають нагоду представити себе, свою продукцію та підприємство. Щоб ці
зустрічі були успішними, учасники Програми ще напередодні стажування мають ідентифікувати можливих ділових партерів і реально оцінити свої шанси на
ринку. Німецькі підприємства, що приймають у себе
учасників для тренінгів, стажування та переговорів,
- це малі, середні та великі підприємства усіх галузей

Програма розрахована на молодих фахівців і управлінців середнього та вищого рівня керівництва
українських підприємств, які мають зовнішньоекономічний потенціал, стабільні управлінські структури
та кваліфікований персонал. В ідеальному випадку
учасники Програми приходять із малих і середніх
підприємств, які хочуть налагодити контакти з німецькими підприємствами чи вже мають відповідні
ділові контакти. Програма відкрита для всіх галузей.
Передумовою для участі у відборах є участь у національній Програмі перепідготовки «Українська ініціатива» або наявність альтернативної повної вищої
освіти та кількарічний професійний і управлінський
досвід. Очікується, що вони володіють солідними
знаннями у галузі економіки виробництва та знаннями іноземних мов, які дозволяють їм впевнено вести
переговори.
Претенденти беруть участь у обов’язковому відбірковому інтерв’ю в Україні. Рішення про участь у
Програмі ухвалює спільна німецько-українська відбіркова комісія на основі поданих на конкурс документів і результатів проведеного особистого інтерв’ю
(докладнішу інформацію та формуляри заявок див. за
адресою: http://www.giz.de/gc21/mp/ua).

Підготовка в Україні
Всі відібрані за результатами інтерв’ю управлінці
ще до стажування проходять 4-денний підготовчий
семінар у Києві з розвитку компетенцій у сфері зовнішньо-економічних зв’язків.
Це доповнюється самостійними пошуками потенційних німецьких ділових партнерів, з якими учасник хотів би зустрітися під час свого стажування у
Німеччині.

Практична перепідготовка у Німеччині
Українські управлінці проходять у Німеччині одномісячні практичні програми перепідготовки, завдяки
чому вони стають здатними до налагодження економічних контактів із німецькими підприємствами. Мовою програм є англійська чи німецька , у виняткових

випадках – у разі груп специфічних галузей або тем
– також і російська. Актуальна інформація оприлюднюється на Інтернет-сайті українського Програмного
бюро http://www.giz.de/gc21/mp/ua. Програму у Німеччині організують і здійснюють провідні навчальні
центри приватного сектору економіки Німеччини у
тісному узгодженні з Товариством GIZ.

Довгострокове партнерство
За шість-дванадцять місяців після закінчення перепідготовки у Німеччині відбуваються семінари
Follow-up в Україні. За підтримки німецьких експертів випускники доповідають про стан реалізації своїх
цілей перепідготовки та кооперації, обмінюються
досвідом і розробляють перспективи для майбутніх проектів. Презентації передового досвіду (Best
Practice) надають імпульс для вирішення індивідуальних перепон на шляху реалізації. Додаткові
навчальні модулі надають можливість для перепідготовки на актуальні теми менеджменту.
Протягом усього програмного періоду та після нього
учасники одержують підтримку через Інтернет-портал „Global Campus 21». За його допомогою вони
одержують доступ до мережі, у яку сьогодні об’єднані та в якій активно спілкуються вже понад 9.000
управлінців із 16 країн СНД, Азії, Північної Африки
та Латинської Америки. Таким чином випускники
мають різноманітні можливості для планування
спільних економічних проектів.
Також важливим є контакт з випускниками на місцях.
Регулярно у Клубі випускників Програми у Києві колишні учасники зустрічаються за круглим столом або
беруть участь у семінарах на економічні теми. Крім
того, Товариство GIZ організує міжнародні конференції за участі випускників з інших країн-партнерів.
Випускники виступають у ролі контактних партнерів для бізнесових кіл Німеччини і таким чином на
сталих засадах сприяють зміцненню та розбудові
німецько-українських економічних стосунків.

Фінансування
Програма у Німеччині фінансується за кошти Федерального міністерства економіки та технологій та за
рахунок власних коштів приватного сектору економіки Німеччини. Протягом стажування учасники одержують стипендію, а також їм оплачується медична
страховкаі. Також покриваються витрати на проїзд по
території Німеччини і проживання.
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у Німеччині:

в Україні:

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Проектне бюро у Киеві
вул. Велика Васильківська, 44, офіс 5
01004 Київ

Guido Reinsch
T +49 228 4460 1332
ф +49 228 4460 2228
E guido.reinsch@giz.de
I www.giz.de
I www.giz.de/gc21/mp

д-р Світлана Степащенко
T +38 044 228 4254 (53), +38 044 531 30 56
ф +38 044 531 3061
E Svetlana.Stepashchenko@giz.de
I www.giz.de/gc21/mp/ua

Украхнський партнер:
Міністерство економічного розвитку та
торгівлі України
Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери
підприємництва (МЦПК)
пр. Дружби народів, 28
Київ
T
ф
E
I

+38 044 285 5182
+38 044 285 6289
kodatskaya@me.gov.ua
www.me.gov.ua
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