
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Стажування в Німеччині реалізуються в 

рамках Програми перепідготовки 

управлінських кадрів для сфері 

підприємництва «Українська ініціатива» 

(далі - Програма) відповідно до наступних 

нормативно-правових актів: 

 Указу Президента України від 03.07.2000 

№849 «Про сприяння підготовці 

управлінських кадрів для сфери 

підприємництва»; 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.08.2000 №1358 «Про реалізацію Указу 

Президента України від 03.07.2000 «Про 

сприяння підготовці управлінських кадрів 

для сфери підприємництва»; 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 

04.03.2013 №143 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

30.08.2000 №1358» (Програму продовжено 

до 2015 року); 

 Спільної заяви про продовження 

співробітництва щодо перепідготовки 

управлінських кадрів для сфери 

підприємництва України між Урядом 

України та Урядом Федеративної 

Республіки Німеччина від 30.08.2010. 
 

Відповідальність за впровадження Програми 

покладено на Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України (далі - МЦПК).  

В місті Києві впровадження Програми 

здійснюється за підтримки Київської міської 

державної адміністрації.  

Приймаюча сторона стажувань - Німецьке 

товариство міжнародного співробітництва 

GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). 

ЦІЛІ ПРОГРАМИ СТАЖУВАНЬ 

 розвиток і розширення двосторонніх 

економічних взаємин Німеччини з Україною, 

сприяння інтеграції України у міжнародне 

економічне співтовариство; 

 освоєння нових ринків шляхом встановлення 

ділових відносин між підприємствами 

України та Німеччини; 

 підвищення конкурентоспроможності 

українських підприємств та їх готовності до 

економічної співпраці. 

НАПРЯМКИ СТАЖУВАНЬ 

У 2013-2014 роках додатково до основних 

стажувань з встановлення контактів (загальна 

кооперація) українським менеджерам / 

підприємцям і підприємствам пропонуються 

стажування у складі міжнародних груп за такими 

галузевими напрямками: 

1. Економічна кооперація у сфері 

енергоефективності в промисловості. 

2. Економічна кооперація у сфері 

енергоефективності в будівництві і санації 

будівель і споруд. 

3. Економічна кооперація в сфері поновлюваних 

джерел енергії. 

4. Економічна кооперація в секторі охорони 

здоров'я. 

5. Економічна кооперація в гірничодобувній і 

сировинної промисловості. 

6. Економічна кооперація в секторі 

природоохоронних технологій 

водопостачання і каналізації, утилізації 

відходів. 

7. Економічна кооперація в аграрному секторі. 

ТРИВАЛІСТЬ ТА УМОВИ 

ФІНАНСУВАННЯ СТАЖУВАНЬ 

Тривалість стажування: один місяць. 

Мова: німецька, англійська, російська - для 

топ-менеджерів (у виняткових випадках). 

Умови фінансування: Уряд Федеративної 

Республіки Німеччина, Федеральне 

міністерство економіки і технологій. 

Отримання віз для групи здійснюється 

централізовано МЦПК та Товариством GIZ в 

м. Києві. Квитки купуються учасниками 

самостійно за власний рахунок. 

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ 
 

Для проходження стажування учасник 

повинен: 

 

 володіти іноземною мовою 
(англійська / німецька); 

 мати повну вищу освіту; 

 мати досвід роботи на управлінських 

посадах не менше 1 року; 

 відповідати віковим критеріям             

(до 40 років). 

 

Для участі у стажуванні кандидат повинен 

пройти співбесіду (інтерв’ю) з членами 

німецько-української відбіркової комісії. 

Співбесіда проводиться мовою стажування за 

адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська 

(Червоноамійська), 44, оф. 5. 

 



ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 
 

 

 анкета російською мовою з двома 

фотокартками; 

 анкета мовою стажування; 

 проектне завдання; 

 копія диплому про вищу освіту з 

додатками; 

 копія громадянського паспорту (1 -     

2 сторінки, прописка); 

 копія закордонного паспорту; 

 копія трудової книжки (завірена 

відділом кадрів); 

 копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв 

щодо підвищення професійної 

кваліфікації спеціаліста (за бажанням); 

 копії документів щодо зміни прізвища 

спеціаліста (при потребі); 

 за можливістю – список німецьких 

фірм, з якими стажер хотів би 

встановити контакти під час 

стажування; 

 за можливістю – матеріали (буклети, 

флайери, фотокартки, візитні картки, 

зразки продукції тощо) для презентації 

свого підприємства на співбесіді з 

німецькими представниками. 
 

 

 

 

Документи заповнюються в 2 екземплярах.   

Один екземпляр, з оригіналами підписів та 

печаток, подається до МЦПК (адреса: м. Київ, 

бульвар Дружби народів, 28, к. 310).  

Інший екземпляр (або ксерокопія) подається до 

регіональної робочої групи м. Києва (для 

представників Київських підприємств) для 

отримання рекомендації на проходження 

стажування (адреса: 02081, м. Київ,                   

вул. Дніпровська набережна, 19-Б, к.311).  

 

Телефон для довідок: 590-54-22 

Контактна особа - Васик Олена Вікторівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анкети та інформацію про проходження 

стажувань можна знайти на сайті 

www.inwent.org.ua (у розділі «Інформація для 

кандидатів на стажування») та www.gc21.de/mp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТАЖУВАННЯ В 

НІМЕЧЧИНІ ДЛЯ 

ПІДПРИЄМЦІВ  

http://www.inwent.org.ua/
http://www.gc21.de/mp

