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Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера з питань належного 
врядування 

 

Важлива інформація щодо умов конкурсу 

 
 

I. Завдання та перебіг Коледжу 

 

:: Ви працюєте у громадському секторі і активно берете участь у 
розбудові міжнародних відносин? 

:: Ви бажаєте вдосконалити свій професійний рівень і 
встановитизв’язки з європейцями з активною життєвою позицією? 

:: Ви би хотіли працювати над розробкою та реалізацією нових ідей  
та інноваційних концепцій? 

З’єднати Європу та забезпечити підвищення рівня кваліфікації 
наступних поколінь управлінців – це є цілями Коледжу імені Карла 
Фрідріха Гьорделера з питань належного врядування. Коледж являє 
собою міжнародну програму з підвищення кваліфікації, розраховану 
на один рік, для 20-ти майбутніх керівників, які володіють німецькою 
мовою та працюють у громадському секторі (державне управління, 
державні підприємства, некомерційні інституції тощо) з 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Туреччини  
та України. 

 

Основними завданнями Коледжу є: 

1. Відповідальна діяльність 

Учасники Коледжу вивчають досвід реформ державного управління 
та його модернізації, а також концепцію належного врядування: як 
організоване державне управління в ЄС? Як можна більш ефективно 
розбудувати роботу органів управління за допомогою електронного 
врядування? Якою є взаємодія з політикою? Яку роль відіграють 
органи управління у трансформаційному процесі? Як кожна окрема 
людина може зробити свій внесок у належне врядування?  

Цей семінарський блок впроваджується у кооперації з одним з 
німецьких університетів і по його закінченню учасники отримують 
спеціальний сертифікат. 

 

2. Погляд за куліси 

Учасники Коледжу зустрічаються з експертами з громадської, 
політичної та управлінської сфер, глибше зазирають у політичне 
життя та взаємозв’язки в Німеччині та ЄС. Коледж націлений на 
взаємне навчання та обмін найкращим досвідом. 

Керівництво програмою: 
Маркус Люкс (Markus Lux) 

Координація програми:  
Івонне Юнг (Yvonne Jung) 
 
Robert Bosch Stiftung GmbH 
Heidehofstraße 31 
70184 Stuttgart 
www.bosch-stiftung.de 

 

Контактна особа для аплікантів: 
Марі-Лєна Май (Marie-Lena May) 
Телефон: +49(0)30/25 42 31-13 
Телефакс: +49(0)30/25 42 31-16 
m.may@dgap.org 
www.dgap.org 
Deutsche Gesellschaft für  
Auswärtige Politik e. V. (DGAP) 
Zentrum für Mittel- und Osteuropa  
der Robert Bosch Stiftung 
Rauchstraße 17/18 
10787 Berlin 

 

Портал для подання заявок онлайн: 
https://bewerbung.boschstiftung-
portal.de/onlinebewerbung/ 

 

Подальша інформація: 
www.goerdeler-kolleg.de 

 

Закінчення терміну подання заявок :  
28 лютого 2013 

 

Контактна особа в Україні: 
Андрій Чубик 
andrii.chubyk@goerdeler-kolleg.de 

„Для того, щоб змінити суспільство, 
потрібна не лише добра воля, але й 
мужність та необхідні знання.“ 

Директор Коледжу  
проф. Гюнтер Ферхойген 
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Директор Коледжу проф. Гюнтер Ферхойген супроводжує учасників  
та надає можливість наближеного до практики ознайомлення з 
політичним і управлінським процесом в ЄС та в європейському 
дискурсі.  

Учасники Коледжу проходять практику в німецьких установах, 
діяльність яких наближена до їх фаху, та мають можливість 
встановити важливі контакти та зв’язки. 

 

3. Послідовне впровадження 

Коледж надає учасникам можливість розробити та впровадити 
власний проект у сфері своєї професійної діяльності з наголосом на 
належному врядуванні. 

Проекти повинні мати безпосереднє відношення до професійної 
діяльності учасників коледжу та бути корисними для відповідних 
вітчизняних інституцій. При цьому вони мають заповнити один пробіл: 
який проект я завжди хотів впровадити, але мені бракувало 
експертизи, відповідних контактів або ідеї реалізації? Що є 
необхідним сфері моєї діяльності, щоб покращити втілення? 

 
 

Програма складається з чотирьох елементів: 

 
1. Тритижневий семінар у Люкенвальде, Берліні та Варшаві з  
31 серпня по 21 вересня 2013 

Перший тиждень семінару починається з етапу підвищення 
кваліфікації в рамках закритого тренінгу в Люкенвальде під Берліном. 
Тут центр уваги зосереджений на встановленні зв’язків між 
учасниками Коледжу, а також на підвищенні кваліфікації у сфері 
проект-менеджменту та модернізації управління. На даному етапі 
учасники мають конкретизувати свої проекти та обговорити їх 
впровадження.   

Протягом другого та третього тижнів основними завданнями є 
напрацювання досвіду, наближеного до практичного. Учасники 
Коледжу проходять практику, знайомляться з роботою інституцій у 
Берліні та Варшаві, беруть участь у дискусіях під час тренінг-
семінарів та семінарів і вдосконалюють свої управлінські навички. У 
вузькому колі вони діляться досвідом з директором Коледжу проф. 
Гюнтером Ферхойгеном, досвідченими дипломатами та експертами, а 
також всередині групи.  

 

2. Втілення проекту на батьківщині з жовтня 2013 року по 
серпень 2014 року 

Після ввідного семінару учасники самостійно ініціюють початок 
проекту на батьківщині та розпочинають його реалізацію. При цьому 
вони переглядають плани проекту та адаптують їх за допомогою 
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проектного консультанта. Після цього протягом року проект 
реалізується до його завершення. 

 

3. Проміжний семінар у лютому 2014 року 

Проміжний семінар проводиться зазвичай в одній з країн походження 
учасників Коледжу та організовується самими учасниками. Це сприяє 
тому, щоб познайомитися з досвідом перетворень у державному 
управлінні, суспільстві та політиці в одній з країн походження 
учасників. З цією метою учасники Коледжу зустрічаються з 
політиками та експертами разом з директором коледжу і спільно 
обговорюють питання майбутнього відносин з Європейським Союзом.  

Окрім цього учасники Коледжу отримують подальше підвищення 
кваліфікації у сфері проект-менеджменту, здійснюють оцінку першого 
етапу реалізації проектів та планують подальший порядок денний 
протягом наступного півріччя. 

На додаток проміжний семінар сприяє встановленню зв’язків між 
учасниками з різних випусків Коледжу імені Карла Фрідріха 
Гьорделера та плануванню діяльності випускників.  

 

4. Заключний семінар у Берліні у серпні 2014 року 

З початком наступного Коледжу у 2014 році учасники Коледжу знову 
збираються під Берліном. Цей семінар слугує тому, щоб завершити 
проекти, які були ініційовані та реалізовані. Для цієї мети учасники 
отримують подальше підвищення кваліфікації та презентують 
результати своїх проектів.  

Також випускники знайомляться з новими учасниками наступного 
Коледжу та планують майбутню роботу випускників. 

 

Робоча мова семінару – німецька. 

 
 

II. Відшкодування коштів 

 
Фонд ім. Роберта Боша бере на себе наступні витрати: 

 
Під час відбіркових співбесід: 

– транспортні витрати на подорож з міста проживання на 
батьківщині до Берліну і назад; 

– проживання та харчування; 

– візові витрати та медичне страхування. 
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Під час мовного курсу перед початком Коледжу 

– кошти на одно- чи двотижневий курс німецької мови в Інституті 
Гьоте у Дрездені безпосередньо перед початком Коледжу 2013  
(4 години на день, рішення про надання місць на мовних курсах 
приймає Фонд ім. Роберта Боша); 

– транспортні витрати на подорож з міста проживання на 
батьківщині до Дрездена, від Дрездена до Берліну і від Берліну до 
місця проживання; 

– проживання та напівпансіон (без вечері); 

– додаткові кошти у розмірі 150 євро на тиждень на покриття витрат 
на харчування, місцевий громадський транспорт та платні 
додаткові пропозиції Інституту Гьоте;  

– візові витрати та медичне страхування 

– Як альтернатива може бути розглянута можливість відшкодування 
коштів у розмірі до 300 євро включно для проходження мовного 
курсу у спеціально сертифікованій установі (напр., Інституті Гьоте) 
у країні походження (рішення про таке відшкодування ухвалює 
Фонд ім. Роберта Боша).  

 
Під час ввідного семінару в серпні – вересні 2013  

– подорож з міста проживання до Люкенвальде і з Берліну до міста 
проживання на батьківщині (виняток: участь у мовному курсі у 
Дрездені); 

– проживання та напівпансіон (без вечері) та кошти у розмірі 400 
євро на покриття витрат на харчування; 

– планова подорож до Варшави; 

– візові витрати та медичне страхування; 

– місцевий громадський транспорт у Берліні та Варшаві 

– витрати на семінар (референтів, приміщення, техніку та 
документацію) 

 
Проміжний семінар та семінар для випускників 

– транспортні витрати на подорож з міста проживання на 
батьківщині до місця проведення семінару і назад; 

– проживання та харчування;  

– візові витрати та медичне страхування; 

– витрати на семінар (референтів, приміщення, техніку та 
документацію). 
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Проекти 

Витрати на реалізацію проектів Фонд ім. Роберта Боша на себе не 
бере. Протягом року учасникам коледжу можуть звертатися по 
допомогу до проектного консультанта.  

 
 

III. Інформація про організаторів: 

 
Фонд імені Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung) 

є одним з найбільших фондів Німеччини, що є асоційованим з 
підприємством. Він був заснований у 1964 році та продовжує традиції 
активної суспільної діяльності, які були закладені засновником фірми і 
фонду – Робертом Бошем (1861 – 1942). Фонд переважно займається 
тематикою взаєморозуміння між народами, освіти і охорони здоров’я. 

 
Німецьке товариство зовнішньої політики (зареєстроване 
товариство, DGAP) 

Коледж проводиться у співпраці з Центром Центральної і Східної 
Європи Фонду ім. Робера Боша Німецького товариства зовнішньої 
політики (DGAP). Центр консультує осіб, відповідальних за прийняття 
зовнішньополітичних рішень у сфері політики, економіки та розвитку 
громадянського суспільства, щодо актуального політичного розвитку 
в Центральній та Східній Європі, організовує конференції, а також 
експертні дискусії та неформальні зустрічі.  

 
Проф. Гюнтер Ферхойген (Prof. Günter Verheugen) 

з 2011 року є директором Коледжу імені Карла Фрідріха Гьорделера з 
питань належного врядування. Окрім цього з 2010 року він викладає 
як почесний професор у Європейському університеті Віадріна у 
Франкфурті-на-Одері у сферах європейського врядування, політика 
розширення та міжнародна політика ЄС. З 2004 по 2010 рр. він був 
Першим віце-президентом Європейської Комісії під керівництвом 
Баррозо та комісаром з питань підприємництва та промисловості. У 
Комісії під керівництвом Романо Проді з 1999 по 2004 рр. він 
відповідав за політику розширення ЄС. 1998-1999 рр. Гюнтер 
Ферхойген обіймав посаду державного міністра у Міністерстві 
закордонних справ Німеччини, а перед цим – заступника голови 
фракції СДПН у Німецькому Бундестазі з питань зовнішньої, 
безпекової політики та політики розвитку (1994-1997). 

 
Карл Фрідріх Гьорделер (Carl Friedrich Goerdeler) 

Коледж названий на честь юриста з адміністративного права та 
учасника руху Опору Карла Фрідріха Гьорделера (1884 – 1945). 
Гьорделер з 1930 по 1936 рр. був обер-бургомістром Лейпцига і 
одним з небагатьох міських голів без партійної приналежності до 
НСРПН. Після того, як він склав із себе повноваження на знак 
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протесту проти націонал-соціалістичної політики у Лейпцизі, він зміг 
боротися проти націонал-соціалістичного режиму завдяки своїй 
діяльності у фірмі «Bosch». Як співзасновник громадського опору 
Гьорделер у своїх меморандумах зробив нариси конституційно-
політичних перетворень, а також планів створення європейського 
союзу держав. Після провалу замаху на Гітлера 20 липня 1944 року 
його було страчено у Берліні 2 лютого 1945 року. 

 

 

 

Примітка: інформація німецькою мовою на домашній сторінці є 
зобов’язуючою та достовірною.  

 

 


