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Обов'язки під час стажування:
допомога в розробці «Інвестиційного атласу
України 2012-2013»;
робота з базами даних MIPIM (формування списку
потенційних інвесторів в економіку України);
рrocessing проектних пропозицій важливих
інноваційних та інфраструктурних інвестиційних
проектів, що надійшли від центральних та
місцевих органів влади;
розробка аналітичних записок щодо стану
інвестиційного клімату в Україні;
опрацювання інвестиційних пропозицій.
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Відгук про стажування
Стажування – це досвід, котрий змінює тебе
назавжди.
Стажування – це люди, яких ти ніколи не зможеш
забути.
Стажування – це тренажер, на якому ти сам
вписуєш свої дані і встановлюєш результат, який хотів
би досягти. Але графік тренувань і ефективність його
виконання залежить лише від тебе.
Стажування допомогло мені вивчити специфіку
роботи
Агентства, а також набути практичні
навички в галузі законотворчості.
Я в повному обсязі виконував щоденні обов'язки
державних службовців.
Важливим є те, що ставлення співробітників
Агентства було дуже позитивним, крім того, вони
надавали всю можливу підтримку в ході виконання
доручень.

Відгук про навчальну частину та
частину з розвитку лідерства
Рано чи пізно кожен студент, який бажає
побудувати гідну кар'єру, замислюється про те, з чого
ж йому почати. Для мене хорошим стартом стало
стажування у Державному агентстві з інвестицій та
національних проектів. Таку можливість надає
Програма стажування у центральних органах
виконавчої влади. Мені пощастило скористатися цим
шансом на 5 курсі навчання в університеті, причому
стажування
вдало
збіглося
з
обов'язковим
проходженням практики і написанням диплома.
Відповідно, ефективність мого стажування є
безперечною.
Програма має сильну освітню складову. Заходи були
спрямовані на практичне формування навичок. Були
організовані численні екскурсії, у тому числі в
Національний банк України. Також я був в серед тих,
хто
успішно
закінчив
Українську
школу
законотворчості Інституту законодавства ВРУ.
У рамках розвитку лідерського потенціалу були
зустрічі з такими відомими людьми, як перший
Президент України Кравчук Л., заступник Голови ВРУ
Кошулинський Р., президент Київської школи економіки
Шеремета П.
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Responsibilities during the internship:
- Assistance in the development of "Investment Atlas of Ukraine
2012-2013";
- Work with MIPIM Databases (generation of a list of potential
investors in the economy of Ukraine);
- Processing of project proposals of important innovation and
infrastructure investments submitted by state and local
authorities;
- Development of analytical reports regarding the state of the
investment situation in Ukraine;
-Elaboration of investment proposals.

Executive Internship Program 2012–2013
Review of internship
Internship - experience that changes you forever.
Internship - people whom you can never forget.
Internship - a simulator, where you enter your data and
determine the results that would be achieved. But the
training schedule and the effectiveness of its implementation
depends on you only.
Internship helped me to learn the specifics of the Agency,
as well as purchase practical skills in the field of lawmaking.
I am in full with the daily duties of civil servants.
Moreover, the attitude of the employees of the Agency has
been very positive, in addition, they provide all possible
support during the execution of tasks and orders.

Review of academic units and
leadership development
Sooner or later every student who wants to build a decent
career, think about where to start it. For me, a good start was
training at the State Agency for Investment and National
Projects. This opportunity is provided by the Program of
internship in the central executive. I was lucky to take an
advantage of this chance in fifth year of my university studies.
Internships successfully matched with a mandatory internship
at the university and writing a diploma. Accordingly, the
effectiveness of my training is indisputable.
The program has a strong educational component. The
courses and trainings were aimed at practical skills. During
internship numerous tours were organized, including the
National Bank of Ukraine. Besides that, I was among those who
successfully graduated from high school lawmaking Institute of
Legislation of Verchovna Rada.
Meetings with such people as the first President of Ukraine
Leonid Kravchuk, Deputy Chairman of the Verkhovna Rada
Koshulynskyy R., Rector of the Kyiv School of Economics,
P. Sheremeta were organized in order to develop leadership
potential and skills.

