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м. Чернівці
Державне агентство з інвестицій та
управління національним проектами
України
повний робочий день
Обов'язки під час стажування:
•опрацювання НПА;
•складання посадових інструкцій, положень
про органи, які діють при Держінвестпроекті;
•дослідження досвіду надання інвестиційних
послуг в європейських країнах;
•переклади документів;
•допомога в організації конференцій, семінарів,
засідань тощо.
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Відгук про стажування
Я

дуже задоволена стажуванням, адже
працювала
у
професійній
команді,
отримувала цікаві завдання – керівник
стажування намагався давати мені
роботу, яка найбільше відповідала моїм
інтересам та спеціалізації.

Відгук про навчальну частину та
частину з розвитку лідерства
Це, на мою думку, найцікавіша частина
стажування. Зустрічі з особистостями,
які творять Україну сьогодні, давали мені
можливість краще зрозуміти суспільнополітичні реалії, оцінити суспільних діячів
не з екрану телевізора, а особисто. Крім
того, це стало чудовою нагодою
поспілкуватися з видатними людьми в
досить неформальній обстановці, а
також поставити запитання, які мене
цікавлять. Особливо мені запам'яталися:
Вікторія Сюмар, Віктор Пинзеник, Сем
Потоліккіо, Денис Базілевич .

Executive Internship Program 2012–2013

Anastasiia Filipiuk
Chernivtsi
National University “Yaroslav the Wise Law
Academy of Ukraine”
State Agency for Investment and National
Projects of Ukraine
Full-time
During the internship I:
•Worked with relevant legislation
•Drafted various rules and regulations
•Researched the European experience of
providing investment services
•Translated various documents
•Helped organize conferences, seminars,
meetings etc.

Executive Internship Program 2012–2013
Feedback on the internship
I am very satisfied with my internship for
various reasons. First of all, I was lucky to
work with the team of professionals happy
to share their knowledge. Secondly, I was
charged with rather enlightening tasks
which were in my field of expertise and
reflected my interests.

Feedback on the study and leadership
skills development part of the Program
This I believe was the most exciting part of
my internship. Meetings with MPs, civic
activists, prominent Ukrainian journalists ,
i.e. people that shape Ukraine today, helped
me get a deeper insight into the socio-political
and economic situation in our country
nowadays. Also, meetings were an
unparalleled opportunity to watch those
people in action, communicate with them
face-to-face, ask questions. Most speakers
easily captured the audience with their
ardour, desire for change, passion for the work
they do, set wonderful examples worth
emulating. I am especially grateful to the
Program for the chance to interact with
Viktoria Siumar, Viktor Pynzenyk, Sam
Potolicchio and Denys Bazylevych.

