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Обов'язки під час стажування:
 аналітичне опрацювання законопроектів;
 підготовка відповідей на звернення
громадян;
 офісна робота із листами-зверненнями
громадян;
 огляд законодавства та судової практики
України з проблемних правових питань;
 аналіз громадської думки в ЗМІ щодо тих чи
інших правових питань.

Програма стажування в центральних органах виконавчої влади
2012–2013 рр.

Відгук про стажування

Стажування допомогло мені ще
більше поринути в право та
побачити на власні очі, як це право
формується і реалізовується на
практиці.
Службовці Міністерства юстиції
України були завжди зі мною щирими
та адекватними. Саме вони своїми
настановами
та
порадами
допомогли
підвищити
мій
професійний та особистісний рівень.

Відгук про навчальну частину
та частину з розвитку
лідерства
Зустрічі з відомим політиками та
громадськими діячами довели, що
публічна політика може бути дійсно
відкритою і мати зворотні зв’язки.
Навчальна частина Програми була
зрозумілою
та
цікавою.
Лектори
намагалися бути об’єктивними і щиро
ділилися своїми секретами успіху.
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 processed draft laws
 prepared responses to letters from citizens;
 performed office duties;
 researched current legislation and court practice
on pressing legal issues;
 analyzed public opinion in the media
on various legal issues.

Executive Internship Program
2012–2013
Internship Program has helped me
delve more deeply into law in and see
with my eyes, how this law is formed
and implemented in practice.

Meetings with famous politicians and
public figures proved that public policy
can be truly open and ready for
feedback.

Officials of the Ministry of Justice of
Ukraine have always been honest with
me and adequate. Their guidance and
advice has helped me improve both
personally and professionally.

Study part of the program was
understandable
and
interesting.
Lecturers tried to be objective and
readily shared their secrets of success.

