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Обов'язки під час стажування:
•кореспонденція;
•аналітична робота;
•організація заходів;
•опрацювання документації;
•переклади.
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Відгук про стажування
Стажування дало мені змогу спробувати себе в
ролі державного службовця, зрозуміти, як все
працює на практиці. Також я ознайомився з
взаємодією між відомствами і як на практиці
залучають іноземні інвестиції у вітчизняну
економіку.
На базі стажування були створенні належні
умови для праці, надзвичайно дружний
колектив і цікава робота.
Під час стажування я готував аналітичні
галузеві огляди, провів аналіз інвестиційного
клімату України, а також брав активну участь
в організації робочих візитів працівників
Агентства
закордон,
допомагав
організовувати
зустрічі
з
іноземними
партнерами на території України.
Познайомився з великою кількістю розумних
та цікавих людей, за що висловлю велику
вдячність програмі!

Відгук про навчальну частину та
частину з розвитку лідерства
На заходи, що проводилися «Лігою інтернів», були
запрошені впливові та цікаві особистості
українського суспільного, політичного та
економічного життя. Найбільше запам’яталися
доповіді Миколи Томенка, Леоніда Кравчука,
Руслана Кошулинського, Богдана Бенюка, Павла
Шеремети та Володимира Литвина. Усі
доповідачі дали поштовх для збільшення спектру
світогляду,
заставили
задуматися
над
елементарними речами, на котрі до цього не
звертали увагу. Стажування дало змогу
поспілкуватися з цими людьми, поставити їм
питання і відповідно отримати відповідь.
Усі заходи позитивно вплинули на формування
мене як спеціаліста та особистості. Також
допомогли розвинути лідерський потенціал.
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Feedback on internship
An internship gave me an opportunity to work as a
public servant and understand how the public
sector works in practice. Moreover, I was able to
learn about the interaction between departments
and the process
of attraction of
foreign
investments in the domestic economy.
Besides, proper working conditions, extremely
friendly staff and interesting work were established
during the internship.
During the internship
I was preparing the
analytical reviews of industries , carring out an
analysis of the investment climate in Ukraine. In
addition, I was actively involved in the organization
of working visits of employees abroad and in
Ukraine.

I have met a lot of smart and interesting people and
express my great appreciation to this internship
program for that! іс

Feedback on study part
and part of the leadership development
In the frames of the events which were organized by
the “League of interns” famous politicians,
economists, and other interesting persons were
invited. The most memorable reports were from
Mykola Tomenko, Leonid Kravchuk, Ruslan
Koshulynskyy, Bogdan Benyuk, Pavlo Sheremeta and
Volodymyr Lytvyn. I
had an opportunity to
communicate with these people and to get some
interesting and useful information.
As a result, I significantly expanded my outlook in
different areas, developed my leadership skills as
well as professional skills.

