
Співпраця Інституту з громадськими організаціями й установами та бізнес-структурами 

 Організація Сфери співпраці 

 

РАДА З 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОС

ТІ ІНДУСТРІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНИ 

 реалізація спільних наукових проектів; 

 обмін досвідом; 

 спільна розробка проектів; 

 консультації щодо розробки нових лекцій; 

 організація практики та працевлаштування студентів; 

 

 

DELOITTE  проведення лекцій, майстер класів; 

 організація проектів;  

 реалізація програм стажування та практики; 

 

ТОВ «CТАДІСО  УКРАЇНА»  обмін вченими; 

 розробка спільних семінарів, зустрічей, конференцій; 

 обмін інформацією; 

 організація досліджень; 

 організація зустрічей; 

 обмін досвідом; 

 сприяння у відрядженню за кордон кадрів для викладацької 

та наук роботи 

 ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА ІТАЛІЇ В УКРАЇНІ 

Створення можливостей культурної, економічної, соціальної 

співпраці 

 

http://itcompete.org/ua/
http://itcompete.org/ua/
http://itcompete.org/ua/
http://itcompete.org/ua/
http://itcompete.org/ua/
http://itcompete.org/ua/
http://www2.deloitte.com/ua/uk.html
http://studyso.ua/
http://ccipu.org/ua/
http://ccipu.org/ua/


 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«КИЇВСЬКА ІНІЦІАТИВНА 

ГРУПА АЛЬПБАХА»  

Науково-дослідницька діяльність : 

 обмін інформацією,  

 організація спільних конференцій, 

  проведення спільних досліджень; 

Освітня діяльність: 

 організація та реалізація стажувань для викладачів 

та спеціалістів,  

 сприяння дослідницькій роботі студентів, аспірантів 

та викладачів  

 

 

ІНДІЙСЬКА РАДА З 

КУЛЬТУРНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 Створення Центру Індології; 

 Призначення фахівця на посаду Запрошеного 

професора на період одного семестру кожного року 

тощо. 

 

ГІМАЛАЙСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНИЙ ФОНД  

 Обмін публікаціями, інформацією; 

 Сприяння проведенню спільних досліджень, 

семінарів тощо. 

 Сприяння організації спільних освітніх, культурних, 

наукових експедицій та навчальних візитів; 

https://uk-ua.facebook.com/265952006847880/photos/a.294342930675454.62260.265952006847880/878894232220318/?type=3&fref=nf
https://uk-ua.facebook.com/265952006847880/photos/a.294342930675454.62260.265952006847880/878894232220318/?type=3&fref=nf
https://uk-ua.facebook.com/265952006847880/photos/a.294342930675454.62260.265952006847880/878894232220318/?type=3&fref=nf


 

ФУНДАЦІЯ «СІД ФОРУМ 

НОРВЕГІЯ» ТА 

«МІЖНАРОДНИЙ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «СІД 

ФОРУМ УКРАЇНА»  

 Практичне навчання студентів та передача досвіду в 

рамках освітніх, навчальних та тренінгових програм в 

галузі підприємництва; 

 Сприяння та підтримка студентів в реалізації їхньої 

підприємницької діяльності тощо. 

 

STARTUP UKRAINE  Проведення майстер-класів щодо практичних навичок 

 ведення бізнесу для студентів Інституту; 

 STUDY.UA  Обмін інформацією; 

 проведення семінарів та зустрічей про освіту за 

кордоном 

 

ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС 

АСОЦІАЦІЯ 
 Організація лекцій та зустрічей; 

 Спільні проекти; 

http://www.seedforum.org/ukraine
http://www.seedforum.org/ukraine
http://www.seedforum.org/ukraine
http://www.seedforum.org/ukraine
http://www.seedforum.org/ukraine
http://startupukraine.com/
http://www.study.ua/
http://www.eba.com.ua/uk
http://www.eba.com.ua/uk


 

АМЕРИКАНСЬКА 

ТОРГІВЕЛЬНА ПАЛАТА       

В УКРАЇНІ 

 Організація лекцій та зустрічей 

 ЮРИДИЧНА ФІРМА 

KING&WOOD MALLESONS SJ 

BERWIN 
 

 Організація лекцій та стажування студентів 

 

http://www.chamber.ua/
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