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Набуття статусу члена CIGRE та переваги членства 
Приєднуйтесь до CIGRE
Членство в CIGRE відкрите для всіх осіб, компаній та 
організацій у п'яти категоріях:

Індивідуальні члени  I категорії 
Особи, задіяні в промисловості

Індивідуальні члени  II категорії 
Особи, задіяні в промисловості, віком до 35 років (зі знижкою)

Індивідуальні члени  – студенти
Для студентів вищих навчальних закладів пропонується 
безкоштовне членство 

Колективні члени  I категорії 
Державні або приватні компанії, включаючи підприємства з  
передачі та розподілу електроенергії та надання комунальних 
послуг, науково-технічні організації, науково-дослідні 
інститути та адміністративні органи

Колективні члени  II категорії 
Університети та інші навчальні заклади

Заявки на членство в CIGRE обробляються на місцевому рівні 
глобальною мережею національних комітетів (НК) CIGRE, які 
показано на цій. Заявки можна надсилати безпосередньо 
через сайт шляхом заповнення запропонованої форми із 
вказанням бажаної категорії членства. Після цього Ваша 
заявка буде надіслана до Вашої локальної національного 
комітету  або оброблена Центральним офісом CIGRE.

Вартість членства
Членські внески (тариф) залежать від місця Вашого 
розташування. Вони складають від орієнтовно 100 євро 
для осіб до 35 років, аж до 1 000 - 3 000 євро на рік 
для колективних членів та залежать від рівня Вашої 
залученості в роботу CIGRE. Національний комітет 
повідомить Вам суму членського внеску до подачі Вами 
заявки на членство.

Членство  надає можливість доступу до 
багатьох ресурсів, а саме: 

• Безкоштовний доступ до всіх публікацій CIGRE на
e-cigre

• Журнал ELECTRA, який виходить 1 раз на 2 місяці (6
випусків протягом року)

• Пільговий реєстраційний внесок на заходи CIGRE

• Пільгові ціни на друковані видання CIGRE

• Можливість отримати нагороди CIGRE

• Для молодих фахівців - участь в "Мережі молодого
покоління" CIGRE
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Можливості членства

Членство CIGRE пропонує широкий та "стимулюючий" 
діапазон участі, вирішення проблем та можливостей для 
підвищення Вашої кваліфікації. Участь може передбачати 
як роботу на  офіційних посадах в рамках глобальної 
програми знань, так і лише  доступ до низки он-лайн 
інструментів, що спільно використовуються нашим 
співтовариством.

Приєднуйтесь до Робочих Груп
Робочі групи - це «машинне відділення» CIGRE. Як 
правило, близько 3 700 членів працюють у 250 робочих 
групах, кожен з них є фахівцем в одному або більше з 16 
областей роботи, із урахуванням практик з цих обласях 
на місцевому рівні. Приєднання до Робочої групи є 
чудовою можливістю та може бути важливим кроком на 
шляху до вибору вашими колегами вищих посад в 
організації.

Для того, щоб мати право на участь у робочій групі, 
зазвичай потрібно, щоб Ви були індивідуальним членом 
або співробітником колективного члена. Висловлення 
зацікавленості в приєднанні до робочої групи зазвичай 
здійснюється в режимі онлайн через відповідний веб-сайт 
Національного Комітета. У разі виникнення будь-яких 
питань, зверніться до Центрального офісу.

Зробіть свій внесок та відвідайте загальні, 
регіональні або місцеві заходи
Паризькі Сесії: Сесії CIGRE проходять в Парижі, 
Франція, один раз на два роки - в парні роки. Це  подія 
номер один в світовій енергетичній системі .

Симпозіуми: Симпозіуми зазвичай це дводенні заходи, 
що залучають від 500 до 800 делегатів. Наступний 
симпозіум, під назвою «На шляху до морських ВЕС», 
відбудеться в Данії у 2019 році. Реєстрація може бути 
здійснена в режимі он-лайн з НК країни-організатора, або 
- для міжнародних делегатів - центральним офісом
CIGRE.

Колоквіуми: Колоквіуми - це  спеціальні тематичні 
конференції, організовані зазвичай Дослідницьким 
комітетом та Національним Комітетьом країни, що 
приймає колоквіум, кількість делегатів -  від 100 до 150, 
тривалість - 1 день . Реєстрацію здійснює НК країни - 
організатора.

Місцеві заходи: НК та робочі групи в конкретних 
країнах також проводять місцеві заходи, такі як 
конференції, семінари та консультації, присвячені темам 
місцевого значення. Реєстрація здійснюється місцевим НК 
або Робочою групою.

Станьте передплатником та надсилайте 
матеріали до публікацій CIGRE

CIGRE Science & Engineering (CSE): CSE - це журнал, 
що публікується CIGRE три рази на рік. Його основною 
метою є залученя широкої аудиторії читачів, для яких 
детальні технічні документи є надто "важкими". CSE 
також відкрита для публікацій авторів, які не є членами 
CIGRE, і заохочує їх.

ELECTRA: Це журнал CIGRE, який виходить 1 раз на два 
місяці. ELECTRA зосереджується в основному на 
документах CIGRE, подіях та управлінській звітності.

Станьте професіоналом "Мережі нового 
покоління"
У деяких країнах молоді члени (до 10 років досвіду) 
можуть приєднатися до місцевої мережі «Нове покоління» 
або NGN. Недосвідченому інженеру, новому в енергетиці, 
престижна організація CIGRE може виявитися складною, 
бо залучення до роботи  в ній вимагає певних знань. 
Наступне покоління професіоналів повинно бути чутним 
до своїх досвідчених колег та отримувати допомогу в 
комунікації із багатьма експертами CIGRE.

Для отримання детальної інформації про набуття 
статусу члена та перевагах членства в CIGRE 
перегляньте коротке відео 
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