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МЦПД підсумовує результати 2008 року
2008 року Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД)
ініціював і втілив у життя нові проекти, спрямовані на поліпшення
якості державної політики. Під час власних публічних обговорень Центр
слугував дискусійним майданчиком для вироблення важливих економічних
і політичних державних рішень. МЦПД створив публікації, які чітко
визначають нові виклики та пропонують способи вирішення проблем.
Редакція Вісника Центру пропонує читачам ознайомитися з головними
успіхами МЦПД за минулий рік
зумовлена високою державною посадою,
Центр – серед провідних
серйозними науковими напрацюваннями,
“фабрик думок” світу

банк України підготували два аналітичні
звіти з використання бенчмаркінгу.
У звіті Центру подано результати
порівняльного аналізу України та
62 країн за якістю життя, демографічний
прогноз для нашої країни до 2050 року
та оцінку потенційного ВВП. Розглянуто
також такі актуальні для України
питання, як енергоефективність
економіки та ефективність фінансування
системи соціального захисту.

За результатами дослідження
американської Програми “Дослідницькі
центри та громадянське суспільство”
Інституту дослідження зовнішньої
політики (Foreign Policy Research
Institute) на початку 2008 року було
складено список провідних аналітичних
центрів світу. З-поміж 5 080 “фабрик
думок” світу виділено 228 провідних,
серед яких і МЦПД. Центр не вперше
отримує міжнародне визнання. 2005
року Глобальна мережа розвитку (Global
Development Network) визнала МЦПД
найуспішнішим мозковим центром
України.

Центр впливає на ефективність
міграційної політики

Новий директор МЦПД
Рішенням Наглядової Ради новим
директором МЦПД призначено Ольгу
Шумило, яка є експертом з питань
європейської інтеґрації. Упродовж
цього року вона працювала радником
Віце-прем’єр-міністра України у справах
європейської та міжнародної інтеґрації
Григорія Немирі. У 2003–2007 роках
Ольга Шумило очолювала Департамент
європейської інтеґрації МЦПД,
відповідаючи за зовнішні зв’язки
Центру. Здійснювала керівництво
групою експертів для підготовки
аналітичних документів з актуальних
питань у сфері європейської інтеґрації.
2004 року працювала експертом у Центрі
європейських політичних досліджень
(Брюссель). Має ступень магістра наук
Лондонської школи економіки.

Віра Нанівська – серед
найвпливовіших жінок України
Почесний голова МЦПД, президент
Національної академії державного
управління при Президентові України
Віра Нанівська другий рік поспіль
перебуває в сотні найвпливовіших
жінок України за версією журналу
“Фокус” (№ 40 від 3 жовтня 2008 року).
На думку журналу, її впливовість

зв’язками у владних структурах.

МЦПД надає підтримку процесу
переговорів України з ЄС щодо ЗВТ+
МЦПД продовжує працювати над
формуванням української позиції на
переговорах з Європейським Союзом
щодо нової посиленої угоди. Упродовж
2008 року за фінансового сприяння
Шведської агенції міжнародного
розвитку (SIDA) Центр здійснив проект
“Угода про вільну торгівлю між ЄС та
Україною: аналітична, методологічна та
інформаційна підтримка переговорів”.
У рамках проекту було підготовлено
публікації: “Перспективи та можливості
участі України в агенціях і програмах ЄС”,
“Економічне моделювання як компонент
підготовки до переговорів щодо Зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС”.
Експерти МЦПД разом з Міністерством
економіки також провели реґіональні
консультації щодо можливих наслідків і
перспектив поглибленої вільної торгівлі
з ЄС у Дніпропетровську, Донецьку,
Полтаві, Харкові та Львові. Один з
висновків цих заходів: економічна
інтеґрація на відміну від політичної
має добрі шанси для реалізації; утім,
уряд має активніше консультуватися з
представниками реґіональних бізнескіл про наявні та плановані заходи з
європейської інтеґрації.

Потенціал України та його реалізація
Україні потрібна ефективна система
для розробки й оцінки державної
політики, що базується на аналізі
фактичних даних. Бенчмаркінг – один
з інструментів, який допоможе уряду
України визначити обґрунтовані
пріоритети політики та знайти
рішення проблем. У рамках проекту
“Спроможність до аналізу соціальноекономічних результатів і потенціалу”
МЦПД, Міністерство економіки,
Міністерство фінансів і Національний

Міграційна політика України продовжує
перебувати у фокусі МЦПД. Адже на
сучасному етапі міграційна політика
України зводиться переважно до
боротьби з нелегальною міграцією і
виконання міжнародних зобов’язань
України щодо захисту шукачів
притулку. Вирішення питань управління
міграційними потоками, використання
потенціалу української діаспори за
кордоном, здійснення ефективного
міграційного контролю, перебувають
поза увагою державної політики.
У рамках проекту “Управління міграцією
в реґіоні Чорного моря – поліпшення
імплементації національних політик
в Україні, Молдові та Румунії через
реґіональну співпрацю неурядових
організацій” проаналізовано реалії,
проблеми та ймовірні способи
вдосконалення міграційної політики
в цих країнах. Результати аналізу
будуть представлені всім зацікавленим
сторонам у Києві, Кишиневі та Бухаресті.

МЦПД пропонує нові підходи
до формування політики
національної безпеки
МЦПД працює в напрямі посилення
політики безпеки й оборони України.
Це передусім стосується формування
єдиних методологічних засад. Разом
з іншою провідної “фабрикою”
думок – Центром Разумкова МЦПД
здійснює проект “Україна в системі
реґіональної безпеки: методологічні
проблеми формування політики
національної безпеки” . У рамках
проекту експерти проводять семінари
та тренінги для фахівців профільних
структурних підрозділів центральних
органів виконавчої влади, навчальних
закладів і наукових установ. Заходи
спрямовано на запровадження в Україні

єдиних методологічних засад розбудови
раціональної системи забезпечення
національної безпеки.

МЦПД долучився до розроблення
інноваційної доктрини для України
Країни, що зробили інноваційний
розвиток національним пріоритетом,
посіли провідне місце у сучасному
глобалізованому світі. Україна, попри
спротив інноваціям різних груп
інтересів, досі не втратила потенціалу
для інноваційного розвитку.
МЦПД був одним з ініціаторів розробки
інноваційної доктрини для України,
а директор Центру 2007–2008 рр.
Володимир Нікітін став одним з її
авторів. Успіх інноваційної політики
повинен ґрунтуватися лише на підтримці
суспільством інноваційних ідей розвитку,
зокрема заміни ідеології виживання
та відтворення застарілих суспільних
відносин на ідеологію та організацію
інноваційно спрямованого суспільства.
На думку розробників, головним
стратегічним завданням має стати
створення власного центру політики та
управління майбутнім країни.

МЦПД поліпшує ґендерне
законодавство в Україні
2008 року МЦПД працював над
ґендерною проблематикою, успішно
завершивши разом з Українським
освітнім центром реформ виконання
проекту “Сприяння законодавчому
забезпеченню ґендерної рівності в
Україні”. Результатом проекту стала
розробка змін до законодавства, які
запровадять дієві механізми захисту
від дискримінації за ознакою статі та
створять умови для рівної участі жінок і
чоловіків у виборних органах. Експерти
Центру розробили два законопроекти
“Про недопущення дискримінації
за ознакою статі” та “Про внесення
змін і доповнень до деяких законів
України” (щодо забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків).
Останній внесла народний депутат від
фракції “НУ–НС” Ірина Геращенко до
Верховної Ради.
Успішності проекту сприяла активна
інформаційна кампанія: результати
аналізу наявної державної політики з
ґендерної проблематики і розроблені
законопроекти також було представлено
громадськості в 13 обласних центрах
України.

На шляху до ЄС:
іспанський рецепт для України
Центр розвиває розпочату торік
Ініціативу з посилення українськоіспанських відносин. За результатами
заходу “Іспанія–Україна: перспективи
партнерства”, що відбувся в Барселоні
2007 року, експерти МЦПД та Фонду
CIDOB (Барселона) підготували

рекомендації щодо подальшої розбудови
українсько-іспанського партнерства.
Під час другого спільного заходу в
грудні 2008 року в Києві відбулося
представлення українським експертам
досвіду демократизації та європейської
інтеґрації Іспанії. Учасники також
обговорили пріоритети головування
Іспанії в ЄС 2010 року та окреслили
можливі точки співпраці між нашими
країнами у цьому контексті.

МЦПД оцінив якість столичних послуг
Позиція міської громади є важливою
для успішного вироблення та реалізації
місцевої політики. МЦПД упродовж
жовтня 2008 року здійснив друге
дослідження “Оцінка якості міських
послуг у Києві. Визначення найкращого
району”. Порівняно з минулим роком
ще більше зміцнив свої позиції
Шевченківський район і вдруге поспіль
посів перше місце з-поміж десяти
районів Києва щодо якості надання
послуг своїм жителям.
Із восьми видів міських послуг тільки
дві – освітні послуги і віддаленість
продовольчих магазинів, ринків, аптек
від помешкань громадян – кияни
оцінили на рівні вище середнього.
Найпроблемнішими виявилися:
створення умов для вдоволення
культурних і спортивних потреб
населення, послуги міського
пасажирського транспорту, надання
медичних послуг.

Реформа місцевих органів влади
Експерти МЦПД разом з Українським
освітнім центром реформ провели широкі
публічні консультації щодо реформування
місцевих органів влади в рамках проекту
“Проведення публічних консультацій та
інформаційної кампанії з реформування
місцевих органів влади в Україні – 2 етап”,
що здійснювався за фінансової підтримки
британського Вестмінстерського фонду за
демократію (WFD).
Бачення щодо можливих способів
реформи аналітики Центру
представили в Дніпропетровську,
Житомирі, Миколаєві, Луцьку, Сумах і
Чернівцях. За результатами обговорень
експерти Центру підготували білу
книгу, яка підсумовує висловлені
позиції зацікавлених сторін щодо
наявних проблем і пропонованих
способів їх подолання та окреслює
основні проблеми у сфері місцевого
самоврядування, описує пропоновані
кроки реформ для їх вирішення.

Найбільш успішні круглі столи
“Що означатиме для соціальної сфери
України економічна інтеґрація країни
з ЄС у рамках зони вільної торгівлі?”

Україна та ЄС розпочали переговори про
укладання Угоди про вільну торгівлю.
Вже існують результати оцінки можливих

наслідків угоди для економіки України
та її окремих галузей. Проте відсутня
інформація щодо ймовірних змін на
ринку праці від лібералізації торгівлі та
адаптації європейських стандартів.
У березні Федерація профспілок
України і МЦПД провели круглий
стіл для обговорення та визначення
чутливих галузей у контексті виконання
майбутньої Угоди про вільну торгівлю з
ЄС, а також питань державної соціальної
політики, що потребуватимуть аналізу та
консультацій між урядом і зацікавленими
сторонами. Під час заходу експерти
МЦПД надали результати дослідження
щодо ймовірних змін на ринку праці
України від лібералізації торгівлі з ЄС.
“Як вирішити проблеми житловокомунального господарства у Києві
та в Україні?” Житлово-комунальне

господарство України – одна з
найбільших галузей економіки країни,
яка має великий вплив на щоденне життя
кожної людини та на ситуацію в країні
загалом. За весь період незалежності
України у галузі накопичуються
невирішені проблеми, що дає підстави
говорити про стан системної кризи, яка
дедалі поглиблюється. Це загрожує
безпеці життєдіяльності людей і
національній безпеці країни.
МЦПД провів круглий стіл “Як вирішити
проблеми житлово-комунального
господарства в Києві та в Україні?”
Представники галузі підсумували
результати річної роботи, визначили та
обговорили проблеми галузі. Головний
висновок заходу – без кардинальних
реформ житлово-комунальне
господарство може спричинити
інфраструктурну катастрофу.

Стратегія на 2009–2010 роки
Нестабільна політична й складна
економічна ситуації потребують від
влади державної політики нової
якості. Перелік необхідних реформ
експерти вже давно озвучили. Утім,
залишаються без відповіді питання
щодо шляхів впровадження цих
реформ. Від 2009 року Центр планує
зосередити свою увагу на розробленні
та впровадженні певного алгоритму
здійснення реформ на основі повного
циклу публічної політики. Оновлена
місія Центру– підтримка подальшої
демократизації України через активну та
продуману європеїзацію. n
Докладніше зі звітом ви можете
ознайомитися на сторінці: http://www.
icps.com.ua/doc/ICPS_report_2008_ukr.pdf.
За додатковою інформацією
звертайтеся, будь ласка,
до редактора Вісника Центру
Ольги Львової за телефоном
(044) 484-44-44 чи електронною
поштою olvova@icps.kiev.ua.
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