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Роль технічного регулювання у поліпшенні бізнес‐клімату
З середини 2011 року систему доринкового державного нагляду та контролю товарів в
Україні, несумісну з нормами ЄС, замінено на систему ринкового нагляду, що відповідає
європейським принципам і практиці. Ця реформа має покращити бізнес‐клімат для
підприємців, оскільки усуває надмірний тиск і адміністративне втручання у господарську
діяльність. За рахунок підвищення контролю за продукцією вона має убезпечити споживачів
від придбання неякісних товарів та тих, хто поставив її на ринок.
Втім ці зміни здійснюються занадто повільно навіть за потужної технічної та фінансової
підтримки з боку ЄС. Наразі впровадження законів загальмувалося, багато компонентів
системи лишаються нереформованими, а технічна та фінансова допомога ЄС
використовується недостатньо ефективно.
МЦПД провів дослідження стану впровадження реформи технічного регулювання в Україні.
Воно показало, що причина затримок з виконанням планів і завдань – загальний брак
інституційної спроможності до організації та здійснення системних змін. Дослідження
експерти МЦПД представили 20 грудня 2012 року на круглому столі «Як прискорити
поліпшення бізнес‐клімату: уроки реформи технічного регулювання».
Детальніше ›››

Як уряду знайти спільну мову із зацікавленими сторонами?
За роки незалежності в Україні було здійснено численні політичні кроки, щоб залучити
громадськість до формування та здійснення державної політики. За основу було прийнято
стандартні європейські підходи.
Незважаючи на помітні зрушення у розбудові нормативно‐правової бази у сфері публічних
консультацій, залучення громадянського суспільства до процесу прийняття рішень так і не
стало нормою в реальному житті та продовжує залишатися переважно декларацією намірів.
Експерти МЦПД готують документ з аналізу політики щодо проблем у сфері публічних
консультацій в Україні, який невдовзі представлять широкій громадськості.
Детальніше ›››

2013 рік: економічне зростання потребуватиме зусиль
Ільдар Ґазізуллін
Економічні перспективи України у 2013 році визначатиме не
зовнішній попит на сталь, а внутрішня політика.
Нещодавно агентство Moody’s дуже влучно сформулювало
ризики країни: «Погіршення інституційної спроможності
країни на тлі низької передбачуваності державної політики».
Якщо уряд не відновить довіру фінансових ринків,
економічний прогноз буде погіршено. Позитивна оцінка
базується на хиткому припущенні, що світовий попит на
товари українського експорту збільшиться 2013 року.
Насправді попит буде низьким, враховуючи складну ситуацію,
в якій опинилися найбільші економіки світу.
Детальніше у KyivPost (англ.)›››

МЦПД підписав меморандуми про співпрацю з Фондом Східна Європа (EEF),
Київською школою економіки (KSE) та Київським міжнародним енергетичним
клубом (Q‐club)
МЦПД вже давно і тісно співпрацює із багатьма організаціями,
цілі діяльності яких збігаються із пріоритетами Центру.
Поступово МЦПД формалізує ці відносини. У грудні 2012 року
на зустрічі «Нові стратегічні партнерства для реформ» було
підписано меморандуми про співпрацю між МЦПД та Фондом
Східна Європа (EEF), Київською школою економіки (KSE),
Київським міжнародним енергетичним клубом (Q‐club).
Київська школа економіки буде партнером МЦПД у проектах
в освітній сфері та спільних економічних дослідженнях.
Із Київським міжнародним енергетичним клубом «Q‐Club»
МЦПД сприятиме запровадженню стандартів Енергетичного
співтовариства в Україні.
Разом із Фондом Східна Європа МЦПД працюватиме над
поліпшенням партнерства громадянського суспільства, влади
та бізнесу для сприяння соціально‐економічному розвитку
України.
У липні 2012 МЦПД вже підписав меморандум із едвокасі‐
групою Центр «UA» про співпрацю, спрямовану на
запровадження європейських стандартів публічних
консультацій в Україні.

МЦПД запрошує молодих професіоналів вдосконалити вміння під час
інтернатури у Центрі
Успішні апліканти, які пройдуть ретельний відбір, будуть запрошені працювати в одному з
провідних українських неурядових мозкових центрів. Інтерни МЦПД працюватимуть із
найкращими аналітиками у сферах від зовнішньої політики і демократичного врядування до
економічної теорії та екології.
Детальніше ›››

Отримайте безкоштовно переклад унікальної книги “УПРАВЛІННЯ
АНАЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ" Реймонда Дж. Страйка
Аналітичні центри здійснюють оригінальні дослідження та
проводять начальні програми і виступають інструментом
суспільного контролю, а відповідно впливають на цілі та
цінності суспільства.
Ця книга – практичний посібник з управління, розвитку та
функціонування аналітичних центрів. Вона також може стати у
нагоді різноманітним фондам та організаціям, які
співпрацюють із аналітичними центрами.
Отримати видання можна безкоштовно:
• Електронну версію (pdf) – завантажуйте російською.
• Друковану – в офісі МЦПД, м. Київ, вул. Артема, 60,
оф. 603‐604.

Вісник Центру є двотижневою публікацією Міжнародного центру перспективних досліджень, що
розповсюджується електронною поштою. Якщо ви хочете бути внесеними до списку розсилання бюлетеня,
надішліть інформацію про себе на адресу: marketing@icps.kiev.ua
Редактор Вісника Центру Ірина Патроник.
Телефон: (044) 484‐4400. Факс: (044) 484‐4402.
Передрук матеріалів дозволено з відома Центру.
Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) –
провідний український незалежний аналітичний центр, заснований 1994 року.
Відтоді МЦПД бере активну участь у впровадженні демократичних принципів управління в Україні.
Місія Центру полягає у просуванні реформ і суспільних перетворень в Україні та
пропагуванні європейських принципів управління через наші високоякісні продукти.
МЦПД прагне досягати сталого впливу завдяки створенню ефективних партнерств,
застосуванню міжнародної практики та виробленню інноваційних рішень.
Адреса: вул. Артема, 60, Київ, Україна, 04050.
Веб‐сайт: www.icps.kiev.ua

