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Індекс відкритості бюджету–2012: Україна втрачає позиції в міжнародному
рейтингу
2012 року Україна посіла 35 місце серед 100 країн за Індексом
відкритості бюджету, отримавши 54 бали зі 100 можливих.
Цей показник більший за середню оцінку в 43 бали для всіх
досліджуваних країн, проте нижчий за показник сусідніх
країн, зокрема Болгарії, Польщі, Росії, Словаччини та Чеської
Республіки. Крім того, 2012 року бал країни знизився до 54
порівняно до 62 балів 2010 року.
Показник України вказує на те, що уряд надає лише деяку
інформацію щодо планування та виконання державного
бюджету впродовж року. Це ускладнює забезпечення
підзвітності уряду щодо управління громадськими коштами.
Детальніше ›››

Чому реформи в Україні буксують?
Швидкість впровадження економічних реформ можна збільшити, якщо у процесі планування
та виконання реформ перейти від командно‐адміністративного до демократичного циклу
реформ.
На думку МЦПД, хронічно мляві темпи реалізації заявлених реформ пов’язані з тим, як
працює система державного управління в Україні. Програма реформ існує, вона економічно
точна, але її здійснює нереформований бюрократичний апарат, якому бракує спроможності
активно генерувати нові ідеї, перетворювати політичні рішення в адміністративні процедури,
інформувати громадськість про те, що він робить, або заохочувати зовнішні експертні
пропозиції під час підготовки реформ.
Детальніше ›››

Як зробити реформу енергетичних ринків соціально прийнятною
Сучасна українська система соціального захисту не здатна забезпечити ефективний захист
споживачів від побічних ефектів лібералізації енергетичних ринків України. Попри наявні

міжнародні зобов’язання з посилення захисту соціально вразливих споживачів, Україна не
визначила такі вразливі категорії та механізми їхнього захисту на законодавчому рівні і
зволікає зі змінами у системі соціального захисту, яка залишається неадресною та
неефективною.
Детальніше ›››

МЦПД розпочав 2013 рік засіданнями загальних зборів і Наглядової Ради
11 січня 2013 року відбулося засідання загальних зборів Міжнародної громадської організації
«Міжнародний центр перспективних досліджень». Його ініціювали члени загальних зборів
для звітування Наглядової Ради МЦПД щодо виконання Стратегічного плану Центру в 2012
році та проведення конкурсу на посаду директора МЦПД.
Детальніше ›››

Наглядова Рада МЦПД оголошує конкурс на заміщення посади директора
• Кінцевий строк подачі заявок: 28 лютого 2013 року
• Дата початку роботи: 15 березня 2013 року
• Основне завдання: загальна координація роботи організації, забезпечення виконання
усіх програм та досягнення цілей Центру
• Місце роботи: м. Київ, Україна
Оголошення результатів конкурсу та призначення нового директора МЦПД відбудеться 15
березня 2013 року на засіданні членів Наглядової Ради.
Детальніше ›››

Панельна дискусія «Як забезпечити прозорість і контроль законності,
доцільності й ефективності використання бюджетних коштів?»
14 лютого, 11.00–12.00 Державний бюджет 2012 року є соціальним, а тому хибні
Укрінформ пріоритети державних програм чи нецільові витрати
означатимуть погіршення соціального становища в Україні.
Учасники: Україна отримала низькі оцінки за прозорість державних
Віктор Чумак, фінансів і корупцію в таких міжнародних рейтингах, як Індекс
Олексій Хмара, сприйняття корупції та опитування Відкритий бюджет–2012.
Ільдар Ґазізуллін МЦПД організовує панельну дискусію, на якій учасники
Модератор: обговорять причини недостатньої прозорості державних
Віталій Мельничук фінансів і можливі заходи для того, щоб процес використання
бюджетних коштів був підзвітним громадськості.
Детальніше ›››

МЦПД запрошує
прошує 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

