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Ігор Шевляков: «В реформі технічного регулювання інтереси споживачів не
забезпечено»
Ігор Шевляков
За понад два роки після ухвалення законів, що стосуються
запровадження в Україні європейських норм та принципів у
сфері технічного регулювання та безпеки продуктів
харчування, відповідальні органи влади так і не спромоглися
реалізувати передбачені механізми на практиці. Немає ані
списків небезпечних товарів, ані оперативних повідомлень
про їх виявлення, а відповідні інформаційні системи досі не
створено.
Поодинокі повідомлення представників органів влади про
токсичні іграшки, поламані ліфти, вибухонебезпечні
електроприлади широко тиражуються ЗМІ та викликають
великий резонанс у суспільстві. Але через брак інституційного
забезпечення впровадження реформи, споживачі
залишаються відрізаними від детальної інформації про такі
випадки, важливі з точки зору здоров’я та навіть життя.
Детальніше ›››

Ларіон Лозовий про десять порад молодим аналітикам від Геральда Кнауса
Керівник Європейської ініціативи стабільності Геральд Кнаус поділився із молодими
аналітиками з України та Білорусі власним досвідом, як ставити незручні й болючі питання,
щоб збурити увагу суспільства. Відбулося це в рамках чотириденного майстер‐класу,
організованого Ініціативою з підвищення спроможності аналітиків проекту UNITER. Серед
порад пана Кнауса такі:
• Кидайте виклик панівним уявленням, руйнуйте міфи.
• Пишіть звіти простою і доступною мовою, зрозумілою навіть 12‐ти річному підлітку.
• Вигадуйте нові концепти і словосполучення, що будуть асоціюватися з вашою
діяльністю.

• Безжально видаляйте зайву інформацію з ваших звітів.
• Забудьте про розділ «Рекомендації» наприкінці аналітичного документа.
Детальніше ›››

Ільдар Ґазізуллін: «Україні не треба чекати на офіційне підписання Угоди про
Асоціацію, а вже почати виконувати вимоги Угоди»
Ільдар Ґазізуллін
«Угода про Асоціацію є таким інструментом, який може
трансформувати низькоефективну економіку країни через
дотримання європейських стандартів і регулювань. Це
дасть змогу подолати бар’єри та обмеження для
входження українських товарів на ринки країн ЄС та інших
вибагливих ринків. Україні не треба чекати на офіційне
підписання Угоди про Асоціацію, а вже почати виконувати
вимоги Угоди.»
Про це на конференції «Маастрихтська стратегія ОБСЄ:
український вимір» розповів старший аналітик Міжнародного
центру перспективних досліджень Ільдар Ґазізуллін у доповіді
«Створення єдиного економічного простору в реґіоні ОБСЄ:
виклики та завдання для України»
Детальніше ›››

Олександр Жолудь радить зберігати гроші в гривнях та золоті
Олександр Жолудь
«На 3 місяці однозначно раджу депозит у гривні. Справа в
тому, що ставки по таких внесках зараз максимально високі. А
протягом трьох місяців знецінення гривні не очікується.
На 6 місяців ‐ депозит у гривні. За ним навіть у великих
надійних банків ставки досить високі. А розрив у ставках між
гривневими і доларовими депозитами зараз такий великий,
що навіть якщо гривня впродовж року ослабне на 10% ‐ з 8 до
8,8 грн за дол. США, все одно депозит у гривні виявиться
вигіднішим, ніж валютний.
На 3‐5 років – у золото», ‐ порадами про те як, скільки та в якій
формі найкраще зберігати свої заощадження Олександр
Жолудь поділився українцям в газеті Сегодня.ua.
Детальніше ›››

Триває конкурс на заміщення посади директора МЦПД
• 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 ›››

Експертне обговорення
Що заважає владі залучати громадськість до прийняття рішень?
19 лютого, 11:00–12:00
МЦПД
вул. Артема, 60,
АТ «Інститут транспорту
нафти», 6‐й поверх, к. 603

Механізми участі громадськості у формуванні та здійснення
державної політики належним чином не реалізуються. Ця
проблема є невідкладною сьогодні в контексті проведення
реформ. Неможливо досягти успіху у проведенні реформ без
забезпечення зворотного зв’язку від громадян. Це
відбувається через публічні консультації з представниками
всіх груп інтересів, які мають відношення до реформи.

Запрошені:
представники аналітичних МЦПД організовує експертну дискусію, на якій учасники
центрів, органів влади, ЗМІ обговорять причини недостатньої участі громадськості та груп
та донорських організацій інтересів у виробленні політики і можливі заходи для того,
щоб залучення громадянського суспільства до процесу
прийняття рішень стало традицією в реальному житті.
Дискусія сприятиме кращому розумінню варіантів дій та
позицій зацікавлених сторін.
Детальніше ›››

Панельна дискусія
Транснаціональні корпорації в Україні: користь чи шкода?
Журнал «Український тиждень» продовжує серію панельних
19 лютого, 18:30 дискусій за участю політиків та експертів на актуальні
Книгарня «Є» суспільно‐політичні й соціально‐економічні теми.
Київ, вул. Лисенка, 3
ст. м. «Золоті ворота» На черговій зустрічі буде обговорено питання діяльності в
Україні транснаціональних компаній:
Учасники: «Вплив ТНК на економіку України», – проаналізує Ільдар
Ярослав Войтко Газізуллін, старший аналітик, економіст Міжнародного центру
Свен Генніґер перспективних досліджень
Михайло Гончар
Анна Дерев’янко «ТНК в Україні: користь чи шкода?» – розповість Володимир
Олександр Рогач Лановий, доктор економічних наук, президент Центру
ринкових реформ, міністр економіки (1992)
Детальніше ›››

МЦПД запрошує молодих професіоналів вдосконалити вміння під час
інтернатури в 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

