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Газотранспортний консорціум: третій зайвий?
Ільдар Ґазізуллін
Інформація про можливе створення газотранспортного
консорціуму між Україною та Росією без участі європейської
сторони викликає занепокоєння, мовляв, Київ втрачає
важливий енергетичний актив, і впадає в «обійми» Москви.
Насправді, за певних умов енергетичної залежності від Росії
можна уникнути навіть без залучення європейської компанії.
Детальніше ›››

Що заважає владі залучати громадськість до прийняття рішень?
Розвиток інституційної спроможності органів влади та ОГС є
ключовим для якісних публічних консультацій за
європейськими стандартами, – такої спільної думки дійшли
учасники експертного обговорення «Що заважає владі
залучати громадськість до прийняття рішень?», яке провів
МЦПД. На ньому представники органів влади та експерти
провідних аналітичних центрів з питання демократичного
врядування обговорили можливі варіанти приведення
української практики у сфері консультацій з громадськістю у
відповідність до європейських стандартів.
Детальніше ›››

Ільдар Ґазізуллін: «Закритий бюджет в Україні – перша ознака корупції»

Як забезпечити прозорість і контроль використання бюджетних коштів в Україні? Це питання
було ключовим у панельній дискусії «Як забезпечити прозорість і контроль законності,
доцільності й ефективності використання бюджетних коштів?», яку організував Міжнародний
центр перспективних досліджень у рамках проекту «Відкритий бюджет». У ній взяли участь
президент Transparency International Україна Олексій Хмара та старший аналітик
Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Ґазізуллін. Модератором був
заступник голови Рахункової палати України 1997–2005 років Віталій Мельничук.
Експерти обговорили як має відбуватися діалог громадськості (платників податків, груп, що
отримують бюджетне фінансування) та уряду під час підготовки та виконання бюджету та як
посилити контроль Рахункової палати та Верховної Ради за адмініструванням державного
бюджету?
Детальніше ›››

Для захисту національних інтересів від негативних впливів транснаціональних
корпорацій потрібні сильні державні інституції
Нині в Україні працює багато глобальних і реґіональних
транснаціональних корпорацій (ТНК), таких як KPMG, Cersanit,
Сiklum, GfK, діяльність яких спрямована переважно на
внутрішній ринок. Вони займаються продажем імпортованої
продукції або виробництвом продукції для українського
ринку. Відносно мало компаній виробляє продукцію на
експорт.
Хоча діяльність ТНК має позитивний вплив на споживачів та
працівників, часом викликає нарікання з боку громадськості.
Детальніше ›››

МЦПД допоможе запровадити європейські стандарти публічних консультацій
на Дніпропетровщині
Керівництво Дніпропетровської області приділяє велику увагу питанням створення
ефективного механізму взаємодії громадськості та влади. Одним з вдалих механізмів
налагодження ефективної взаємодії між владою та громадою є Громадська платформа з
впровадження земельної реформи в області. Її було створено за методологією Міжнародного
центру перспективних досліджень. Згодом, використавши цей досвід, в області створили
Громадську платформу з питань медичної реформи.
25 лютого 2013 року експерти МЦПД та керівництво області обговорили з представниками
ЗМІ, як підвищити інституційну спроможність органів влади Дніпропетровської області до
проведення якісних публічних консультацій за європейськими стандартами.
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 ›››

МЦПД разом з ООН сформулює Пріоритети розвитку після 2015 року
Проект Організації Об’єднаних націй «Визначення та формування пріоритетів і цілей розвитку
суспільства на період після 2015 року» запросив МЦПД стати партнером і допомогти ООН у
визначенні бажаного майбутнього після 2015 року та формулюванні рекомендацій владі,
громадянському суспільству та зацікавленим сторонам для досягнення цього майбутнього.
Детальніше ›››

Володимир Панченко привітав Український вільний університет в Мюнхені із
92-річчям
Виконувач обов’язків директора МЦПД Володимир Панченко взяв участь у відзначенні 92-ї
річниці від заснування Вільного українського університету. Візит В. Панченка став першим
кроком до налагодження тісної співпраці між одним із провідних аналітичних центрів
України, що працює над європеїзацією України, та вишем, що має на меті стати провідним
центром україністики в Євросоюзі. Нині МЦПД і УВУ працюють над формалізацією співпраці
та розробкою плану спільних дій.
Детальніше ›››

Прес-сніданок
Саміт Україна – ЄС: попередні висновки та подальші перспективи
МЦПД проводить прес-сніданок, присвячений Саміту Україна
28 лютого, 11:00–12:00 – ЄС та перспективам підписання Угоди про асоціацію у 2013
Кафе «Шоколадниця», році. Запрошені до розмови авторитетні експерти та
вул. Хрещатик, 24, 3 пов.
журналісти зможуть за чашкою кави обмінятися думками
щодо таких питань:
Учасники:
 Результати та висновки саміту Україна – ЄС 25 лютого
Олександр Чалий,
2013 року.
Віктор Маштабей,
Ігор Шевляков
 Перспективи підписання Угоди про асоціацію з
Євросоюзом – реальні чи примарні?
 Ситуація на основних напрямках співробітництва

України та ЄС: візова лібералізація, фінансовоекономічне співробітництво, здійснення реформ та
створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною.
 Асоціація з ЄС vs Митний союз.
За акредитацією звертайтеся до Ірини Патроник.
Детальніше ›››

Експертне обговорення
Секторальні стратегії – основа стратегічного планування розвитку економіки в
Україні
Володимир Панченко, в. о. директора МЦПД, запрошує
5 березня, 08:30–09:30 експертів, представників бізнесу та ЗМІ на сніданок
Кафе «Шоколадниця», «Секторальні стратегії – основа стратегічного планування
вул. Хрещатик, 24, 3 пов. розвитку економіки в Україні» для обговорення причин
деградації української економіки і питань:
Учасники:
 Яка економічна модель потрібна в Україні?
Володимир Панченко,
керівники найвпливовіших
 Яка роль секторальних стратегій в стратегічному
аналітичних центрів та
плануванні та розвитку економіки?
неурядових організацій
 Яка роль неурядових організацій в формуванні
економічної політики є сьогодні і повинна бути завтра?
 В якій формі консолідувати зусилля експертів для
ефективного впливу на прийняття державних рішень?
Про участь повідомляйте Марті Семеряк.
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
АНАЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ" Реймонда Дж. Страйка

книги

“УПРАВЛІННЯ

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. 603604.

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

