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Реформа газового ринку та електроенергетики України матиме негативні побічні ефекти для
населення. Насамперед, суттєво зростуть ціни для кінцевих споживачів. Приватизація
підприємств енергетичного сектору також означатиме посилення платіжної дисципліни й
частіші відключення неплатників від енергопостачання.
За таких умов пенсіонери, інваліди, багатодітні сім’ї ризикують опинитися у стані
енергетичної бідності. Водночас, відмова від реформи означатиме, що програє суспільство
загалом, адже якість послуг та енергетичної інфраструктури погіршуватимуться для всіх без
винятку споживачів.
МЦПД відкриває онлайн-обговорення, в ході якого експерти Центру будуть давати відповіді
на запитання і коментарі громадськості.
Детальніше ›››

Українським сім’ям не вигідно зберігати заощадження в золоті
Впродовж останнього року попит на золото в світі впав, а ціни
на нього не виросли. Експерт МЦПД Олександр Жолудь
розповів інтернет-виданню «Обозреватель», чи вигідно
українцям за таких умов зберігати заощадження в золоті.
«Для більшості українських сімей золото не є головним
способом накопичення, але може мати місце, – зазначив
експерт. – Золото можна накопичувати у вигляді монет
Нацбанку, злитків. На покупку золотих монет НБУ, наприклад,
йдуть великі комісії: їх ціна вище реальних цін на золото, так
як саме виготовлення коштує чималих коштів. Тобто, назвати
це вигідним придбанням складно».
Детальніше ›››

Олександр Квасневський та Юрій Єхануров узгодили напрямки діяльності
МЦПД у 2013 році

Юрій Єхануров та Володимир Панченко з робочим візитом відвідали у Варшаві Голову
Наглядової ради МЦПД Олександра Квасневського. Заступник голови Наглядової Ради Юрій
Єхануров розповів Голові про зміни в її складі та функціонування Центру в цілому. Володимир
Панченко звітував про виконання Стратегічного плану МЦПД та презентував напрямки
діяльності Центру в 2013 році.
Олександр Квасневський схвально оцінив діяльність команди МЦПД та підкреслив
важливість для майбутнього України розвитку обраних Центром пріоритетів на 2013-2015

роки.
Детальніше ›››

Отримайте безкоштовно переклад унікальної
АНАЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ" Реймонда Дж. Страйка

книги

“УПРАВЛІННЯ

Аналітичні центри здійснюють оригінальні дослідження та
проводять навчальні 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

