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МЦПД очолив Володимир Панченко

Наглядова Рада Міжнародного центру перспективних досліджень призначила Володимира
Панченка на посаду директора. Від 15 березня 2013 року він перейняв на себе
відповідальність за діяльність МЦПД.
Володимир Панченко – кандидат історичних наук, громадський діяч, підприємець, державний службовець, директор Інституту суспільних досліджень, радник Міністра економічного
розвитку і торгівлі.
Юрій Єхануров, заступник голови Наглядової Ради, сказав: «МЦПД активно працює, щоб
зробити свій внесок у створення умов для виконання Україною майбутньої Угоди про
асоціацію з ЄС. Зважаючи на професійний досвід пана Панченка, він, без сумніву, зможе
забезпечити виконання поставлених перед МЦПД завдань».
Детальніше ›››

Чи підриває Україна основи СОТ?
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні занепокоєне тим, що Україна підриває
основи СОТ. Намір України переглянути мита на 371 товарну позицію може спровокувати інші
країни також піти цим шляхом. Київ порівнюють з альпіністом, який відв'язується від групи
під час сходження на гору. Більше ста членів – проти цього. Американські дипломати радять
українським чиновникам відмовитися від претензій. І перейти до конструктивного діалогу.
Що відповість на це експерт МЦПД Ігор Шевляков – дивіться у відео Першого ділового.
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

