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Україна — на роздоріжжі між Єлисеївським гастрономом та Єлисейським
договором

22 січня 2013 року на дипломатичному прийомі в Мистецькому Арсеналі в Києві, який
організовували разом німецьке і французьке посольства, на перший погляд не було чогось
епохального — промови послів, класний виступ вокального гурту «ManSound», німецьке пиво
і французьке вино, опозиціонери і деякі представники влади в одному залі з
дипломатичними усмішками на обличчях.
Але були і незвичні деталі: під час вступної промови німецький посол говорив французькою,
а французький — німецькою. Причому це була хороша вимова, як на українське вухо, то без
акценту. У кількох політиків, що стояли поруч зі мною, вирвалось наступне: «Якби на
українсько-російському прийомі Путін почав розмовляти українською, а Янукович у
відповідь — російською, оце був би фурор».
Детальніше ›››

МЦПД запрошує 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
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

