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2013 року економіка України вийде на нульові темпи зростання – прогноз
МЦПД

За оцінкою МЦПД, ВВП в першому кварталі скоротився на 1,9% до відповідного періоду
попереднього року. За базовим прогнозом, динаміка в другому півріччі поліпшиться, що
уможливить вихід на нульові темпи зростання. Утім, імовірність від’ємних темпів зростання
за результатом року є значною.

Щоб отримати детальнішу інформацію, передплатіть пакет публікацій
Економічний прогноз
З питань передплати звертайтеся до Марти Семеряк: msemeryak@icps.kiev.ua; тел./факc.:
(044) 484 44 10.

Володимир Панченко: Служба фінансових розслідувань може стати новим
НКВС
Враховуючи
особливості
Кримінально-процесуального
кодексу, що набрав чинності, створення контролюючого
органу у вигляді Служби фінансових розслідувань може
призвести до появи "нового НКВС". Таку думку висловив
директор МЦПД Володимир Панченко у коментарях
журналістам.
Детальніше ›››

МЦПД та Американська торгівельна палата домовилися про співпрацю, щоб
разом зробити зміни в Україні можливими
Президент Американської торгівельної палати в Україні Хорхе
Зукоскі та директор МЦПД Володимир Панченко підписали
Меморандум про порозуміння та співпрацю.
За словами пана Зукоскі співпраця між нашими організаціями
допоможе заповнити вакуум якісних документів з аналізу
політики та сприяти вступу України до ЄС.
Володимир Панченко додає, що спільна робота аналітичного
центру з лобістською організацією, допоможе обом бути
більш впливовими та розвивати Україну.
Детальніше дивіться у відео церемонії (англ.)›››

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 книги “УПРАВЛІННЯ
АНАЛІТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ" Реймонда Дж. Страйка
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

