
 Заходи, організовані Інститутом законодавства Верховної Ради України у 2018 р. 
 

 
- 26 грудня 2018 року в Інституті законодавства відбулася презентація видання «Про українську 
церкву», присвяченого церковному життю періоду Української революції 1917–1921 років. 
 
- 21 грудня 2018 року в Інституті законодавства у рамках дискусії щодо проблем ефективності 
національного законодавства відбулося науково-експертне обговорення, учасники якого висловили 
бачення проблем розвитку концептуального законодавства. 

 
- 13-14 грудня 2018 року, за участі Інституту законодавства Верховної Ради України, відбулася VII 
міжнародна науково-практична конференція «Розумовські зустрічі», організована Чернігівським 
центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя за підтримки фонду 
Ганса Зайделя. 
 
- 12 грудня 2018 року за ініціативою Інституту законодавства Верховної Ради України 
започатковано Міжнародний центр моніторингу інвестиційного законодавства.  
 
- 6 грудня 2018 року в Донецькій обласній державній адміністрації відбувся круглий стіл, у ході якого 
презентовано підготовлену в Інституті законодавства Верховної Ради України 
монографію «Військово-цивільні адміністрації в Україні. Досвід комплексного дослідження». 

 
-30 листопада 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулася 
презентація видань «Законотворчий процес періоду Української революції 1917–1921 років» та 
«Якого хочемо ладу на Україні (Конституційний процес часів Української революції 1917–
1921 років)», присвячених 100-річчю українського законотворення. 

 
- 29 листопада 2018 року у рамках заходів щодо законодавчого забезпечення розвитку реального 
сектору економіки в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл з 
обговорення актуальних проблем законодавчого забезпечення національної інноваційної політики. 

 
- 20 листопада 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України, спільно із Женевським 
центром демократичного контролю над збройними силами, Центром досліджень армії, конверсії і 
роззброєння, проведено науково-експертне обговорення питань забезпечення рівних можливостей 
для жінок і чоловіків у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. 

 
- 1 листопада в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл, присвячений 
обговоренню сучасного стану та тенденцій розвитку національного законодавства впродовж 
останнього десятиліття. 
 
- Інститут законодавства Верховної Ради України разом із Міжнародним Комітетом Червоного 
Хреста в жовтні 2018 року у черговий раз провів навчальні курси із міжнародного гуманітарного 
права, слухачами яких стали народні депутати України, їхні помічники-консультанти, співробітники 
секретаріатів парламентських комітетів і фракцій, учасники стажування в апараті Верховної Ради 
України. 
 
 
30 жовтня 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України 
відбулося експертне обговорення проекту Коментаря Директиви Європейського парламенту і Ради 
(ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та 
інформаційних систем на території Союзу. 
 
- 18 жовтня 2018 р. в Інституті законодавства Верховної Ради України, у рамках постійно діючого 
науково-практичного семінару «Моніторинг колізій та прогалин у національному законодавстві», 
відбулося науково-експертне обговорення питань застосування законодавства про національну 
безпеку та перспектив його удосконалення. 
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- 9 жовтня 2018 р. в Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського 
відбулася презентаціясерії видань Інституту законодавства Верховної Ради України «Із 
першоджерел» із передмовою Голови Верховної Ради України А. В. Парубія. 

 
- У рамках заходів, спрямованих на подальший розвиток законодавчого забезпечення розвитку 
реального сектору економіки, 27 вересня 2018 року Інститутом законодавства Верховної Ради 
України проведено круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми здійснення реформ в Україні». 
 
- 12 вересня 2018 року в Інституті законодавства відбулося чергове обговорення актуальних проблем 
законотворення. 
 
- 11 вересня 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий стіл, 
присвячений актуальним питанням законодавчого прогнозування у діяльності парламентів 
зарубіжних країн та ЄС, в якому взяли участь народні депутати України, провідні вчені-юристи, 
представники вищих навчальних закладів та громадських організацій. 
 
- 9 серпня 2018 року у Мелітополі в інтеркультурному музеї «Кале» за сприяння Представництва 
Президента України в АРК та Інституту законодавства Верховної Ради України, Меджлісу 
кримськотатарського народу, регіональних та місцевих меджлісів, Запорізької облдержадміністрації, 
Мелітопольської міськради, Кримськотатарського ресурсного центру, Мелітопольського комітету 
сприяння поверненню кримськотатарського народу на історичну батьківщину «Азат», 
Мелітопольського національно-культурного караїмського товариства «Джамаат» відбувся соціально-
мистецький форум «Три народи – один корінь» із нагоди Міжнародного дня корінних народів світу 
ООН. 
 
- 26 червня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Женевським центром 
демократичного контролю над збройними силами та Центром досліджень армії, конверсії та 
роззброєння провели міжнародну науково-практичну конференцію з нагоди 22-ої річниці 
Конституції України «Правове регулювання децентралізації в Україні: безпекові аспекти». 
 
- 21 червня 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся експертно-
комунікативний захід за участю представників відповідних спеціалізованих державних органів 
України з обговорення умов створення та основних напрямків діяльності Міжнародного центру 
моніторингу антикорупційного законодавства. 
 
- 5 червня 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбулося 
експертнеобговорення ключових питань продуктивного використання наукового потенціалу в 
законодавчій діяльності парламентів світу. Під час дискусії учасникам було презентовано результати 
дослідження, яке розкриває науково-правові та організаційно-функціональні аспекти діяльності 
дослідницьких служб законодавчих органів зарубіжних країн. 
 
 
- 14 – 15 травня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України виступив 
співорганізатором науково-практичної конференції «Відродження західної правничої традиції в 
Україні – перспективи для розвитку сучасної української правової культури». 
- 23 – 27 квітня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України у співпраці з 
Представництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні вдруге провів Курс 
навчальних семінарів із міжнародного гуманітарного права.  
 
- 22 квітня 2018 року в рамках відзначення 100-річчя Української революції 1917–1921 років за 
ініціативою Представництва Президента України в АРК, за сприяння Інституту законодавства 
Верховної Ради України та Херсонського державного університету, відбувся круглий 
стіл «Український Крим: минуле та сьогодення». 
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- 19–21 квітня 2018 року в Ужгородському національному університеті відбулася ювілейна Х 
Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання», співорганізатором 
якої виступив Інститут законодавства Верховної Ради України. 
 
- 19 квітня 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради України відбувся круглий 
стіл«Наукометричний вимір українського законодавства», до участі в якому були запрошені народні 
депутати України, відомі юристи та провідні співробітники Інституту законодавства Верховної Ради 
України. 

  
- 22 березня 2018 року у рамках заходів, спрямованих на подальший розвиток законодавчого 
забезпечення розвитку реального сектору економіки, в Інституті законодавства Верховної Ради 
України проведено круглий стіл «Сучасний стан та проблеми стратегічного управління в Україні (на 
прикладі Національної програми інформатизації)». 
          
- 14 березня 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно із Женевським 
центром демократичного контролю над збройними силами та Центром досліджень армії, конверсії і 
роззброєння провели міжнародну спеціалізовану науково-практичну конференцію«Законодавче 
забезпечення парламентського контролю в оборонно-промисловому комплексі України». 

  
- 27 лютого 2018 року в Інституті законодавства Верховної Ради проведено круглий стіл «Чотири 
роки окупації Криму: наслідки та перспективи» організований у співпраці з Представництвом 
Президента України в Автономній Республіці Крим. 
  
- 20 лютого 2018 року Інститут законодавства Верховної Ради України спільно з Комітетом Верховної 
Ради України з питань запобігання і протидії корупції провели круглий стіл на тему: 
«Антикорупційне законодавство України: проблеми забезпечення ефективності». 
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