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Відбулася Міжнародна наукова конференція «XIV юридичні 

читання. Проблеми імплементації національного законодавства до 

Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» 

17–18 квітня 2019 р. у Національному педагогічному університеті (НПУ) 

імені М. П. Драгоманова відбулася міжнародна наукова конференція, яка 

продовжила цикл щорічних наукових конференцій, започаткованих 

факультетом політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова та 

Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Цьогоріч 

вона була присвячена 185-річчю НПУ імені М. П. Драгоманова та 70-річчю 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України  

(Національна академія наук України). 

<…> Вже традиційно співорганізаторами заходу стали  також Науково-

дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук 

України, громадська організація «Феміда» та Центр правової освіти і науки. 

На пленарному та панельних засіданнях виступили провідні юристи – 

вчені і практики, політики і політологи, філософи, історики, педагоги, 

представники професорсько-викладацького складу вітчизняних та 

зарубіжних  закладів вищої освіти, а також наукових установ. Серед них 

представники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 

І. Ф. Кураса НАН України, Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Краківського педагогічного університету імені Комісії 

народної освіти (Польща), Опольського університету (Польща), Національної 

академії внутрішніх справ, Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, Київського національного економічного університету 

імені Вадима Гетьмана, Вінницького національного аграрного університету, 

Юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», Академії адвокатури України, Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та ін. 

Відкрив конференцію та привітав учасників декан факультету 

політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова доктор історичних наук 

Б. Андрусишин. З вітальним словом до учасників міжнародної конференції 

звернувся ректор НПУ імені М. П. Драгоманова член-кореспондент НАН 

України В. Андрущенко. Зі словами вітань до учасників конференції а також 

змістовною доповіддю на тему «Гармонізація законодавства України з 

європейським правом: проблеми теорії і практики» виступив директор 

Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України академік 

НАН України Ю. Шемшученко. Директор Інституту законодавства 

Верховної Ради України академік НАН України О. Копиленко презентував 

для наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова серію книг проекту «Із 

першоджерел», який започатковано Інститутом законодавства Верховної 

Ради України ще 2012 р. до сторіччя Української революції. Директор 

Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, члена-

кореспондент НАПрН України, академік АН ВШ України, доктор юридичних 

наук В. Пилипчук у своєму виступі окреслив основні проблеми адаптації 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4966


національного законодавства до правових стандартів захисту даних 

Європейського Союзу. Він також відзначив почесними грамотами 

співробітників факультету політології та права НПУ імені М. П. Драгоманова 

з нагоди 185-річчя Університету <…> З огляду на змістовні надбання 

конференції було підписано Підсумковий документ, в якому, з метою більш 

послідовного та ефективного вирішення проблем, що постають у сфері 

імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом як ключового чинника євроінтеграції, 

вміщено пропозиції (рекомендації) органам державної влади та їх посадовим 

особам,  науковій  спільноті,  освітянам, усьому громадянському суспільству. 

Докладніша інформація – за посиланням: https://bit.ly/2VRgteX. 
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