National Roundtable "Prospects for Election Legislation Reform in Ukraine".
Kyiv – On April 5 2018 at the Conference Hall of the Verkhovna Rada of Ukraine, was held the National Roundtable
"Prospects for Election Legislation Reform". The organisers of the event were the International Foundation for
Electoral Systems (IFES), the Venice Commission of the Council of Europe and the USAID Program "RADA:
Accountability, Responsibility, Democratic Parliamentary Representation".
In the framework of the round table, people's deputies of Ukraine, leading international and domestic
experts, representatives of the Central Election Commission and civil society conducted a professional discussion on
the issues of reforming electoral legislation for parliamentary elections, as well as discussed the main political and
legal factors that should be taken into account when choosing the most optimal option of the electoral system for
Ukraine.
Well-known international expert on electoral issues and electoral systems Prof. Andrew Reynolds, author of
the guidebook on Election Systems Design, took part in the roundtable. Mr. Reynolds presented his analysis of the
bills on the reform of the electoral system at the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine and his position
regarding the reform of electoral systems in Ukraine, taking into account international experience. Also, an
introductory report was made at the event by the Head of the Department of Regional Cooperation Programs of the
Venice Commission of the Council of Europe Serguei Kouznetsov who made a presentation on the main
recommendations of the Venice Commission and the process of reforming the electoral legislation in Ukraine since
2014, as well as finding the best solutions for improving the electoral legislation and the political environment in
Ukraine
Національний круглий стіл «Перспектива реформи виборчого законодавства»
Київ - 5 квітня 2018 в Конференц-залі Верховної Ради України відбувся Національний круглий стіл
«Перспектива реформи виборчого законодавства». Організаторами заходу виступила Міжнародна фундація
виборчих систем (IFES), Венеціанська комісія Ради Європи та Програма USAID "РАДА: підзвітність,
відповідальність, демократичне парламентське представництво".
В рамках круглого столу народні депутати України, провідні міжнародні та вітчизняні експерти,
представники Центральної виборчої комісії та громадянського суспільства провели фахову дискусію щодо
напрямів реформування виборчого законодавства для парламентських виборів, а також обговорили основні
політичні та правові чинники, що мають враховуватись при обранні найбільш оптимального варіанту
виборчої системи для України.
Участь у круглому столі взяв, відомий міжнародний експерт з питань виборів та виборчих систем,
автор посібника Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (IDEA) щодо дизайну виборчих
систем доктор Ендрю Рейнольдс. Пан Рейнольдс представив свій аналіз законопроектів, щодо реформи
виборчої системи на виборах до Верховної Ради України та свою позицію стосовно напрямів реформування
виборчих систем в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. Також вступну доповідь на заході зробив
Голова відділу програм регіонального співробітництва Венеціанської комісії Ради Європи Сергій Кузнєцов,
який зробив презентацію щодо основних рекомендацій Венеціанської Комісії і процесу реформування
виборчого законодавства в Україні з 2014 року, а також пошуку оптимальних рішень для покращення
виборчого законодавства та політичного середовища в Україні.

