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1. Прізвище, ім’я та по-батькові. 

Речицький Всеволод Володимирович 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, посада – доцент кафедри 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. 

Дві статті про сучасний конституційний процес в Україні обсягом 2 д.а. 

4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. 

Дві статті про сучасний конституційний процес в Україні обсягом 2 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 

навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 

ін.). 

Розділ монографії: «Конституційне АБВ», окремі наукові та науково-

просвітницькі статті. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів. 

Тематично ні монографія, ні статті не повторюють існуючі джерела з даного 

питання в Україні. Постановка і розгляд наукових питань є пріоритетним в 

Україні.  

5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

Брав участь у доопрацюванні проекту внесення змін до Конституції України в 

частині прав людини в рамках роботи (в якості члена) Конституційної Комісії 

України. 

5.1. Участь у підготовці законопроектів (кодексів та інших законів). 

5.2. Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 

нормативно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади. 

Готував науковий аналіз по запиту слідчих Генеральної прокуратури України. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Проведення узагальнень практики застосування законодавства та проведення 

інших соціологічних досліджень. 

6.2. Підготовка доповідних записок до судових, правозастосовчих та інших 

державних органів. 

6.3. Участь у розробці проектів постанов Пленуму Верховного Суду України та їх 

рецензування. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 

місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

7. Чи ви є депутатом місцевої ради, чи входите до складу інших органів місцевого 

самоврядування (в тому числі робочих та дорадчих). 

8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 

проведення). 

1. Мозковий штурм: права людини в Україні: точка відліку (програма розвитку ООН 

в Україні). – Київ, 24 травня 2016 р. 
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2. Конституційний полілог: 20 років Конституції України: суспільство і 

влада в конституційному процесі. Конференція ОБСЄ. – Київ, 23 червня 2016 р. 

3. Публічна конференція-дискусія «Право на збройний самозахист в Україні». 

Проект «Democracy Reporting International». – Київ, 31 березня 2016 р. 

4. Міжнародна конференція «Конституційний контроль і процеси демократичної 

трансформації в сучасному суспільстві». ОБСЄ, Конституційний Суд України. – 

Київ, 7-8 жовтня 2016 р. 

9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 

перелік надрукованих у 2015 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Монографія: 

Речицький В. Конституційне АБВ. – Харків: Права людини, 2016. – 408 с.(21 

д.а.). 

 

Статті: 
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3-4, 2016. – С. 6-10 (0,6 д.а.). 

8. Речицкий В. Социальное или социалистическое государство Украина? // 

Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і 

громадянина. – Харків: Права людини, 2016. – С. 53-59 (0,6 д.а.). 

9. Речицкий В. Императив толерантности, генетические истоки // 

Толерантність у транзитних суспільствах. – Харків: Видавництво 

«Юрайт», 2016. – С. 10-21 (0,8 д.а.). 

10.Речицький В. Аргументи проти застосування в Україні такої форми 

правління як парламентська республіка // Права людини, № 11 (771) 16-30 

квітня 2016. – С. 2-3 (0,2 д.а.). 

11.Речицький В. Аксіоми конституціоналізму і Основний Закон України // 

Український часопис міжнародного права, № 1, 2016. – С. 114-120 (0,7 д.а.). 

12.Речицький В. Аксіоми конституціоналізму і Основний Закон України // 

Права людини, № 1(761), 1-15 січня 2016. – С. 3-7 (0,7 д.а.). 

 

Загальний обсяг – 27 д.а. 
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9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних 

базах даних Scopus, РІНЦ, Index Copernicus та інш. 

10. Чи являєтесь членом редакційної колегії якого-небудь видання. 

Член редколегії часопису «Свобода слова і право на приватність». – Харків: ХПГ. 

11. Вказати членом якої спеціалізованої вчених ради ви є. 

12. Опонентом яких дисертаційних захистів були. 

13. Підготовка відгуків на автореферати окремо докторські, окремо кандидатські. 

14. Чи були у звітному році лауреатом/стипендіатом (вказати повну назву 

стипендії/премії). 

15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

Експерт Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні (США). 

16. Участь у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Участь у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

  

 

3 листопада 2016 р. 

 

Всеволод Речицький 


