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ЗА 2017 РІК 

 

1. Речицький Всеволод Володимирович. 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного 

права України. 

3. «Офіційна конституційна доктрина України», стаття, обсяг – 1.5 д. а. 

4. «Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина?», 

обсяг – 1 д.а. 

4.1. Наукові статті (див. список нижче, також у двох фахових виданнях). 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів є високою, в Україні не існує 

друкованих праць з аналогічною назвою чи тематикою. У статті аналізуються 

можливості практичного застосування концепції «офіційної конституційної 

доктрини» Голови Конституційного Суду Литви Дейнюса Жалімаса до аналізу 

української ситуації. На думку автора, існування концепції «офіційної 

конституційної доктрини» в умовах України ускладняється тим, що Україна за 

рівнем свого соціально-політичного розвитку відноситься до, так званих, 

електоральних демократій, у той час як Литовська Республіка є прикладом 

демократії консолідованого типу. На цій підставі автор аналізує основні ризики, 

що очікують український конституційний розвиток в сучасному європейському та 

світовому контексті. Критичні констатації автора й наведені дані 

супроводжуються практичними порадами щодо подолання існуючих перешкод. 

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

5.1. Брав участь у розробці Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України в частині оновлення статусу Автономної республіки 

Крим» (назва робоча). Був членом підгрупи Робочої групи Конституційної 

Комісії України з цього питання. Затверджений в якості члена Конституційної 

Комісії України  указом президента. 

5.2. Не рецензував. 

5.3. Не працював консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Не працював консультантом інших вищих та державних органів влади. 

6. Зв’язок з практикою: 

6.1. Не проводив узагальнень практики застосування законодавства та 

проведення інших соціологічних досліджень. 

6.2. Неодноразово готував доповідні записки для Робочої групи 

Конституційної Комісії України з питань реформування статусу АРК. 

6.3. Не брав участі у розробці проектів постанов Пленумів Верховного 

Суду України, Вищих спеціалізованих судів України та їх рецензуванні. 

6.4. Брав участь у семінарах в «Інституті майбутнього» (Київ, керівник 

А. Геращенко) у Представництві Програми академічних обмінів імені 

Фулбрайта (США) в Україні, проводив майстер-клас з практичного 

конституціоналізму в Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія». 
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6.5. Не готував відповідей (висновків) на запити органів державної влади 

та місцевого самоврядування, організацій та громадян. 

7. Не є депутатом місцевої ради, не входив 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. Другий Конгрес Асоціації конституційного правосуддя країн 

регіонів Балтійського та Чорного морів «Роль конституційних судів у 

тлумаченні положень національних конституцій в контексті 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права ЄС, рішень 

міжнародних судів» 1-2 червня 2017 р. м. Харків, Україна; 

 2. Науково-практичний семінар ОБСЄ «З питань судового захисту 

прав і свобод людини і громадянина на основі прямої дії норм Конституції 

України за наявності або відсутності відповідного законодавчого 

регулювання» 23 червня 2017 р. м. Київ. 

 3. Друга сесія Української школи правничих студій, 9-10 червня 

2017, м. Одеса. 

 4. Майстер-клас (семінар) на тему «Неформальний 

конституціоналізм. Ефект США» в офісі Програми академічних обмінів ім. 

Фулбрайта (США), 28 листопада, 2017, м. Київ. 

 

9. Видавнича діяльність (статті) перелік надрукованих у 2017 р. робіт, їх 

обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Речицький В. Імператив толерантності – витоки і становлення // 

Філософія права і загальна теорія права, № 1-2, 2016 (вийшов друком в 2017). – 

1,5 д.а. 

2. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна 

доктрина? // Філософія права і загальна теорія права, № 1-2, 2016 (вийшов 

друком в 2017). – 1,1 д.а. 

3. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна 

доктрина? // Вісник Конституційного Суду України, № 3, 2017. – С. 1,1 д.а.  

4. Речицький В. Коментар з приводу відсутності оприлюднення Указу 

Президента про позбавлення українського громадянства народного депутата 

Андрія Артеменка // сайт ХПГ, Права людини в Україні (07.05.2017). Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1494171887 – 4 с. (0,24 д.а.). 

5. Речицький В Українській Конституції бракує етосу капіталізму // 

Критика, № 11-12, 2016 (видано у 2017). – С. 14-19 (0,5 д.а.). 

6. Речицький В., Маринович М. та ін. Не даймо сліпій ненависті 

запанувати над нами. Звернення Ініціятивної групи «Першого грудня» до 

українського суспільства (20 лютого) // Свобода (США), № 9, 3 березня, 2017. – 

С. 3, 19 (0,1 д.а.). 

7. Речицький В. Філософія конституційного права // Велика українська 

юридична енциклопедія. Т. 2. – Харків: Право, 2017. – С. 905-912 (1,2 д.а.). 

8. Речицький В. Чи може існувати в Україні офіційна конституційна 

доктрина //  сайт Критики, «Критичні рішення», грудень, 2016 (15.05.2017). Ел. 

http://khpg.org/index.php?id=1494171887
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ресурс:  https://krytyka.com/ua/print/articles/chy-mozhe-isnuvaty-v-ukrayini-ofitsiyna-

konstytutsiyna-doktryna – 10 с (1,1 д.а.).  

Загальний обсяг виданого й надрукованого – 6,8 д.а. Три статті – у фахових 

наукових виданнях. 

9.1. Не  мав публікацій у науково-метричних базах даних Scopus, Web of 

Science. 

9.2. Не мав публікацій у інших науково-метричних базах даних. 

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

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. Співробітничав з Американською програмою академічних обмінів ім. 

Фулбрайта в якості експерта Програми.  

16. Не брав участі у наукових заходах спільних з облдержадміністрацією. 

17. Не брав участі у наукових дослідженнях на госпрозрахунковій основі. 

18. Не мав відзнак чи нагород у звітному році. 
 

 

К.ю.н., доцент кафедри   

конституційного права України                  В. В. Речицький                                   
 

 

 

Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України 

(протокол № __  від   ___ ______________  2017 р.) 
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