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

«Неформальний конституціоналізм», обсяг 1,5 д.а. 

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

«Неформальний конституціоналізм», обсяг 1,5 д.а. 

4.1. Форми впровадження виконаних НДР :  

Розділ монографії під назвою «Неформальний конституціоналізм», а 

також окрема наукова стаття «Неформальний конституціоналізм, ефект 

США» в часописі «Критика». 

4.2. Наукова новизна:  

Планова робота являє собою тематично цілісне зібрання юридичних есе 

(перше з них названо так само, як планова робота на 2018 рік), доповнених 

модельним проектом Конституції України – 2018 та проектом Етичного 

кодексу членів Фулбрайтівського товариства України – 2007. Частина роботи 

побачила світ у 2018 році на шпальтах часопису  «Критика», «Вісник 

Конституційного Суду України», Інтернет-сайті Харківської правозахисної 

групи тощо. Авторський модельний проект Конституції України відображає 

в собі пряме текстуальне відображення роботи Всеволода Речицького у 

складі Робочої групи Конституційної Комісії України в 2015-2018 роках. 

У плановій роботі аналізується явище неформального конституціоналізму 

(на прикладі США), а також його змістовного віддзеркалення в Україні та 

інших регіонах світу. Автор доводить, що головними складниками 

неформального конституціоналізму є варіативність у накопиченні й 

витрачанні ресурсів; приватна власність і широкий ринок; спрощення й 

прискорення соціальних трансакцій; нічим не обмежена інтелектуальна 

свобода. Такий підхід є цілком новим в українській правничій науці й не має 

аналогів у країні. 

Уміщений у другій главі монографії проект конституції президентської 

республіки та проект етичного кодексу відображають погляди автора на 

український конституціоналізм та інтелектуальну свободу в їх нормативному 

вимірі. 

 Планову роботу характеризує живий, невимушений стиль викладення 

матеріалу. Вона призначається не лише для звіту, але й як корисне читання 

для молодих політологів, юристів-науковців, а також усіх тих, хто цікавиться 

питаннями сучасного конституціоналізму й верховенства права. 

 

5. Продовжував роботу на проектом Закону України «Про статус 

кримськотатарського народу» в рамках роботи спеціальної «Підгрупи» 

(в якості керівника) як структурної одиниці «Робочої групи 

Конституційної Комісії України з опрацювання оновленого 

конституційного статусу Автономної Республіки Крим». 
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5.2. Підготовка експертного висновку на запит Української 

Гельсінської спілки з прав людини з приводу конституційності окремої 

статті Кодексу про адміністративні правопорушення України, виконано 

в період 16-22 листопада 2018 р. 

 

8.   Семінари, конференції, лекції, виступи: 

 

1. Науково-практичний семінар під егідою Конституційного Суду 

України: «Людська гідність як конституційна цінність». Місце та 

час проведення: м. Київ, Жилянська, 14, 30 березня 2018 р. 

2.  Робочий семінар (Workshop): «Що можуть і чого не можуть 

конституції». Організатори: КНУ ім. Шевченка, МЗС Німеччини, 

Міжнародна організація: «Democracy Reporting International». 

Місце та час проведення: м. Одеса, «Impact HUB Odesa», м. 

Одеса, вул. Грецька, № 1, 23-24 березня 2018 р. 

3. Конференція: «Щорічна зустріч керівництва Меджлісу 

кримськотатарського народу з главами дипломатичних місій та 

акредитованих в Україні міжнародних організацій». Назва 

зустрічі у 2018 р.: «Від стратегічної витримки до стратегічного 

бачення». Місце та час проведення: м. Київ,  бульвар ім. Тараса 

Шевченка, № 30,  зал «Даллас» готелю Hilton, 13 березня 2018 р.  

4. Семінар: «Аспекти права та прав людини». Організатори: 

Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні (США), 

Посольство США в Україні, Проект: «Сила фулбрайтівського 

досвіду: можливості професійного розвитку для викладачів 

внутрішньо переміщених університетів зі Сходу України». Місце 

та час проведення: Національний юридичний університет 

України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків, вул. Пушкінська, 77, 

10-11 травня 2018 р. 

5. П’ята зустріч «Парламентсько-громадської платформи» в 

Україні. Організатор: Культурна місія Європейського Союзу в 

Україні (КМЄС) в Україні. Місце та час проведення: м. Київ, 

готель Radisson Blue, вул. Ярославів Вал, № 22, 14 червня 2018 р. 

6. Міжнародна (13-та) школа-семінар з медіа-права. Національний 

університет «Києво-Могилянська академія», Дві лекції по 

філософії свободи слова та Першій поправці до Конституції 

США. М. Київ, 9-11 липня 2018 р. 

7. Осіння школа Харківської правозахисної групи з прав людини 

для молодих активістів (першого рівня складності). Дві лекції 

для учасників. Харків, 28 жовтня 2018 р. 

8. Просвітницький семінар для молодих викладачів та громадських 

активістів, організований Посольством США в Україні. Місце 

проведення: м. Київ, «Американський дім», вересень (?) 2018 р. 
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15. Робота експертом в Українській Гельсінській спілці з прав людини; 

експертом у Харківській правозахисній групі; експертом в 

американській урядовій Програмі академічного обміну ім. Фулбрайта. 

 

18. Отримав «Подяку» від Голови Харківської обласної державної 

адміністрації.  
 

 

Звіт затверджено на засіданні кафедри конституційного права України від 4 

грудня 2018 р. протокол № 7 
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