
 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ВСЕВОЛОДА РЕЧИЦЬКОГО,  

ДОЦЕНТА КАФЕДРИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА 2019 РІК 

 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові :  

Речицький Всеволод Володимирович. 

 

2. Науковий ступінь, вчене звання та посада:  

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України. 

 

3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи:  
«Формування та становлення конституційної доктрини України». Обсяг: 1,5 д.а. 

 
4. Тема і обсяг фактично виконаної роботи: 8,8 друк. арк. 

 

Підручник: Конституційне право України. Розділ 1. Обсяг: 2 д.а.  

Стаття: Неформальний конституціоналізм. Обсяг: 1,5 д.а. 

Стаття: Про новітній український конституціоналізм. Обсяг: 0,7 д.а. 

4.1 Форми впровадження виконаних НДР:  

Розділ університетського підручника, дві наукові статті. 
 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів:  

 

Існуючі в Україні підручники з конституційного права не містять в собі розділів, 

аналогічних за змістом до створеного Всеволодом Речицьким. Тема «неформального 

конституціоналізму» є новою в професійному дискурсі в Україні. Автор вводить в 

науковий обіг два нових поняття: а) органічного конституціоналізму; б) неформального 

конституціоналізму.  

 

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

 

5.1. Брав безпосередню участь у підготовці законопроектів про внесення змін до 

Конституції України в рамках роботи «Комісії з питань правової реформи при Президенті 

України». (В. Речицький є членом цієї Комісії). 

 

6. Зв’язок з практикою: 

. 

6.3. Участь у розробці проекту рішення Конституційного Суду України («Про цезуру») за 

запитом судді КСУ С. Шевчука. 

 

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

 

8.1. 13-та «Міжнародна школа з медіа-права». Університет «Києво-Могилянська 

академія», 11-13 липня 2019 р., Київ; 

8.2. Семінар-робітня: «Довіра, відповідальність і соціальна згуртованість в сучасній 

Україні: досвід і виклики для країни та регіону». Український католицький 

університет, 24-25 травня 2019 р., м. Львів; 
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8.3. Круглий стіл: «Український конституціоналізм у сучасному вимірі». 

Національний юридичний університет ім. Ярослава мудрого, 24 червня 2019 р., м. 

Харків; 

8.4. Міжнародний семінар: «Democracy Reporting International», 26 серпня, м. Одеса; 

8.5. Конференція: «перспективи розвитку військової юстиції та проблеми дотримання 

прав людини та основоположних свобод», 11 грудня 2019 р., м. Київ; 

8.6. Міжнародна конференція: «Парадигми конституційного права: історія та 

сучасність» (ХIІ Тодиківські читання). 1-2 листопада 2019 р., Національний 

юридичний університет ім. Ярослава мудрого, Харків; 

8.7. Щорічна осіння «Школа з прав людини». Перший рівень. Харківська 

правозахисна група, 25 жовтня 2019 р., м. Харків. 

 

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

надрукованих у 2019 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Речицький В. (у співавторстві). Конституційне право України. Розділ 1. – Харків: 

Видавництво «Право», 2019 р. – 2 д.а. 

2. Речицький В. Неформальний конституціоналізм, ефект США // Права людини в Україні 

(04.10.19). – 34 с. Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1570181149 – 1,5 д.а. 

3. Речицький В. Вкотре про новітній український конституціоналізм // Права Людини в 

Україні // Права людини в Україні (04/10/19). – 14 с. Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1570187569 – 0,7 д.а. 

4. Речицький В. Чинна Конституція – це закон для бідних // Закон і бізнес, 12.10 – 18.10.19, 

№ 40 (1442). – С. 1-4. Ел. ресурс: https://zib.com.ua/ua/139588-

chinna_konstituciya__ce_zakon_dlya_bidnih_-_vsevolod_rechick.html  - 0,2 д.а.  

5. Речицький В. Капіталізм – це чесно про людей // Дзеркало тижня, № 1250, 27 червня – 5 

липня 2019. – С. 1, 3. Ел. ресурс: https://dt.ua/interview/vsevolod-rechickiy-kapitalizm-ce-chesno-

pro-lyudey-315728_.html  - 0.7 д.а. 

6. Речицкий В. Капитализм – это честно о людях // Зеркало недели, № 1250, 27 июня – 5 июля 

2019. – С. 1, 3. (0,7 д. а.) 

7. Речицький В. Про новітній український конституціоналізм // Критика, 9-10, 2019. – С. Ел. 

ресурс: https://krytyka.com/ua/articles/pro-novitniy-ukrayinskyy-konstytutsionalizm  - 0,7 д.а. 

8. Речицький В. Аналітична довідка щодо юридичних підстав дострокового припинення 

повноважень Верховної Ради України Президентом України В. Зеленським // Права 

людини в Україні (06.06.2019). – 6 с. Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1559821928  - 0,3 

д. а. 

9. Речицкий В. Существуют ли юридические основания для роспуска Верховной Рады 

Украины новым Президентом (по состоянию на 20 мая 2019 г.)? // Права людини в 

Україні (18.05.2019). – 3 с. Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1558168918  - 0,2 д. а. 

10.Rechytskyi V. International Convention on Protection of Intellectual Freedom. – Kharkiv: LLC 

“Human Rights Publisher”, 2019. – 64 p. – 3 д. а.  

11.Речицький В. Про цезуру (з приводу перевірки на відповідність Конституції України 

окремих положень законів України «Про кінематографію» та «Про телебачення і 

радіомовлення») // Права людини в Україні (20.02.2019). – 15 c. Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1550672973 – 0,8 д. а. 

 

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

 Член редколегії українських видань: 1) «Свобода слова і приватність», 2) 

«Права людини в Україні». 

 

http://khpg.org/index.php?id=1570181149
http://khpg.org/index.php?id=1570187569
https://zib.com.ua/ua/139588-chinna_konstituciya__ce_zakon_dlya_bidnih_-_vsevolod_rechick.html
https://zib.com.ua/ua/139588-chinna_konstituciya__ce_zakon_dlya_bidnih_-_vsevolod_rechick.html
https://dt.ua/interview/vsevolod-rechickiy-kapitalizm-ce-chesno-pro-lyudey-315728_.html
https://dt.ua/interview/vsevolod-rechickiy-kapitalizm-ce-chesno-pro-lyudey-315728_.html
https://krytyka.com/ua/articles/pro-novitniy-ukrayinskyy-konstytutsionalizm
http://khpg.org/index.php?id=1559821928
http://khpg.org/index.php?id=1558168918
http://khpg.org/index.php?id=1550672973
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15. Співробітництво з закордонними організаціями. 

  

Експерт Американської програми академічних обмінів ім. Вільяма Фулбрайта (США). 

 

18. Які відзнаки чи нагороди отримали у звітному році. 

 

Лауреат Почесної відзнаки 2019 року «За честь і професійну гідність» (Золота медаль 

від «Асоціації правників України»). 

 

 

  

Всеволод Речицький 

 

 

 

 

 

 
Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № __  від   ___ 

______________  2019 р.) 

 

 


