
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ДОЦЕНТА  

НАЦІОНАЛЬНОГО ЮРИДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ВСЕВОЛОДА РЕЧИЦЬКОГО ЗА 2020 РІК 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові. 

Речицький Всеволод Володимирович. 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада. 

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Украї-

ни. 

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

«Про зміну української конституційної доктрини», 1,5 друк.арк 

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

5. «Про зміну української конституційної доктрини», 5,7 друк.арк 

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

посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та ін.). 

Розділ, який включає три нових параграфи монографії, наукові статті, есе. 

4.2. Наукова новизна отриманих результатів.  
Дослідження за 2020 р. являє собою зібрання інтелектуальних розвідок, поєднаних з 

новою версією модельного проекту Конституції України – 2020. Ключові тексти побачили 

світ у 2020 р. на шпальтах журналів: «Критика», «Вісник Конституційного Суду України», 

інтернет-виданнях Харківської правозахисної групи тощо. У дослідженні  аналізуються не-

формальні прояви  ліберального («ірраціонального») конституціоналізму американського 

типу та його вплив на українську конституційну доктрину. 

Автор доводить, що складниками ефективного конституціоналізму є: сприйняття сві-

ту як складного (Вацлав Гавел); диверсифікована в дуже різних інвестиційних проектах 

приватна власність; підприємницький (творчий) індивідуалізм; варіативність у накопиченні 

й витрачанні соціальних ресурсів; гарантії доступу до транскордонного ринку; спрощення 

й прискорення соціальних трансакцій; чітке розрізнення символічної та фізичної реальнос-

ті, а також розрізнення законів їх функціонування.  

Доопрацьований модельний проект конституції президентської республіки Україна 

відображає послідовно ліберальний підхід до перспектив розвитку її Основного Закону. У 

дослідженні розглядається явище «ірраціонального» конституціоналізму в контексті полі-

тичного світогляду Вацлава Гавела, а також роль нюансів у розвитку конституційних пара-

дигм. Постановка більшості проблем та запропоновані автором способи їх розв’язання ха-

рактеризується очевидно новизною на українських теренах. 

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

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

Брав участь в розробці поправок до Конституції України в руслі проведення реформи де-

централізації у складі Комісії з питань правової реформи при Президентові України. 

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

вно-правових актів. 

5.3. Робота консультантом комітетів Верховної Ради України. 

5.4. Робота консультантом інших вищих та державних органів влади у науково-

консультативних радах при Верховному Суді та Конституційному Суді 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. 
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6.3. Участь у розробці наукових висновків за зверненням суддів Верховного Су-

ду та Конституційного Суду України. 

6.4. Прочитані лекції практичним працівникам. 

Прочитана низка лекцій з конституціоналізму та медіа-права для активістів-

правозахисників на міжнародних та національних школах з прав людини в режимі OFF 

LINE.   

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 самовря-

дування (в тому числі робочих та дорадчих). 

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

ведення). 

Не брав участь через LOCKDOWN (в обставинах національних заходів по боротьбі з віру-

сом COVID-19).  

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

надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

1. Речицький В. Політична філософія Вацлава Гавела та роль нюансів у конституційних па-

радигмах // Критика, №   7-8,  2020. – С. 2-13 (1,5  д.а.). 

2. Речицький В. Що варто зробити в Україні для її прогресу // «Новое время», 2 вересня 

2020. Ел. ресурс: https://nv.ua/ukr/opinion/konstituciya-ukrajini-pro-shcho-varto-podbati-dlya-

progresu-krajini-novini-ukrajini-50109711.html  (0,2 д.а.) 

3. Речицький В. Марта. In Memoriam // Критика, № 9-10, 2020. – С. (0,1 д.а.) 

4. Речицький В. Політичний світогляд Вацлава Гавела в контексті конституційного право-

розуміння. // Філософія права і загальна теорія права, №    2020. – С.  (1,5 д.а.). 

5. Речицький В. Зиновій Антонюк. In Memoriam. Філософ конституційного права // Крити-

ка, № 3-4, 2020. - С. 38. Також: сайт часопису «Критика», 29 квітня 2020. Ел. ресурс: 

https://krytyka.com/ua/articles/zynoviy-antonyuk-memoriam (0,2 д.а.). 

6. Речицький В. Дотиснути педаль капіталізму «до поліка» (лист директору ХПГ). // Сайт 

Харківської правозахисної групи. Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1588243404 (0,2 

д.а.). 

7. Речицький В. Критичний аналіз ст.255 Кримінального кодексу України щодо встанов-

лення відповідальності за злочини, вчинені «злочинною спільнотою» (станом на 

22.07.2020) // Права Людини в Україні (22.07.2020). – 16 с. Ел. ресурс: 

http://khpg.org/index.php?id=1595421303  (1 д.а.). 

8. Речицький В. Критичний аналіз окремих елементів проекту Закону України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчи-

нені злочинною спільнотою» (станом на 04.03.2020) // Права людини в Україні 

(15.07.20). – 10 с. Ел. ресурс: http://khpg.org/index.php?id=1594840634 (0,5 д.а.). 

9. Речицький В. Рецензія на навчальне видання: «Конституційне право України: підручник» 

[Т.М. Слінько, Л.І. Летнянчин, Ф.В. Веніславський та ін.]; за заг. ред. Т.М. Слінько. – 

Харків: Право, 2020. – 592 с. // Вісник Конституційного Суду України, № 3,   2020. – С. 

149-156 (0,5 д.а.). 
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Загальний обсяг виданого та надрукованого у 2020 р. правового матеріалу: 5,2 д.а. 

 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах даних 

Scopus, Web of Science. 

9.2. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у інших наукометричних базах 

даних. 

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

Член редколегії часопису «Свобода висловлювань і приватність». 

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 конгресової Програми міжнародних академічних обмінів ім. Вільяма Фулбрайта 

(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. 

 

17 листопада 2020 р.                                                       Доцент кафедри  

                                                                                          конституційного права України                          

                                                                                          Всеволод Речицький 

 

 

 

 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/

