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1. Речицький Всеволод Володимирович 

2. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Конституційного права України. 

3. Ліберальний («ірраціональний») конституціоналізм, обсяг 1,5 д. а. 

4. Ліберальний («ірраціональний») конституціоналізм, обсяг 21,6 д. а. 

4.1. Розділ монографії, а також окрема стаття. 

4.2. Дослідження за своєю тематикою й конкретною постановкою проблем не має 

аналогів в Україні.  

5. Брав участь у розробці проекту змін до Основного Закону України щодо запровадження 

реформи децентралізації в Україні (в якості члена Комісії з правової реформи при 

Президентові України). 

5.1. Участь у підготовці проекту змін до Основного Закону України щодо 

запровадження реформи децентралізації в Україні. 

5.2. Підготовка наукового висновку за запитом Голови Верховної Ради України.  

 

6. Зв’язок з практикою: 

У дослідженні вперше проведено зіставлення емоційної матриці формального і 

неформального (ірраціонального) конституціоналізму послідовно західного типу, 

покликаного реґулювати й захищати такий спосіб економічного, політичного й культурного 

життя капіталістичних країн, особливо США, екстремальні поведінкові риси та досягнення 

якого здаються ірраціональними (невиправданими з позицій раціонального розрахунку) 

жителям соціалістичних країн тоталітарного, авторитарного чи посттоталітарного типу. В 

роботі проведений також аналіз конституційної практики, зорієнтованої на західний стиль і 

тонус життя. З огляду на актуальні потреби українського сьогодення, найбільшу увагу в 

роботі приділено зіставленню емоційних матриць конституціоналізму «послідовно 

капіталістичного» (як-от у США) й «посттоталітарного» (як в Україні) спрямування. Якщо 

неформальний конституціоналізм, про який також ідеться в роботі, є семантичним 

позначенням ефективного реґулювання стосунків між такими широкомасштабними 

суб’єктами й чинниками суспільного життя, як індивід, держава, громадянське суспільство, 

ринок, власність та інтелектуальна свобода, то поняття ірраціонального конституціоналізму 

є показником цікавішого в емоційному сенсі виміру й змісту. Ідеться про раціонально 

невловний, але водночас добре відчутний на почуттєвому рівні інтенсивний тонус життя в 

умовах західного конституціоналізму, з одного боку, й очевидно притлумлений, тьмяний 

емоційний контекст посттоталітарного (пострадянського) конституційного побутування – з 

іншого. 

6.4.  

1.Прочитані чотири лекції з прав людини активістам громадських правозахисних 

організацій в Україні (ХПГ, весна, осінь 2021 р., Україна) 

2. Прочитані дві лекції на Міжнародній школі з медіа-права (Київ, липень 2021 р.). 

 

8. Брав участь в якості спікера в роботі V Харківського міжнародного юридичного форуму: 

Сателітний захід «Європейські цінності та конституційне правосуддя» (м. Харків, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 20 вересня 2021 року); 

9. Видавнича діяльність:  

Монографія: 

1. Речицький В. Неформальний конституціоналізм-ІІ. – Харків: Права людини, 2021. 

– 440 с. (21 друк. арк) 

Статті: 
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1. Речицький В. У нашій Конституції немає категорії свободи. Досі не 

розуміємо її глибинного змісту // Країна, 24 червня 2021 р. – С. 21-24. (0,2 друк. арк) 

2. Речицький В. Ірраціональний конституціоналізм // Критика, № 3-4, 2021. – С. 3-11. 

(0,4 друк. арк) 

15. Член Конституційної Комісії України.  

Експерт в Українській Гельсінській спілці з прав людини.  

Експерт у Харківській правозахисній групі. 

Експерт конгресової Програми міжнародних академічних обмінів ім. Вільяма 

Фулбрайта (США). 

Член редколегії часопису «Свобода висловлювань і приватність». 

 

 

Доцент кафедри  

конституційного права України                 Всеволод РЕЧИЦЬКИЙ 

 

 

 Звіт затверджений на засіданні кафедри конституційного права України (протокол № 4  

від 29 листопада  2021 р.) 

 

                                                                       
 


