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«Юридичні гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз», поданої на
здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» щодо її
рекомендації для попереднього розгляду та захисту у разовій спеціалізованій вченій
раді. Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, протокол № 2 від 13 лютого 2018 р.
Слухали:
Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Новіцького В.В. по дисертації
на тему: «Юридичні гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз», яка
подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Виступаючи, доповідач передусім обгрунтував актуальність теми свого
дослідження та визначив його мету.
Про актуальність теми дисертації він зазначив наступне.
Обгрунтування вибору теми дослідження. На сьогоднішній день,
спостерігаємо за тенденцією до зменшення кількості дієвих на практиці прав і
свобод людини. Саме виходячи із цієї тези, юридичні гарантії прав людини повинні
працювати з «потрійною» силою для того, щоб захистити права і свободи людини.
Права людини та юридичні гарантії їх реалізації – це не стала правова конструкція,
яку потрібно дослідити і «покласти на тривалий час до шафи», а проблематика,
котра потребує постійного, динамічного аналізу та моніторингу. Юридичні гарантії
прав людини – проблема така ж вічна, як дискусійна тематика наукового пошуку,
щодо їх дієвої охорони та захисту. Адже, без імплементованих в нормативноправові акти прав людини не буде і самих юридичних гарантій прав людини, а без
дієвих на практиці юридичних гарантій захисту та охорони прав людини не
можлива ефективна їх реалізація. Крім того, ігнорування, зневажливе ставлення до
прав людини та юридичних гарантій їх захисту та охорони є одним з найголовніших
каталізаторів соціального невдоволення та протестних настроїв в суспільстві. На
наше глибоке переконання, ефективна реалізація прав людини та громадянина,
через інститут юридичних гарантій, є найкрасномовнішим показником
правопорядку в державі. Юридичні гарантії прав людини повинні бути спрямовані
на те, щоб убезпечити права людини від прецедентів «мінімізації» прав та законних
інтересів в усіх сферах життєдіяльності людини.
Тому метою дослідження є комплексний аналіз юридичних гарантій прав
людини в порівняльно-правовому аспекті англосаксонської та романо-германської
правових систем світу.
Було також озвучено завдання, об’єкт і предмет пропонованого до уваги
дослідження, визначено загальну структуру роботи і методи, що були використані у
процесі дослідження. У стислій формі зазначено про результати апробації основних
положень та рекомендацій по дисертації, сформульовано основні положення її
наукової новизни та висновки, до яких дійшов дисертант у процесі проведеного
дослідження.
Після закінчення доповіді до Новіцького В.В. учасниками фахового семінару
були поставлені такі запитання.
Заступник директора Інституту, д.ю.н., проф., академік НАПрН України,
Заслужений юрист України Скрипнюк Олександр Васильович: Владиславе
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Валерійовичу, поясніть будь-ласка, які на Вашу думку можливо виокремити
ключові особливості юридичних гарантій прав людини?
Відповідь: Насамперед, дякую за запитання та хотів би зазначити наступне.
За результатами проведеного дослідження, я визначив такі фундаментальні
особливості даного об’єкта наукового пошуку, як: 1) юридичні гарантії прав
людини, як невід’ємна компонента правової ідеології. Правова ідеологія держави,
щодо юридичних гарантій прав людини, чітко прослідковується у ст. 3 Конституції
України: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава
відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави». Впевнений, лише в такому
алгоритмі дій буде ефективний інститут юридичних гарантій прав людини; 2)
юридичні гарантії прав людини – це один із основоположних факторів
результативності правового виховання і правової культури, виходячи з того, що
вони є «дзеркалом нормотворчості». Переконаний, функціональна дієвість
правового виховання матиме свої бажані позитивні наслідки лише за умови
усвідомлення кожною людиною світоглядних орієнтирів, серед яких неухильне
виконання зрозумілих правил співжиття, постійне дотримання букви закону; 3)
юридичні гарантії – це політико-правовий інститут, політичний аспект якого
прослідковується у діяльності суб’єктів правотворення та офіційно-державницького
правозастосування, правотлумачення, а правовий дістає вираження через
внутрішню текстуальну будову нормативно-правових актів;
4)
юридичні гарантії прав людини виконують роль однієї із основних властивостей
права, адже допомагають інституту прав людини імплементувати та практично
використовувати регулятивну функцію упорядкування суспільних відносин;
5)юридичні гарантії прав людини – це невід’ємна складова «класичного» і
«розширеного» правового статусу людини. Дійсно, під першим ми, як правило,
розуміємо таку системність: права, обов’язки, інтереси. Юридичні гарантії прав
людини присутні в кожному із цих елементів. У свою чергу, «розширений»
правовий статус людини, крім зазначених вище чинників, має враховувати інститут
юридичної відповідальності, який справляє потужний регулятивний вплив на
суспільні відносини та є потужним інструментарієм юридичних гарантій прав
людини;
6) юридичні гарантії прав людини - це охоронно-захисний
інститут права.
Д.ю.н., проф., вчений секретар Інституту Пархоменко Наталія
Миколаївна (голова): Як Ви понятійно визначили термінологічно-категоріальний
апарат юридичних гарантій прав людини ?
Відповідь: Дякую Вам за запитання. Проаналізувавши доктрину права з
даного контексту, на мою думку, необхідно розкрити поняття юридичних гарантій
прав людини з позицій вузького та широкого підходу. В даному випадку, через
призму алгоритму першого напрямку, я визначив юридичні гарантії прав людини,
як комплексний правовий механізм охорони, захисту законних прав, свобод та
інтересів людини від протиправного посягання. Понятійність широкого підходу
сформулював дещо об’ємніше, юридичні гарантії прав людини – це системно-
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структурний комплекс юридичних інструментів охорони, захисту законних прав,
свобод та інтересів від протиправного посягання, а також відновлення
попереднього становища людини у разі їх порушення, невизнання, опротестування
– судово-юрисдикційні, соціально-економічні, інституційні, суспільно-громадські,
політико-дипломатичні можливості, фактори, засоби, метою яких є забезпечення
захищеності кожної людини та утвердження правопорядку в державі.
Д.ю.н., проф., вчений секретар Інституту Пархоменко Наталія
Миколаївна (голова): Як Ви визначили місце юридичних гарантій в системі
гарантій прав людини?
Відповідь: Дякую Вам за запитання. Комплексно дослідивши обраний об’єкт
наукового пошуку, на мою думку, в жодному разі не потрібно підходити до питання
визначення місця юридичних гарантій в системі гарантій прав людини з позицій
будь-якої предметної ієрархічності обраного інституту права. Ключовим елементом
в межах даного контексту є функціональне значення та змістовна складова.
Юридичні гарантії прав людини, завдяки своїй нормативно-правовій природі,
виконують роль формаційного вираження для змістовності політичних,
економічних, соціальних, ідеологічних гарантій прав людини. Саме за такими
алгоритмами необхідно аналізувати, усвідомлювати та сприймати продуктивну
значущість юридичних гарантій прав людини.
К.ю.н., старший науковий співробітник відділу Львова Олена
Леонідівна: Які на Вашу думку найбільш актуальні ризики та загрози для інституту
юридичних гарантій прав людини в межах юрисдикційного простору країн
англосаксонської правової сім’ї ?
Відповідь: Дякую Вам за запитання. Я досліджував проблематику юридичних
гарантій прав людини в англосаксонській правовій сім’ї за прикладом таких країн,
як Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а також
Сполучених Штатів Америки. Для дисертаційного вивчення обрав саме названі
країни, як традиційну основу загального права. На мою думку, проаналізувавши
політико-правову складову Сполученого Королівства, необхідно особливо звернути
увагу на окремі виклики та загрози для еволюційного, демократичного та
поступального удосконалення інституту юридичних гарантій прав людини.
Зокрема, дезінтеграційні процеси, які виявили свої реалізаційні наслідки за
форматом Brexit, можуть суттєво вплинути на коопераційні зв’язки з країнами
Європейського Союзу, що, в свою чергу, потенційно загрожує соціальноекономічним гарантіям звичайних підданих Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії. Крім того, такі події цілком реалістично можуть
викликати «ефект доміно» відносно таких країн ЄС як: Нідерланди, Данія, Італія,
Франція, Чехія, Греція.
В свою чергу, необхідно наголосити на проблематиці дискримінації в
Сполученому Королівстві, якій присвячений окремий нормативно правовий акт, а
саме, Закон Сполученого Королівства про рівність, який набрав чинності 01 жовтня
2010 року та об’єднав понад 116 окремих законодавчих актів. Особливо потрібно
виокремити
дискримінаційні
інциденти
за
такими
індивідуальними,
характеризуючими ознаками, як: 1) Дискримінація за віком; 2) Дискримінація
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людей з інвалідністю; 3) Дискримінація за ознакою релігії та віри.; 4)
Дискримінація за ознакою статі.
К.ю.н., старший науковий співробітник відділу Львова Олена
Леонідівна: Дякую за відповідь. Ми зрозуміли Вашу думку відносно позиційних
проблем в сфері юридичних гарантій прав людини, які мають місце в Сполученому
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Чи не могли б Ви окреслити
аналогічний порядок денний за прикладом Сполучених Штатів Америки?
Відповідь: Олено Леонідівно, дякую Вам за запитання. Продовжуючи думку,
необхідно зазначити відносно аналогічного контексту юридичних гарантій прав
людини за посередництвом Сполучених Штатів Америки. На моє переконання, для
прав людини в США, особливу вагу мають такі ризики сьогодення, як: 1) випадки
безпрецедентного вторгнення представників влади в індивідуальні права громадян
США: незаконне прослуховування телефонних розмов; перлюстрація електронного
листування з боку Національного агентства безпеки; 2) расова нетерпимість по
відношенню до афроамериканців.; 3) порушення прав людини в межах
Кримінально-правової системи США.
К.ю.н., старший науковий співробітник відділу Богініч Олег Леонідович:
До яких дисертаційних результатів Ви прийшли в рамках дослідження юридичних
гарантій прав людини в романо-германській правовій сім’ї?
Відповідь: Насамперед дякую Вам за запитання. Я дослідив проблематику
юридичних гарантій прав людини в романо-германській правовій сім’ї через призму
прецедентної практики Європейського суду з прав людини за прикладом таких
країн Європейського Союзу, як: Федеративна Республіка Німеччина, Королівство
Бельгії, Французька Республіка та інші держави ЄС. Свого часу Бербель Кофлер, як
Уповноважений уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань політики в
галузі прав людини та гуманітарної допомоги, чітко окреслила дійсні проблеми з
реалізацією юридичних гарантій прав людини в юрисдикційних межах
демократичної Європи. Нажаль, на сьогоднішній день, для багатьох країн світу, в
тому числі Європейського Союзу, залишаються актуальними ряд проблем в сфері
прав людини, зокрема: випадки обмеження, порушення прав людини; залякування,
перешкоджання законній діяльності правозахисників, журналістів, блогерів, які
активно долучаються до правозахисної роботи із захисту прав людини; ефективна
реалізація механізмів охорони та захисту прав жінок і дітей; проблематика відносно
забезпечення економічної справедливості через інструментарій правового інституту
юридичних гарантій прав людини; результативність соціально-економічних
гарантій прав людини; протидія та подолання різноманітних проявів дискримінації
прав людини.
На мою думку, безпосередня демонстрація проблемної актуальності
юридичних гарантій прав людини, прослідковується за посередництвом конкретних
Рішень ЄСПЛ у справах: а) «Габріель Вебер і Цезар Річард Саравія проти
Німеччини» від 29 червня 2006 року; б) С.А.С. проти Франції від 01 липня
2014 року, Белкасемі та Оусар проти Бельгії від 11липня 2017 року (остаточне
11.12.2017 р.), Дакір проти Бельгії від 11 липня 2017 року (остаточне 12.11.2017 р.),
В даному випадку, мова йде про такі права людини: право на повагу до свого
приватного життя; право на свободу вияву своєї релігії чи переконань; право на
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свободу вираження поглядів; право на свободу асоціацій; принизливе поводження з
віруючими, які сповідують іслам та дискримінація вище перерахованих прав
людини.
К.ю.н., старший науковий співробітник відділу Львова Олена
Леонідівна: Які на Вашу думку найбільш оптимальні та дієві напрями
удосконалення інституту юридичних гарантій прав людини в Україні?
Відповідь: Дякую Вам за запитання. На мою думку, продовжуючи відповідь
на дане запитання, цілком закономірно можемо виокремити такий цілісний
комплекс шляхів та методів удосконалення юридичних гарантій прав людини в
Україні:
а) активне, помірковане, виважене та адаптаційне,
нормотворче закріплення
в законодавстві нашої держави
альтернативних методів вирішення спорів; б) для подолання таких вкрай не
сприятливих проявів нормативно-правової практики, як: колізійність норм права,
оціночні поняття в законодавчих актах, ініціативний лобізм в процесі
законотворення, законодавцю нашої держави, рекомендовано затвердити
«Концепцію моніторингу нормативно-правових актів», Закон України «Про
нормативно-правові акти», які визначатимуть чіткі, зрозумілі всім та кожному
стандарти юридичної техніки та процедурні вимоги для проведення професійного
моніторингу діючих законодавчих актів, а також тих законопроектів, які включені
до порядку денного Верховної Ради України; в) удосконалення правового
інституту юридичних гарантій прав людини за допомогою механізмів
безпосередньої демократії через призму таких інструментів народовладдя, як
всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою, а також
конституційного закріплення за народом України, статусу суб’єкта законодавчої
ініціативи. На мою думку, для реалізації окреслених завдань, Верховній Раді
України необхідно рекомендувати прийняти окремий Закон України «Про місцевий
референдум» та внести відповідні зміни до ст. 93 Конституції України.
Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено
висновок наукового керівника завідувача відділу теорії держави і права, доктора
юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, академіка НАПрН
України Оніщенко Н.М. з оцінкою роботи аспіранта у процесі підготовки дисертації
та виконання ним індивідуального плану наукової роботи та індивідуального
навчального плану.
Оніщенко Н.М., відзначила наступне.
Новіцький Владислав Валерійович, народився 10 вересня 1992 р. в місті
Києві. Новіцький В.В., в період з 01.09.2008 по 01.07.2011, навчався в Політикоправовому коледжі “АЛСКО” за спеціальністю «Правознавство». Має диплом
молодшого спеціаліста з відзнакою. Першу вищу освіту здобув на юридичному
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за
спеціальністю «Правознавство» (01.09.2011-30.06.2014 рр.). Має диплом бакалавра
з відзнакою. В період з 2012 року по 2014 рік проходив військову підготовку у
Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса
Шевченка за ВОС № 850300. Має військовий квиток, військове звання молодший
лейтенант, присвоєне наказом МО України № 797 від 12.12.2014, профіль
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юридичний. Потім він продовжив навчання на юридичному факультеті Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю
«Правознавство» (01.09.2014-30.06.2016 рр.), де отримав диплом магістра.
Починаючи з 17.10.2016 по 31.08.2017., працював на посаді юрисконсульта
Юридичного департаменту в АТ «ТАСКОМБАНК». З 01.09.2017 по 31.10.2017 рр.
працював в ТОВ «Фінансова компанія «Центр Фінансових Рішень» на посаді
юриста Управління юридичного забезпечення. В період з 04.09.17. по 31.10.2017
працював на посаді юрисконсульта Юридичного департаменту в АТ
«ТАСКОМБАНК» за сумісництвом. З 01.11.2017 по 31.05.2018 рр. працював на
посаді юрисконсульта Юридичного департаменту в АТ «ТАСКОМБАНК». В період
з 01.06.18 по теперішній час працює на посаді юрисконсульта Управління
правового забезпечення корпоративного та Private бізнесів Юридичного
департаменту в АТ «ТАСКОМБАНК» – основне місце роботи.
Владислав Валерійович поєднує юридичну практику з науковою діяльністю.
В період з 01.11.2016 по 31.10.2017 рр. був прикріпленим до Відділу теорії держави
і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького для підготовки
дисертаційного дослідження та наукових публікацій за спеціальністю 081 «Право».
З 01.11.2017 р. по теперішній час є аспірантом Відділу теорії держави і права
Інституту держави і права імені В.М. Корецького за спеціальністю 081 «Право».
Упродовж 2015 - 2018 рр. був радником Олександра Герасименка – Голови
Координаційної ради молодих юристів м. Києва при Печерському районному
відділі державної виконавчої служби м. Києва ГТУЮ у м. Києві (на
громадських захадах). В період з 2015 по 2019 рік брав активну участь у
правоосвітніх заходах Координаційної ради молодих юристів України при
Міністерстві юстиції України. З 2014 р. по теперішній час приймає активну участь у
наукових та інших заходах Інституту політико-правових та релігійних досліджень.
В період з 2021 р. по теперішній час бере активну участь
у заходах
Ради молодих юристів України. З 2017 р. по 2020 р. активно брав участь
у практичних, юридичних курсах та тренінгах Академії Консалтингового бізнесу,
зокрема на такі тематики, як: міжнародне право; «захист персональних даних:
GDPR і не тільки»; адвокатура України; інтелектуальна власність; «Медіація:
технологія альтернативного вирішення спору»; «Базові навички медіації»; «Захист
від неправомірних дій правоохоронців». В період з 2018 р. по 2019 р. активно брав
участь у освітніх, спеціалізованих заходах, семінарах Товариства з обмеженою
відповідальністю «ВІЕНЕС КОНСАЛТ», в тому числі взяв участь у онлайн вебінарі, присвяченому актуальним питанням про застосування українського
законодавства за наступною темою: «Роль і місце Конвенції в системі захисту прав
людини. Практичні кейси розгляду справ Європейського Суду з прав людини». З
2015-2016, вивчав англійську мову в Студія “Red Arrow” та «Центр иностранных
языков Manhattan School». Новіцький В.В., 16.05.2017 року, нагороджений
Дипломом Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України за I
місце у конкурсі на кращу наукову роботу Щорічна міжнародна науково-практична
конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти», а також
24.08.2019 був нагороджений Дипломом Президента Інституту політико-правових
та релігійних досліджень за І місце у Національному конкурсі творчих робіт (есе)
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«Шлях становлення української державності» до Дня Незалежності України. В
період навчання на бакалавраті та магістратурі, з 2011 по 2016 рік, є автором 18
наукових праць. Крім того, за роки навчання у Відділі теорії держави і права
Інституту держави і права імені В.М. Корецького, як здобувач, прикріплений до
Відділу для підготовки дисертаційного дослідження та аспірант за спеціальністю
081 «Право», також є автором 18 наукових праць. Новіцький В.В. є автором
наукової статті «The Guarantees of Human Rights and Freedoms in the European Union:
The Experience for Ukraine», надрукованої в науковому журналі Journal of Advanced
Research in Law and Economics (Vol. IX. Issue 7(37) Winter 2018. ISSN: 2068-696X.
Journal’s DOI: https://doi.org/10.14505/jarle. Р. 2407–2412), який включено до
бібліографічної та реферативної бази даних «SciVerse Scopus».
Тему дисертації «Юридичні гарантії прав людини: порівняльно-правовий
аналіз», Владислав Валерійович, досліджує більше п’яти років. Новіцький В.В.,
працюючи над написанням дисертації, сумлінно, планомірно та старанно
досліджував актуальну проблематику теорії держави і права, яка, безпосередньо,
стосується тематики його наукового дослідження. На мою думку, аспірант
підготував якісну, корисну та професійну наукову роботу, яка має надзвичайно
високий коефіцієнт корисної дії для доктрини теорії держави і права та практичної
юриспруденції.
Потрібно також окремо зауважити, що Владислав Валерійович цілком та
повністю виконав індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний
навчальний план.
Особисті якості Новіцького В.В. свідчать про те, що він є порядною,
толерантною, доброзичливою, тактовною, комунікабельною та чесною людиною, а
також, здібним і старанним аспірантом, який націлений на продуктивний результат
своєї наукової та професійної діяльності. Крім того, Новіцький В.В. завжди
аргументовано, всеосяжно відповідає на поставлені запитання з привиду
проблематики свого дисертаційного дослідження та сумлінно виконував мої
рекомендації, як наукового керівника.
Підсумовуючи, Н.М. Оніщенко підкреслила, що дисертаційне дослідження
Новіцького В.В. має всі ознаки наукової завершеності та доктринальної новизни.
Крім того, здобуті аспірантом наукові результати є дійсно аргументованими,
послідовними та корисними для юридичної науки, зокрема, в особі теорії держави і
права, а також наділені вагомою прикладною актуальністю. Дисертація Новіцького
В.В. відповідає всім вимогам, які встановлені діючим законодавством України у
сфері вищої освіти. Саме тому дисертація Новіцького В.В. рекомендована до
захисту, а сам Владислав Валерійович заслуговує на присудження наукового
ступеня доктора філософії за спеціальністю «081 - Право».
Після цього, слово було надано рецензентам дисертаційного дослідження.
Заступник директора Інституту, доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України, Заслужений юрист України Скрипнюк О.В.,
акцентував увагу на таких позиціях: тематика наукового пошуку дисертанта цікава
своєю багатоманітністю, наявністю потужного коефіцієнта доктринальної
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плюралістичності та характеризується повноцінною сучасністю з практикоприкладним нахилом державотворчих процесів України. Юридичні гарантії – це не
конгломерат «сухої» теорії або лише черговий привід для дискусійного
обговорення. Потрібно погодитись з автором дисертації щодо того, що юридичні
гарантії, є тим фундаментальним запобіжником, ключовим базисом для пошуку
збалансованості інтересів суспільних відносин, головні завдання яких
концентруються у централізованій меті забезпечення постійної і сталої
недоторканності прав людини. Алгоритми даного ґатунку є основоположними,
ціннісними, стратегічними
пріоритетами для інституційного зміцнення
верховенства
права
та
інструментального
забезпечення
особистісної
правосуб’єктності кожного індивіда.
Дисертант всесторонньо та багатогранно дослідив об’єктивну тематичність
свого предметного інтересу в діапазонних межах від спеціалізованої методології до
практичних, рекомендаційних пропозицій удосконалення юридичних гарантій прав
людини за масштабністю юрисдикційних терен України. В дисертації
продемонстровано всю глибинну, сутність та актуальність сучасних проблем,
викликів і загроз в царині прав людини. Проблематика даного ґатунку ілюстративно
демонструє всю складність, а також критичну необхідність у ціннісному збереженні
цивілізаційних здобутків людства в особі юридичних гарантій прав людини.
Потрібно підкреслити наступне: будь-яка системність, закономірність, знаходить
свій баланс та продовжує функціональний розвиток на основі сформованих,
загальновизнаних правил взаємної комунікації.
Особливо потрібно відзначити компаративіську націленість даного
дисертаційного дослідження. Сьогодення нашого часу достатньо активно з
прискореною реакційністю стає все більше глобалізованим, а різноманітні, сучасні
виклики з максимально динамічною амплітудою вбирають в себе всю
комбінованість ознак транснаціональності. Саме тому, з таких міркувань, дисертант
проаналізував такі надзвичайно важливі проблематики, як права людини та їхні
юридичні гарантії в безпосередньому порівняльно-правовому зв’язку країн
англосаксонської та романо-германської правових систем. Автор дисертації
прослідкував надзвичайно цікаву та тенденційну динаміку до зближення
традиційних постулатів згаданих правових сімей. Власне такі процеси, безумовно,
мають світоглядний вплив на векторальність, спрямованість, прогностичність та
прогнозованість предметного вивчення змістовного наповнення механізмів охорони
та захисту прав людини. Україна напередодні святкування тридцятиріччя здобуття
державницької незалежності має ряд інтеграційних цілей, які прямо і нерозривно
пов’язані з правовою акультурацією та інтерференцією. Адже вивчення досвіду
іноземних партнерів – це, звісно, корисна справа але імплементаційна діяльність
законодавця, має характеризуватись всією повнотою апробаційного сегмента з
чіткою, а також мотиваційною виваженістю, поміркованістю, своєчасністю та
обгрунтованістю.
Підготовлена В.В. Новіцьким дисертація на тему: «Юридичні гарантії прав
людини: порівняльно-правовий аналіз» є комплексною, самостійною, логічно
завершеною та актуальною роботою з потужним об’ємом наукової новизни. Дійсно,
проблематика юридичних гарантій прав людини знаходить свій теоретично-
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прикладний, спеціалізовано-галузевий прояв та тезисне окреслення в різноманітних
фахово-літературних джерелах: енциклопедії, навчальні посібники, монографії,
статейно-прикладні здобутки правників, однак, представлена до нашого розгляду
дисертація є першою спробою комбінованої систематизації предметної
доктринальності з чіткими орієнтирами компаративіського наповнення.
Дисертант вдало та професійно обгрунтував об’єкт і предмет дослідження. В
даному випадку об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері юридичних
гарантій прав людини, а предмет дисертаційного генерування визначається
порівняльно-правовим аналізом гарантій прав людини в англосаксонській та
романо-германській правових сім’ях.
Мета дисертаційного дослідження прослідковується в поетапному,
багатогранному та структурному аналізі юридичних гарантій прав людини, яка
обумовлена за чіткими і змістовними, дисертаційними завданнями:
систематизувати фахову, науково-правничу доктрину теорії держави та права;
дослідити методологію проблематики юридичних гарантій прав людини;
проаналізувати теоретичну, змістовну понятійність таких категорій, як: «юридичне
поняття», «юридична дефініція», «юридичний термін»; згенерувати авторське,
дефінітивне визначення юридичних гарантій прав людини; системно згрупувати
ключові особливості правового інституту юридичних гарантій прав людини;
дослідити понятійно-інструментаційне наповнення комплексного механізму
забезпечення гарантій прав людини через призму охоронно-захисних важелів
впливу на суспільні відносини; всебічно простудіювати класифікаційно-видову
проблематику юридичних гарантій прав людини; запропонувати авторську
класифікацію об’єкта дослідження; з’ясувати практично-прикладне місце
юридичних гарантій в межах інших гарантій прав людини; дослідити
багатовекторну аспектність юридичних гарантій прав людини в англосаксонській
правовій сім’ї за ілюстративним прикладом Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії, а також Сполучених Штатів Америки; здійснити
аналіз проблематики юридичних гарантій прав людини в межах країн
континентального права за юрисдикційною спрямованістю держав-учасниць
Європейського Союзу; запропонувати шляхи, методи удосконалення діючих та
науковий пошук новітніх, прогресивних механізмів охорони, захисту прав людини в
Україні.
Теоретичний базис дисертації, представлений об’ємним наповненням
доктрини теорії держави і права, який комбінується через авторське, об’єктивоване
усвідомлення та осмислення дисертаційних, тематичних напрацювань відомих
теоретиків, правників-практиків, науковців, які вивчали та продовжують приділяти
посилену увагу окремим складовим плюралістичної дискусійності юридичним
гарантіям прав людини. Дисертант уважно дослідив та критично опрацював наукові
праці у спеціалізованій галузі теорії держави і права. Нормативно-правова основа
даної дисертації згрупована за такими орієнтирами: Загальна декларація прав
людини; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права; Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод; Віденська конвенція про
дипломатичні зносини; Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на
місцевому рівні; Конституція України; Цивільний кодекс України; Кримінальний
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кодекс України; Кодекс адміністративного судочинства України; Господарський
процесуальний кодекс України; Кримінальний процесуальний кодекс України;
Цивільний процесуальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні
правопорушення; Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини»; Закон України «Про наукову і науковотехнічну діяльність»; Закон України «Про третейські суди»; Закон України «Про
міжнародний комерційний арбітраж»; Закон України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів»; Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати
страхового відшкодування»; Закон України «Про безоплатну правову допомогу»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про
народовладдя через всеукраїнський референдум»; Конституція Сполучених Штатів
Америки; Конституція Федеративної Республіки Німеччини; Закон Великої
Британії про права людини; Закон Великої Британії про рівність; Закон
Федеративної Республіки Німеччини про обмеження таємниці листування, пошти й
телекомунікацій; Кримінальний кодекс Французької Республіки; Закон Французької
Республіки «Про заборону приховувати обличчя у публічному просторі» та інші
законодавчі акти міжнародно-національного рівня. Крім того, дисертант предметно
дослідив судово-прецедентну складову за посередництвом рішень Конституційного
суду України, Верховного Суду, Європейського суду з прав людини, Верховного
Суду США та верховних судів окремих штатів, рішень Конституційної Ради
Франції.
Основоположні напрями дисертаційної новизни згруповано за такими
орієнтирами:
- досліджено вплив, практичну значущість природно-правової та позитивіської
концепції праворозуміння на системне формування методології юридичної науки в
цілому, а також її методичної складової;
- сфокусовано класифікацію методів наукового пошуку за орієнтирами
монізму
(порівняльно-правовий
метод
дослідження)
та
плюралізму
(загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування,
моделювання, логічний, діалектичний, матеріалістичний, метафізичний і
ідеалістичний, конкретно-історичний, соціологічний тощо); спеціально-прикладні
методи (техніко-юридичного аналізу, тлумачення, систематичний метод, правове
моделювання тощо);
- дисертант, використовуючи судову практику Верховного суду, дослідив
проблематику самозахисту прав людини за посередництвом необхідної оборони,
крайньої необхідності та з метою конституційної конкретизації даного правового
інституту, запропонував розробити відповідну статтю в Основному законі нашої
держави, шляхом виділення змістовності ч. 3 ст. 27 Конституції України;
- автор дисертаційного дослідження аргументовано довів, що найбільш
прогресивною класифікацією гарантій прав людини є їхня типологізація за
критерієм характерних ознак суспільних відносин: 1) політичні; 2) економічні; 3)
соціальні; 4) ідеологічні; 5) юридичні;
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- в

рамках
сучасного
глобалізаційно-тенденційного
зближення
основоположних джерел права англосаксонської та романо-германської правових
систем, через призму нормативно-прецедентного аналізування, було досліджено
ряд законодавчих актів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії, а саме: Акт про Шотландію; Акт про Північну Ірландію; Акт про
управління Уельсом; Закон про права людини; Закон про рівність;
- комбінаційно було згруповано, об’єднано і проаналізовано ряд
фундаментальних викликів «постконституційної» ери Сполучених Штатів
Америки: терористичні акти 11.09.01.; перевищення влади, службових повноважень
з боку правоохоронців; очевидна необхідність нормативно-законодавчого
реформування правоохоронних органів США; проблематика порушень прав
людини в рамках кримінально-правової системи США; співрозмірної необхідності
застосування смертної кари, як виду покарання та юридичних гарантій прав
людини, з огляду на судово-прецедентну практику Верховного Суду США та
Верховних судів окремих штатів.
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження.
Дисертація структурно складається зі вступу, трьох розділів, які комбіновано
розподілені на вісім підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків та
списку використаних джерел (350 найменувань).
Дисертантом ретельно та професійно підготовлено змістовне наповнення
анотації, у вступі помірковано викладено актуальність обраного напряму наукового
пошуку, правомірно визначено об’єкт, предмет, мету та основні завдання
дослідження. Крім того, вдало продемонстровано методологічно-науковий базис
дисертаційного аналізування, а також комплексно виділено наукову новизну
отриманих результатів і покроково продумано напрямки науково-практичної
імплементації отриманих здобутків.
У розділі 1 «Генезис категорії гарантій прав людини» дисертант історичногенезисний фактор доктринального ґатунку прокласифікував за такими
орієнтирами: 1) загально-правнича та функціональна складова, відповідно до
завдань кожного розділу дисертації: Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, а також І.Й.
Магновський, Н.М. Пархоменко, Є.В. Білозьоров, Н.М. Оніщенко, Ю.С.
Шемшученко; 2) безпосередньо-об’єктна складова юридичних гарантій захисту та
охорони конкретно визначених прав людини та громадянина (юридичні гарантії:
особистісних, конституційних, трудових, цивільних, політичних прав): О.В.
Скрипнюк, О.М. Пожар, В.М. Ісакова, М.В. Коваль, О.Б. Боднар, І.Ф. Літвінова,
М.І. Дерев’янко, А.С. Черкесова, Ю.О. Гелич, В.В. Остапенко, О.М. Овчаренко, І.С.
Колеснікова, В.В. Горкава, Т.М. Заворотченко, Б.М. Шамрай, О.А. Михайлюк; 3)
юридичні гарантії прав людини із суб’єктивно-професійним фактором (юридичні
гарантії захисту, охорони прав правозахисників, медіаторів, нотаріусів,
омбудсманів, адвокатів, суддів, прокурорів ): Л.Д. Удалова, С.Л. Савицька, О.Г.
Яновська, О.С. Старенький, С.В. Гончаренко, Є.В. Білозьоров, О.В. Баулін, О.О.
Кіпер, Т.В. Галайденко, О.Л. Польовий, М.В. Василевич, Т.В. Андрейчук, К.І.
Чижмарь, Н.А. Кузьменко.
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Дисертант у відповідному дисертаційному підрозділі «Методологія аналізу
юридичних гарантій прав людини» дослідив ряд теоретико-прикладних, актуальних
питань, а саме: а) понятійно-категоріальне значення таких категорій, як
«методологія» та «метод» наукового пошуку. В даному випадку, була всесторонньо
опрацьована етимологічна компонента, яка допомогла автору повноцінно з’ясувати
змістовну сутність об’єкта дослідження. Крім того, з метою предметнотермінологічної визначеності, застосовано вузький та широкий підхід фахової
деталізації даної компоненти; б) функціональне призначення методології в праві.
Потрібно погодитись з такою тезою автора дисертаційного дослідження:
«Методологія в праві, є тим незамінним ключем, який може відкрити двері
фундаментально-світоглядного осягнення основ світобудови»; в) систематична
класифікаційність юридичних гарантій прав людини за посередництвом ключових
факторів впливу в розрізі концепції праворозуміння, монізму чи дуалізму методів
наукових досліджень, суб’єктивно-об’єктивних переконань кожного науковця.
Дисертант аргументовано проілюстрував концептуальну парадигму праворозуміння
та з’ясував, що для його природно-правового різноманіття, виходячи з аналізу
методологічних категорій, найбільш продуктивними є загальнонаукові методи:
діалектичний, матеріалістичний, метафізичний і ідеалістичний, конкретноісторичний, аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування, моделювання, логічний,
соціологічний. В свою чергу, до позитивізму більше тяжіють спеціально-прикладні
методи: техніко-юридичного аналізу, тлумачення, систематичний метод, правове
моделювання, порівняльно-правовий метод.
Розділ 2 «Юридичні гарантії прав людини: загальна характеристика»
складається з трьох дисертаційних підрозділів: а) поняття та особливості
юридичних гарантій прав людини; б) механізм забезпечення гарантій прав людини;
в) місце юридичних гарантій в системі гарантій прав людини. Першоосновою
даного розділу, безумовно, є термінологічна компонента, яку дисертант
продемонстрував за посередництвом такого понятійного аналізу, як: «юридичне
поняття», «юридична дефініція», «юридичний термін». Продовжуючи обраний
вектор студіювання, в дисертаційному викладі було ретельно висвітлено природу
юридичних гарантій прав людини. Наслідки такої комплексної роботи
об’єктивувались в авторське визначення юридичних гарантій прав людини за
термінологічно-дефінітивними парадигмами.
Дисертант дослідив юридичні
гарантії прав людини з позицій таких їхніх особливостей, структурних елементів: а)
юридичні гарантії, як не від’ємна компонента правової ідеології; б) юридичні
гарантії прав людини - фактор ствердження та дієвості правового виховання і
правової культури; в) юридичні гарантії – це політико-правовий інститут; г)
юридичні гарантії прав людини виконують роль однієї із ключових властивостей
права; ґ) юридичні гарантії прав людини – це складова частина «класичного» та
«розширеного» правового статусу людини; д) юридичні гарантії прав людини – як
охоронно-захисний інститут права.
В дисертації окрему увагу приділено механізму гарантій прав людини за
посередництвом засобів охорони та захисту законних інтересів людини та
забезпечення їхньої сталої недоторканності. Дисертант за контекстом даної
проблематики опрацював надзвичайно суспільно-корисне питання, яке стосується
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ефективності правового регулювання міжособистісної, комунікативної взаємодії
індивідів один з одним. В дисертації висвітлено понятійну доктринальність
механізму забезпечення гарантій прав людини та її охоронно-захисну
фундаментальність. Крім того, автор дисертації уважно дослідив ціленаправленість
компонентів даного механізму через призму самозахисту прав людини та судових і
альтернативних способів вирішення спорів. Дисертант фахово підійшов до
проблематики перевищення меж необхідної оборони та продемонстрував її
критичну важливість з огляду на судову практику Верховного Суду.
Продовжуючи дисертаційно-логічну комбінованість, було предметно
проаналізовано питання місця юридичних гарантій в системі гарантій прав людини,
яке нерозривно пов’язане з класифікаційною типологізацією гарантій прав людини
та їхнього юридичного різновиду. Потрібно погодитись з думкою автора, яка
головним чином централізується у функціональній важливості вдалого вибору
критерію для видового поділу обраного об’єкта дослідження. Насправді, питання
достатньо складне, неоднозначне та характеризується значною плюралістичністю.
Саме тому найбільш компромісно-об’єднуючий шлях є не механічна множинність
критеріїв видового різноманіття гарантій, а спробувати віднайти раціональний
баланс, подекуди навіть полярних думок в лоні наукового осередку. Погоджуюсь з
думкою дисертанта, у відповідності до якої формою для змістовності політичних,
економічних, соціальних та ідеологічних гарантій є саме юридичні гарантії,
оскільки, саме вони, нормативно-правові документи, диспозиційно та санкційно
врегульовують багатовекторні, плюралістичні сфери життєдіяльності кожної
людини.
Розділ 3 «Юридичні гарантії прав людини в правових системах світу» також
згрупований за триланковою направленістю в межах окреслених дисертаційних
завдань: а) юридичні гарантії в англосаксонській правовій сім’ї; б) юридичні
гарантії в романо-германській правовій сім’ї; в) шляхи і методи удосконалення
юридичних гарантій прав людини в Україні. Дисертант за алгоритмами загального
права дослідив проблематичні аспекти юридичних гарантій прав людини в розрізі
предметної актуальності в рамках юрисдикційних меж Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії, а також Сполучених Штатів Америки.
Автором дисертації, предметно та структуровано досліджено Закон Великої
Британії про права людини 1998 р.
Закон Великої Британії про рівність, який присвячений цілому ряду
дискримінаційних характеристик, серед яких: вік; люди з інвалідністю; зміна статі;
шлюб, цивільне партнерство; вагітність, материнство; раса, колір шкіри, етнічне та
національне походження; релігія, віра; дискримінація за статтю; сексуальна
орієнтація. Дисертант проаналізував політико-правову складову такого процесу, як
Brexit та його можливі прояви за «характером доміно» в країнах Європейського
Союзу, серед яких: Нідерланди, Данія, Італія, Франція, Чехія, Греція, а також,
дослідив вплив подібних явищ на інституційність юридичних гарантій прав
людини. Крім того, в дисертації, було висвітлено актуальні загрози та виклики для
прав людини, які прослідковуються на сьогоднішній день в США, а саме:
а) безпрецедентні вторгнення представників влади в індивідуальні права громадян
США – незаконне прослуховування телефонних розмов; перлюстрація
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електронного листування з боку Національного агенства безпеки; б) зухвале
порушення законних прав афроамериканців; в) проблематика перевищення влади та
службових повноважень з боку правоохоронців; г) юридичні гарантії та порушення
прав людини в рамках Кримінально-правової системи США; ґ) співвідношення
такого виду покарання, як смертна кара з юридичними гарантіями прав людини.
В рамках наступного дисертаційного підрозділу «юридичні гарантії в романогерманській правовій сім’ї», дисертант дослідив на прикладі Федеративної
Республіки Німеччини, Королівства Бельгії та інших країн ЄС, практичноприкладну реалізованість та охоронно-захисну компоненту цілого ряду прав
людини, які віднесені до змістовного відання Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод: недоторканність приватного життя та особистої
кореспонденції; гарантування свободи засобів масової інформації; право на
ефективний засіб юридичного захисту; право на свободу вияву своєї релігії чи
переконань; право на свободу вираження поглядів; право на свободу асоціацій, а
також, дискримінація реалізації зазначених вище прав людини. Тематичний
конгломерат, безпосередньо проаналізований за посередництвом прецедентної
практики Європейського суду з прав людини через призму конкретних судових
рішень, зокрема: «Габріель Вебер і Цезар Річард Саравія проти Німеччини»; С.А.С.
проти Франції; Белкасемі та Оусар проти Бельгії; Дакір проти Бельгії.
Продовжуючи дисертаційний контекст, автор обраного наукового пошуку за
результатами здійсненого аналізування запропонував шляхи та медоди
удосконалення юридичних гарантій прав людини в Україні. Потрібно погодитись з
дисертантом щодо того, що в умовах інтеграційних прагнень України, особливо
актуальні такі юриспруденційні процеси, як правова акультурація та правова
інтерференція. Адже, будь-яке нормативіське запозичення не повинно мати ознаки
механічного мавпування, а має консолідувати характеризуючу складову
апробаційного гатунку, враховувати реалії внутрішньо-державницьких процесів,
бути своєчасним, виваженим, зрозумілим та корисним для народу України.
Потрібно погодитись з думкою дисертанта, що одними із основоположних факторів
тенденційно-преспективних напрямів розвитку інституту юридичних гарній в
Україні є: а) поміркована, виважена, своєчасна, але активна імплементація
альтернативних методів вирішення спорів; б) запровадження системного
моніторингу чинного законодавства на предмет виявлення недоліків юридичної
техніки та мінімізації їхніх негативних наслідків; в) рішуче нормативне
запровадження механізмів народовладдя через призму загальнонаціональних,
місцевих референдумів за народною ініціативою та остаточного закріплення за
народом України права на законодавчу ініціативу. Теоретичне та практичне
значення дослідження. Результати та висновки дослідження можуть бути
використані у:
- науково - дослідній сфері – для генерування подальших теоретикопрактичних, прогресивних та сучасних досліджень в царині прикладного інституту
юридичних гарантій прав людини за векторальними напрямками порівняльноправового аналізу;
- правотворчій та законотворчій діяльності – для удосконалення процесу
юридико-технічного формулювання профільних законопроектів з безпосереднім
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предметом регулювання в рамках юридичних гарантій прав людини з метою
успішного затвердження відповідних нормотворчих ініціатив Верховною Радою
України;
- правозастосовній діяльності – результати дисертаційного дослідження,
мають потужний ефект для підвищення авторитету юридичних гарантій прав
людини на якісно новий, професійний рівень в свідомості громадян України,
представників наукової спільноти, правоохоронців, суддів, правозахисників під час
безпосереднього правозастосування механізмів даного об’єкта правозахисного
спрямування;
- навчально-викладацькій діяльності – представлене дисертаційне
дослідження, має ефективний коефіцієнт корисної дії в процесі викладання базових,
спеціалізованих курсів з Теорії держави і права, Проблеми теорії та філософії права,
а також, при підготовці навчальних, методичних посібників, які будуть присвячені,
як зазначеним дисциплінам так і актуальним проблемам сучасної юриспруденції.
Проте, потрібно окремо звернути увагу на ключові складові, які здатні якісно
покращити дане дисертаційне дослідження та над якими дисертанту ще необхідно
плідно попрацювати, зокрема :
1. Потрібно виважено підійти до проблематики юридичного викладу
дисертаційної змістовності через уникнення або максимальної мінімізації складних
літературних оборотів.
2. Дисертанту необхідно детальніше зупинитись на систематизації, кореляції
та співвіднесеності дисертаційних підрозділів між собою.
3. Окремо та концентровано слід попрацювати над структурністю,
системністю, доктринальністю висновків до кожного з дисертаційних підрозділів.
Крім того, дисертанту варто особливо приділити свою увагу остаточним, фаховим
висновкам, які повинні бути значно конкретнішими, коротшими та змістовнішими,
а також потрібно їх консолідовано синхронізувати з дисертаційними завданнями,
які автор окреслив у вступі своєї дисертації.
Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаю, що дисертаційне дослідження Новіцького В.В. на тему: «Юридичні
гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз» відповідає спеціальності 081
Право та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України пункту 10 Тимчасового
порядку з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 (зі змінами від 21.10.2021
№ 978 та від 09.06.2021 №600). Дисертація Новіцького В.В. на тему: «Юридичні
гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз» може бути рекомендована до
захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 «Право».
Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу
Сунєгін С.О., зазначив наступне: тематика представленого до рецензування
дисертаційного дослідження Новіцького Владислава Валерійовича на тему:
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«Юридичні гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз» визначається
високим ступенем актуальності, оскільки обумовлюється об’єктивними процесами
значних трансформацій суспільного і державного життя в Україні та за її межами.
Актуальність теми дисертаційного дослідження Новіцького В.В.
обумовлюється насамперед теоретичною і практичною значущістю проблемних
організаційно-правових питань, пов’язаних з процесом інтеграції України у
європейський правовий простір, а також посиленням кризових трансформацій у
сучасному світовому співтоваристві, які, на жаль, не оминули і нашу державу. В
цих умовах особливої гостроти набуває проблема належного забезпечення
реалізації та захисту прав і свобод людини, центральною складовою якої є інститут
юридичних гарантій прав людини.
Конституційний імператив статті 3 Основного Закону Української держави,
відповідно до якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека, визнаються найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення
прав людини є головним обов’язком держави, виступає основним орієнтиром,
вектором дослідження всього комплексу проблем, пов’язаних з реалізацією та
захистом прав і свобод людини в українському суспільстві, у тому числі юридичних
гарантій таких прав. Незважаючи на те, що в поняття, природу та функціональне
призначення прав людини вченими, політиками, громадськими та державними
діячами тощо, нерідко вкладається різний зміст, конструкція їх визнання,
закріплення, охорони та захисту з боку держави визнається всіма суб’єктами
публічних та приватних відносин як одна із найважливіших умов цивілізованого
розвитку демократичного суспільства.
Крім цього, сучасне життя та, зокрема, юридична практика поставили перед
юридичною наукою конкретні завдання, пов’язані з необхідністю удосконалення
системи гарантій прав і свобод людини, в межах якої на перше місце в нинішніх
українських реаліях виходить проблема юридичних гарантій реалізації та захисту
прав людини, без належного вирішення якої права і свободи людини, як би
досконало вони не були прописані у Конституції та інших законодавчих актах,
матимуть переважно декларативний характер. Адже очевидним слід визнати, що
недостатньо мати «гарне», технічно досконале законодавство, яке може набути
якість реального, діючого чинника у втіленні позитивних змін у суспільному
розвитку лише за умови створення всіх необхідних умов та механізмів для
послідовного практичного здійснення його норм.
Потрібно погодитися з думкою дисертанта, що інститут юридичних гарантій
прав і свобод людини об’єднує масштабний спектр нормативних положень та дій
суб’єктів права, спрямованих на їх реалізацію, які, у свою чергу, фактично
охоплюють практично кожну складову повсякденного життя людини, сприяючи
утвердженню принципу верховенства права у суспільно-державному житті та
охороняючи права людини від різноманітних девіантних проявів. В дисертації
продемонстровано компетенційно-функціональну роль юридичних гарантій крізь
призму механізмів стримувань та противаг, які є запобіжниками інтерпретації прав
людини як «декларацій про добрі наміри». Крім того, представлене дисертаційне
дослідження висвітлює предметний характер юридичних гарантій прав людини в
розрізі обов’язкового та необхідного елемента ефективної реалізації права.
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Дисертант має рацію у тому, що юридичні гарантії прав людини – це комплексний
інструментарій, який має забезпечити кожній особі практично-дієвий
«маршутизатор» пошуку соціальної справедливості, а відтак, є запорукою сталого
та успішного державотворення в складних та суперечливих реаліях сьогодення.
Представлене дисертаційне дослідження є однією з перших спроб здійснення
аналізу проблематики юридичних гарантій прав людини з позицій порівняльноправового підходу, а саме: в межах англосаксонської та романо-германської
правових сімей. У вказаному контексті дисертантом використано досвід правових
систем провідних держав загального і континентального права у становленні і
розвитку юридичних гарантій прав людини, серед яких Сполучені Штати Америки,
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Франція, Німеччина
тощо.
З огляду на євроінтеграційний вектор курсу нашої держави
такий предметний екскурс слід визнати вагомим забезпечувальним базисом для
належної адаптації та реформування національних внутрішньо-державних процесів
в царині прав людини, визначення їх гарантійного охоронно-захисного механізму.
Підготовлена В.В. Новіцьким дисертація на тему: «Юридичні гарантії прав
людини: порівняльно-правовий аналіз» характеризується значним рівнем наукової
новизни, є комплексним та самостійним науковим дослідженням, має всі ознаки
логічної завершеності.
Дисертант обгрунтовано визначив об’єкт і предмет дослідження. Таким
чином, об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері юридичних гарантій
прав людини, а його предмет складає порівняльно-правовий аналіз юридичних
гарантій прав людини.
Метою дисертаційного дослідження є з’ясування сутності, ролі та значення
юридичних гарантій прав людини в контексті особливостей сучасного розвитку
романо-германської та англосаксонської правових сімей. Уявляється, що автором
успішно досягнута поставлена мета за допомогою вирішення низки важливих
завдань, а саме:
- систематизовано доктринальні аспекти дослідження юридичних гарантій
прав людини в межах загальнотеоретичної юридичної науки;
- досліджено методологію проблематики юридичних гарантій прав людини;
- з’ясовано концептуальні підходи до розуміння поняття «юридичні гарантії
прав людини», виявлено недостатність панівних у юридичній літературі підходів до
визначення їх сутності та природи в контексті сучасних реалій та сформульовано на
цій основі авторське визначення даного поняття;
- визначено ключові особливості інституту юридичних гарантій прав людини
та висвітлено їх функціональне призначення;
- досліджено структуру механізму забезпечення юридичних гарантій прав
людини крізь призму охоронно-захисних важелів впливу на суспільні відносини;
- здійснено аналіз існуючих підходів до класифікації юридичних гарантій
прав людини та запропоновано їх авторський розподіл на юридико-організаційні,
юридико-конституційні та юридико-прецедентні гарантії прав людини;
- з’ясовано місце юридичних гарантій в загальній системі гарантій прав
людини;
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- досліджено специфіку юридичних гарантій прав людини в англосаксонській
правовій сім’ї на прикладі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії, а також Сполучених Штатів Америки;
- охарактеризовано сутнісні аспекти юридичних гарантій прав людини в
континентальній правовій сім’ї на прикладі провідних держав-учасниць
Європейського Союзу;
- запропоновано шляхи удосконалення існуючої на сьогодні в Україні
системи юридичних гарантій прав людини.
Теоретико-прикладна основа самостійних висновків дисертанта обумовлена
вагомою доктринальною базою дослідження, зокрема, використанням дисертантом
монографічних та інших наукових праць провідних вчених-правознавців, серед
яких: C. Бобровник, Є. Білозьоров, Л. Богачова, М. Венецька, М. Гуренко, Б.
Малишев,
Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, C. Шевчук, Ю. Шемшученко
тощо. Окрім того, нормативно-правова основа даної дисертації включає в себе акти
національного законодавства та міжнародного права, у тому числі Загальну
декларацію прав людини; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод; Віденську конвенцію
про дипломатичні зносини; Конвенцію про участь іноземців у суспільному житті на
місцевому рівні; Конституцію України; Цивільний кодекс України; Кримінальний
кодекс України; Кодекс адміністративного судочинства України; Господарський
процесуальний кодекс України; Кримінальний процесуальний кодекс України;
Цивільний процесуальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні
правопорушення; Закон України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини»; Закон України «Про наукову і науковотехнічну діяльність» тощо.
Крім цього, дисертантом було також вивчене питання законопроектної
діяльності українського парламенту, зокрема, з’ясовано основні змістовні аспекти
проекту Закону України «Про нормативно-правові акти», визначено їх роль в
удосконаленні юридичних гарантій прав людини в Україні. Дисертант також
приділив посилену увагу дослідженню вітчизняної та зарубіжної судової практики,
спрямованої на удосконалення механізму реалізації юридичних гарантій прав
людини. Все це надало можливість підтвердити обгрунтованість висновків
дисертації та сформульованих положень її наукової новизни, які заслуговують
схвалення та підтримки.
У вказаному контексті окремо потрібно зупинитись на ключових положеннях
наукової новизни дисертаційного дослідження, а саме:
- структуровано методологічні здобутки дослідження юридичних гарантій
прав людини за наступними критеріями: а) правнича функціональність юридичних
гарантій прав людини; б) об’єктно-родова складова юридичних гарантій прав
людини; в) персоналізовано-видова специфіка класифікаційного різноманіття
юридичних гарантій прав людини; г) теоретико-прикладна спрямованість
юридичних гарантій прав людини; ґ) практична реалізація юридичних гарантій прав
людини; д) компаративізм наукового пошуку юридичних гарантій прав людини;
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- проаналізовано плюралістичний характер сучасної методології дослідження
юридичних гарантій прав людини, яка засновується на природно-правовій та
позитивістській концепціях праворозуміння;
- досліджено особливості впливу правової ідеології, правового виховання та
правової культури на формування змісту юридичних гарантій прав людини та їх
подальшу практичну реалізацію та удосконалення в умовах сучасного
демократичного розвитку;
- сформульовано структуру механізму забезпечення юридичних гарантій прав
людини, яка включає в себе наступні складові: а) самозахист прав людини; судові
та альтернативні методи вирішення правових спорів; б) засоби захисту прав
людини, які запропоновано розподіляти за двома критеріями – суб’єктності, що
включає в себе зовнішній (міжнародний) та внутрішній (державний) суб’єкт;
юрисдикції, що включає в себе позасудовий та судовий способи вирішення
правових спорів;
- обгрунтовано системний характер юридичних гарантій прав людини
національного рівня, основу якого складають наступні елементи: 1) процедурнопроцесуальна парадигма охорони та захисту прав людини; 2) інститут юридичної
відповідальності; 3) презумпція невинуватості;
- висвітлено позитивний досвід провідних європейських держав, які належать
до романо-германської правової сім’ї, у забезпеченні ефективної реалізації таких
фундаментальних прав людини, як: право на недоторканність приватного життя та
кореспонденції; право на свободу слова; право на свободу совісті та релігійних
переконань; право на свободу асоціацій тощо.
Зміст положень, що віднесені дисертантом до наукової новизни одержаних
результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення проблематики сутності та
природи юридичних гарантій прав людини, у тому числі їх функціонального
призначення в межах двох найбільших правових сімей сучасності. Належний
ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і
рекомендацій дослідження Новіцького В.В. грунтується на успішному використанні
дисертантом сучасного методологічного інструментарію юридичної науки.
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження.
Дисертація структурно складається з вступу, трьох розділів, які включають в себе
вісім підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел та додатку.
Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор
послідовно і обгрунтовано розкрив сутність та природу юридичних гарантій прав
людини, а також специфіку їх закріплення та практичної реалізації в романогерманській та англосаксонській правових сім’ях. Автором грамотно викладено
зміст анотацій, у вступі дисертаційного дослідження обгрунтовується актуальність
теми, визначаються об’єкт, предмет, мета і основні завдання дослідження,
характеризується методологічна і науково-теоретична основа роботи, наукова
новизна отриманих висновків, теоретичне і практичне значення результатів
дослідження, виокремлюються положення щодо їх апробації тощо.
У розділі 1 «Генезис категорії юридичні гарантії прав людини» дисертант
дослідив історичну еволюцію юридичних гарантій прав людини, починаючи від
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періоду Античності, і завершуючи класиками сучасної юриспруденції в особі таких
видатних правників сучасності. Такий історичний екскурс є першоосновою для
з’ясування основних засад юридичних гарантій прав людини, які закладені у
специфіці нинішнього ліберально-демократичного правового розвитку, а також в
особливостях доктринального осмислення відповідних аспектів сучасної правової
реальності.
Досліджуючи специфіку методології юридичних гарантій прав людини,
дисертант проаналізував значну кількість наукових праць. При цьому було ретельно
вивчено термінологічну складову таких понять, як «методологія» та «метод
наукового пошуку». Потрібно погодитись з думкою автора представленої
дисертації, відповідно до якої методологічний інструментарій наукового
дослідження слід ретельно співвідносити з його безпосередніми завданнями. Саме
тому дисертант вдало обрав систему методів наукового дослідження крізь призму
порівняльно-правового підходу.
Розділ 2 «Юридичні гарантії прав людини: загальна характеристика»,
структурно складається з трьох підрозділів та присвячений дослідженню понятійнокатегоріального апарату системи гарантій прав людини та, зокрема, юридичних
гарантій як їх центральної складової. Автор дисертації приділив значну увагу
аналізу змісту таких категорій і понять, як: «гарантії прав людини», «юридичні
гарантії прав людини», «механізм забезпечення юридичних гарантій прав людини».
У підрозділі 2.2. дисертаційного дослідження «Механізм забезпечення
гарантій прав людини» дисертант вдало класифікував предметний інструментарій
юридичних гарантій прав людини на засоби охорони та засоби захисту прав
людини. Аргументовано доведено первинну значущість першої компоненти у
порівнянні з сегментом засобів безпосереднього захисту прав людини під час або
після фактичного посягання на них. Автор дисертації приділив значну увагу
проблематиці самозахисту прав людини в розрізі необхідної та дозволеної законом
міри необхідної оборони. Крім того, системно проаналізовано судовоправоохоронний механізм захисту прав людини. Дисертант окремо зупинився на
альтернативних методах врегулювання правових спорів як на одному із важливих
напрямів системного реформування інституту юридичних гарантій прав людини в
Україні.
Розділ 3 «Юридичні гарантії прав людини в правових системах світу»
складається з трьох підрозділів, які стосуються проблемних аспектів юридичних
гарантій прав людини у розрізі їх порівняльно-правового аналізу в межах провідних
держав, що належать до англосаксонської та романо-германської правових сімей.
Дисертант уважно дослідив досвід реалізації цивілізаційних постулатів прав
людини на практичному прикладі таких країн, як: Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії; Сполучені Штати Америки; Франція; Бельгія тощо.
Дисертант також детально проаналізував прецедентну практику Європейського
суду з прав людини з метою продемонструвати реалізаційний рівень юридичних
гарантій прав людини в межах інституційних алгоритмів континентального права.
Крім цього, дисертант запропонував власні шляхи та методи удосконалення
юридичних гарантій прав людини в Україні. Зважаючи на поступове зближення
ключових доктринальних та емпіричних засад сучасного правового розвитку
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англосаксонської та романо-германської правових сімей, Новіцький В.В. відзначив
актуальність можливого запровадження класичного судового прецеденту як
окремого джерела права у національній правовій системі України. Також
аргументованими видаються пропозиції дисертанта щодо перспективних напрямів
розвитку інституту юридичних гарантій прав людини в Україні, а саме: а)
поміркована, виважена та своєчасна імплементація альтернативних методів
вирішення спорів;
б) запровадження системного
моніторингу чинного законодавства на предмет виявлення недоліків юридичної
техніки; в) удосконалення механізмів народовладдя в Україні крізь призму
загальнонаціональних та місцевих референдумів за народною ініціативою, а також
остаточного закріплення за народом України права на законодавчу ініціативу.
У висновках дисертації автором за результатами проведеного наукового
пошуку викладено найбільш важливі науково-теоретичні положення, які
відображають зміст дисертаційного дослідження, результати використання різних
методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на
дослідженому емпіричному матеріалі.
Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження полягає
у тому, що сформульовані у дисертації положення, рекомендації і висновки мають
наукове і прикладне значення та можуть бути застосовані, зокрема:
- у правотворчій та законотворчій діяльності – для удосконалення процесу
нормативного закріплення юридичних гарантій прав людини;
- у правозастосовній діяльності – для удосконалення правозастосовних
механізмів реалізації юридичних гарантій прав людини;
- у науково-дослідній діяльності – для подальших доктринальних розробок
інституту юридичних гарантій прав людини;
- у навчальній діяльності – в процесі викладання курсів «Теорія держави і
права» та «Проблеми теорії та філософії права», а також при підготовці відповідних
підручників, навчальних посібників та методичних матеріалів.
Водночас, при підготовці автора до захисту дисертації варто звернути увагу
на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову позицію, а саме:
1. Насамперед дисертанту слід звернути увагу на те, що в роботі дещо
непослідовно вживаються поняття «гарантії прав людини» та «юридичні гарантії
прав людини». У вказаному контексті остаточно незрозумілим залишився характер
співвідношення цих понять.
2. Автору слід було б більш детально зупинитися на характеристиці ознак
юридичних гарантій прав людини, визначити характер їх взаємозв’язку з іншими
складовими загальної системи гарантій прав людини, а також принципи їх побудови
у демократичних правових системах сучасності.
3. Також, дисертанту варто звернути більш детальну увагу на чинники
забезпечення ефективності механізму реалізації юридичних гарантій прав людини.
Аналіз змісту дисертації, дозволив встановити відсутність текстових
запозичень без посилання на джерело (плагіату).
Вважаю, що дисертаційне дослідження Новіцького В.В. на тему: «Юридичні
гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз» відповідає спеціальності 081
Право та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
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філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України пункту 10 Тимчасового
порядку з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 (зі змінами від 21.10.2021
№ 978 та від 09.06.2021 № 600). Дисертація Новіцького В.В. на тему: «Юридичні
гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз» може бути рекомендована до
захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю
081 «Право».
ВИСНОВОК
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації Новіцького Владислава Валерійовича на тему: «Юридичні
гарантії прав людини: порівняльно-правовий аналіз», поданої на
здобуття
ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю
«Право»
1. Обгрунтування вибору теми дисертації, зв’язок роботи з науковими
програмами, планами, темами.
Аспірант аргументовано, переконливо та впевнено обгрунтував актуальність
проблематики дослідження юридичних гарантій прав людини в доктринальній, а
також, практичній площині надзвичайно важливих питань даного контексту.
Дисертант успішно продемонстрував безпосередній зв’язок власного тематичного
дослідження з науковими програмами, планами і темами сьогодення.
Актуальність дисертаційного дослідження на тему: «Юридичні гарантії прав
людини: порівняльно-правовий аналіз», обумовлена наступним.
Ключовим та безпосереднім базисом, фундаментальною основою демократії,
державотворення в Україні, а також, інших країнах світу, безсумнівно, є права
людини. Відповідно до ст. 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави». В свою чергу, для того, щоб реалізувати державницькі
завдання окресленого порядку, необхідний комплексний, сруктурований,
ефективний, правничий інструментарій в особі юридичних гарантій прав людини.
Адже, права людини, здатні виконати своє міжнародно-національне, конституційне
призначення лише за наявності механізмів їхньої дієвої імплементації. Крім того,
ще одним аргументом на користь того, що обрана дисертантом тема наукового
пошуку, дійсно має надзвичайно високий коефіцієнт юридичної ваги, є вкрай
висока методична, методологічна та доктринальна заінтересованість в її
основоположній проблематиці.
Юридичні гарантії прав людини - це практичний запобіжник декларативності
прав людини, надійний фундатор верховенства права та конституційного ладу в
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державі. Інституційність прав людини та їхніх юридичних гарантій, тісно
взаємопов’язані між собою, а від так, одноіменні правничі інститути, зобов’язані
забезпечити виконання свого невід’ємного функціонала з позицій гаранта
соціальної стабільності громадянського суспільства та соціальної справедливості
для кожної людини. Юридичні гарантії прав людини - це теорія проблеми, а також
цілісний комплекс юридичних аксіом, способів, методів, якими в обов’язковому
порядку мають керуватись владні суб’єкти та кожна людина.
Актуальність юридичних гарантій прав людини чітко та світоглядно
прослідковується через призму інтеграційних приорітетів нашої держави. Україна,
послідовно демонструє прагнення стати повноцінним членом Європейського Союзу
та НАТО. В контексті таких завдань найважливішим, критично необхідним та
базовим фактором зазначених процесів державницької, міжнародної повістки дня, є
імплементаційне забезпечення з боку національного законодавця. Розуміючи
орієнтири окресленого порядку та відповідальне відношення до їхньої реалізації,
вкрай необхідно, щоб в тому числі, представники наукової спільноти,
використовуючи свій доктринальний досвід, з притаманною їм предметною
деталізацією, на постійній основі досліджували об’єктну сутність та характеризуючі
властивості практичного виміру юридичних гарантій прав людини, які успішно
здійснюють свій регуляційний вплив в країнах ЄС, з метою поступового,
поміркованого та адаптативного запозичення для зближення законодавчих
стандартів Об’єднаної Європи і України в сфері прав людини, а також, їхніх
системоутворюючих юридичних гарантій. Саме тому, проблематиці даного ґатунку,
потрібно приділяти посилену увагу на доктринальному та правозастосовчому рівні.
Новіцький В.В., успішно та вдало визначив зв’язок свого дисертаційного
дослідження з актуальними на сьогодні науковими програмами, планами і темами.
Проблемні питання даної тематики, які дисертант висвітлив в своїй науковій
роботі, відповідає в тому числі таким системним документам, як: Національна
стратегія у сфері прав людини (затверджена Указом Президента України 25 серпня
2015р., № 501); План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на
період до 2020 року (затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2015 р., № 1393-р); Стратегії розвитку наукових досліджень НАПрН
України на 2016-2020 роки (затверджена постановою загальних зборів НАПрН
України від 3 березня 2016 р.); Національна стратегія у сфері прав людини
(затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021);
«План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023
роки» (затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 червня
2021 р. за № 756 - р); Стратегія розвитку Національної академії правових наук
України на 2021 - 2025 роки (затверджено Постановою загальних зборів НАПрН
України від 26.03.2021 р., № 12-21). Дисертаційне дослідження виконано в
Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України у відповідності з
планом науково-дослідної роботи Відділу теорії держави і права – у межах тем:
Правовий прогрес: запити громадянського суспільства (номер державної реєстрації
- РК0117U002697); «Роль правової доктрини в реформуванні національної правової
системи: запити-підходи-рішення» (номер державної реєстрації - РК 0119U103206).
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2. Мета і завдання дисертаційного дослідження
Метою дослідження є комплексний аналіз юридичних гарантій прав людини
в порівняльно-правовому аспекті англосаксонської та романо-германської правових
систем світу.
Для досягнення мети поставлені такі завдання:
– систематизувати доктрину теорії держави і права щодо юридичних гарантій
прав людини;
– дослідити методологію проблематики юридичних гарантій прав людини за
класифікаційністю методів наукового дослідження, які обумовлені комплексом
таких чинників: концептуальність праворозуміння; моністичність чи дуалістичність
методів наукового пошуку; індивідуальні, суб’єктивні переконання і позиції
дослідника;
– проаналізувати змістовне наповнення таких категорій: «юридичне поняття»,
«юридична дефініція», «юридичний термін» та на їх основі, з урахуванням
понятійно-категоріальної проблематики обраного об’єкта дослідження дати
авторське визначення юридичних гарантій прав людини;
– системно згенерувати ключові особливості інституту юридичних гарантій
прав людини в цілісний комплекс характеризуючих ознак, виявити їх
функціональне призначення;
– дослідити понятійно-інструментальне наповнення комплексного механізму
забезпечення гарантій прав людини крізь призму охоронно-захисних важелів
впливу на суспільні відносини;
– проаналізувати класифікаційно-видову проблематику юридичних гарантій
прав людини на основі доктринальних джерел теорії держави і права та
запропонувати авторську класифікацію об’єкта дослідження;
– з’ясувати функціональне призначення юридичних гарантій прав людини, їх
місце в системі інших гарантій прав людини;
– дослідити багатоаспектність юридичних гарантій прав людини в англосаксонській правовій сім’ї на прикладі Сполученого Королівства Великої Британії
та Північної Ірландії, а також Сполучених Штатів Америки;
– виявити особливості проблематики юридичних гарантій прав людини в
країнах континентального права, зокрема державах – членах Європейського Союзу;
– за результатами дослідницько-компаративістської аналітики юридичних
гарантій прав людини запропонувати шляхи, методи вдосконалення існуючих та
запропонувати нові ефективні механізми охорони, захисту прав людини в Україні за
допомогою: можливої інкорпорації класичного судового прецедента; імплементації
альтернативних методів вирішення спорів; фахового моніторингу законодавства на
предмет усунення, мінімізації техніко-юридичних недоліків, а також планомірного
впровадження інструментаріїв народовладдя.
3. Об’єкт, предмет і теоретико-методологічна база дисертаційного
дослідження
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Дисертант вірно визначив об’єкт і предмет свого дисертаційного
дослідження. Крім того, Новіцький В.В., обгрунтовано та вичерпно представив
свою позицію з приводу використаної, досліджуваної ним теоретикометодологічної бази, яка була необхідна для повноцінного наукового пошуку
обранної теми наукового вивчення.
Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини у сфері
юридичних гарантій прав людини.
Предметом дослідження є порівняльно-правовий аналіз юридичних гарантій
прав людини в англосаксонській та романо-германській правових сім’ях.
Досліджуючи юридичні гарантії прав людини за посередництвом
компаративізму, дисертант враховуючи дисертаційні завдання, цілі та пріоритети,
використовував такі методи наукового пошуку, як:
а) загальнонаукові: діалектичний, матеріалістичний, метафізичний та
ідеалістичний. Цей інструментарій здобуття філософського знання дав змогу
з’ясувати фундаментальні засади, ціннісні орієнтири матеріалістичноідеалістичного буття в розрізі юридичних гарантій прав людини (підрозділи 1.1 –
3.3). Дослідницькі можливості таких методів, як аналіз, синтез, узагальнення,
логічний метод, конкретно-історичний, уможливили виявлення генезисноісторичних передумов розвитку доктринальних ідей, поглядів, думок стосовно
обраного об’єкта аналізу (підрозділи 1.1 та 1.2). Функціонал методик
абстрагування, моделювання та соціологічної аналітики в контексті порівняльноправового аналізу дав можливість всебічно вивчити досвід зарубіжних країн у сфері
юридичних гарантій прав людини, а також розглянути потенційні, інтеграційноадаптаційні ініціативи (підрозділи 3.1 та 3.2);
б) спеціально-прикладні методи – систематизація, техніко-юридичний аналіз,
тлумачення – були використані для дослідження охоронно-захисного механізму та
класифікаційно-типологічної характеристики юридичних гарантій прав людини
(підрозділи 2.1 – 2.3). Комплексно-секторальний метод виконав системотворчу
функцію у визначенні позицій науковців, які вивчають окреслений об’єкт
дослідження з дотриманням принципів академічної мобільності, наукової
згрупованості (підрозділ 1.1.). За допомогою методів правового моделювання,
порівняльно-правового аналізу дисертант здійснив компаративіське дослідження
актуальних питань юридичних гарантій прав людини крізь призму англосаксонської
та романо-германської правових сімей з метою вдосконалення наявних та пошуку
нових інструментаріїв регулювання суспільних відносин у сфері забезпечення
юридичних гарантій прав людини в Україні (підрозділи 3.1 – 3.3).
Теоретична
основа
дисертаційного
дослідження
представлена
монографічними, енциклопедичними, дисертаційними та іншими науковими
здобутками правників, які спеціалізуються на проблематиці теорії держави і права,
філософії права, конституційного права, адвокатури, а також, правоохоронної,
правозахисної діяльності уповноважених суб’єктів права за авторством таких
науковців, як: С. Алексєєв, О. Альонкін, Т. Андрейчук, А. Бабенко, Б. Банашак,
М. Бару, О. Баулін, Є. Білозьоров, С. Бобровник, Л. Богачова, О. Боднар,
М. Василевич, М. Венецька, Т. Вільчик, М. Гайс, Т. Галайденко, Ю. Гелич,
Е. Голованова, О. Гончаренко, С. Гончаренко, В. Горкава, В. Грищук, М. Гуренко,
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М. Дерев’янко, Ю. Джепа, Т. Дудаш, Н. Ендрюс, А. Єгоров, Т. Заворотченко,
Ю. Задорожний, Г. Задорожня, О. Зайчук, В. Ісакова, Т. Каткова, М. Кельман,
К. Кимберли, О. Кіпер, М. Коваль, О. Ковальчук, І. Колеснікова, В. Котюк,
Н. Крестовська, Н. Кузьменко, А. Кучук, Л. Леонтьєва, І. Літвінова, І. Магновський,
Р. Максимович, Я. Малихіна, Б. Малишев, В. Манукян, Л. Матвєєва, М. Мацькевич,
М. Мацько, К. Мельник, О. Михайлюк, В. Нагорна, В. Нгуен, О. Овчаренко,
Н. Оніщенко,
В. Ортинський,
В. Остапенко,
Н. Пархоменко,
В. Пашутін,
О. Петришин, О. Петрушевська, В. Пересунько, Я. Пилип, Н. Плахотнюк, О. Пожар,
О. Польовий, Т. Постригань, Ю. Размєтаєва, В. Рудик, С. Савицька, Г. Саміло,
Г. Сергієнко,
О. Ситницька,
Т. Слінько,
О. Сокуренко,
О. Старенький,
А. Стичинська, В. Суботін, Л. Суровська, Д. Таран, О. Ткаченко, І. Тодоров,
В. Толкунова, Л. Удалова, О. Філонов, В. Хромей, А. Черкесова, К. Чижмарь,
Б. Шамрай, C. Шевчук, Ю. Шемшученко, О. Яновська, І. Яцкевич.
Дисертант активно застосовував цілий комплекс законодавчих актів України,
країн Європейського Союзу та США: Конституція України; процесуальні кодекси;
Закони України і підзаконні нормативно-правові акти; Рішення Конституційного
Суду України; Закон Великої Британії про права людини; Закон Великої Британії
про рівність; Біла книга з питань законодавчого врегулювання процесу виходу
Сполученого Королівства зі складу ЄС; Конституція Сполучених Штатів Америки;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; Конституція
Федеративної Республіки Німеччини; Закон ФРН «Про обмеження таємниці
листування, пошти й телекомунікацій»; Закон ФРН «Про боротьбу зі злочинністю»;
Закон Французької Республіки «Про заборону приховувати обличчя у публічному
просторі»; Кримінальний кодекс Франції; Рішення Конституційної Ради Франції та
інші нормативно-правові акти.
Емпіричною основою дисертації є: Постанови колегії суддів Другої судової
палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду; рішення Верховного
Суду штату Небраска та рішення Верховного Суду США; рішення Європейського
суду з прав людини.
4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та
практична цінність одержаних результатів
Наукова новизна одержаних результатів головним чином полягає в тому,
що представлене дисертаційне дослідження, є однією з перших, фундаментальних,
наукових робіт з проблематики саме юридичних гарантій прав людини. Дисертант
успішно дослідив актуальні питання даного об’єкта вивчення на національному та
міжнародному
рівні
за
посередництвом
компаративіського
аналізу
англосаксонської і романо-германської правових систем.
Дисертант в своїй науковій роботі, узагальнив цілий ряд фахових, предметних
та аргументованих висновків, які характеризуємо з позицій наукової завершеності,
доктринальної новизни, відсутності плагіату, а також, запропонував комплекс дій з
удосконалення інституту юридичних гарантій прав людини в Україні.
Уперше:
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1) структуровано методологічні здобутки науковців за такими критеріями:
а) правнича функціональність з орієнтацією на конкретні завдання дослідження;
б) об’єктно-родова, характеризуюча складова юридичних гарантій прав людини;
в) персоналізовано-видова специфіка класифікаційного різноманіття об’єкта
студіювання; г) загальнотеоретична спрямованість предметного знання; ґ)
імплементаційно-прикладна реалізаційність юридичних гарантій прав людини;
д) компаративізм наукового пошуку;
2) запропоновано термінологічну градацію, за якою «методологія» – це
родове поняття, «методологія юридичної науки» – видове, а «методологія
порівняльно-правових досліджень» – безпосередньо об’єктне поняття. Показано
специфіку видової категорії в її змістовному порівнянні з родовим поняттям
методології: перша складова, на відміну від другої (здебільшого вузький підхід),
цілеспрямовано концентрується на об’єкті дослідження – державно-правових
явищах. Виявлено ключову відмінність категорії «методологія порівняльноправових досліджень» від родового та видового понять за конкретикою
компаративістського призначення;
3) досліджено вплив, практичну значущість природно-правової та юридикопозитивістської концепцій праворозуміння на системне формування методології
юридичної науки в цілому, а також її методичної складової. За цілеспрямованістю
природно-правової концепції праворозуміння запропоновано закріпити її зв’язок із
загальнонауковими методами наукового пошуку (діалектичний, матеріалістичний,
метафізичний та ідеалістичний, конкретно-історичний, аналіз, синтез, узагальнення,
абстрагування, моделювання, логічний, соціологічний). До причинно-наслідкових
конфігурацій юридико-позитивістського праворозуміння віднесено такі спеціальноприкладні методи: техніко-юридичний аналіз, тлумачення, систематизація, правове
моделювання, порівняльно-правовий метод;
4) сфокусовано класифікацію методів дослідження за орієнтирами монізму,
конкретних дослідницьких завдань: порівняльно-правовий метод та метод
плюралізму; загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування,
моделювання, логічний, діалектичний, матеріалістичний, метафізичний та
ідеалістичний, конкретно-історичний, соціологічний тощо); спеціально-прикладні
методи (техніко-юридичний аналіз, тлумачення, систематизація, правове
моделювання тощо);
5) доведено основоположну специфічність юридичних гарантій прав людини
за такими інтерпретаційними напрямами: правова ідеологія; правове виховання та
правова культура; політико-правова інституційність; властивість права; складова
«класичного» і «розширеного» правового статусу людини; охоронно-захисний
інститут права;
6) визначено механізм забезпечення гарантій прав людини за такими
парадигмами: I) стратегічно важливі, пріоритетні напрями, обумовлені сталою
концепцією самозахисту прав людини, а також судовими та альтернативними
методами вирішення спорів як факторних засобів охорони прав людини; II) засоби
захисту прав людини розмежовано на види за критеріями: 1) суб’єктності:
а) зовнішній (міжнародний) суб’єкт: Організація Об’єднаних Націй; Рада Безпеки
ООН; Рада ООН з прав людини; Управління Верховного комісара ООН з прав
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людини; Універсальний періодичний огляд; Міжнародний суд ООН; Генеральна
прокуратура України (бере участь у Комітетах ООН – з прав людини, проти тортур,
з ліквідації расової дискримінації); Рада Європи; Парламентська асамблея Ради
Європи; Європейська Комісія «За демократію через право» (Венеціанська Комісія);
Європейський суд з прав людини; Міжнародний кримінальний суд; б) внутрішній
(загальнодержавний) суб’єкт: захист прав людини органами законодавчої,
виконавчої, судової влади України; інститут омбудсмена та радників –
уповноважених Президента України; 2) юрисдикції: а) позасудовий спосіб
вирішення спорів: медіація, міжнародний комерційний арбітраж, третейський суд,
переговори, примирення (човникова дипломатія), негоціація, консіліація,
фасилітація, мініпроцес, незалежна експертиза щодо встановлення фактичних
обставин справи, приватна судова система, омбудсмен, нотаріат, відновне
правосуддя в кримінальному процесі; б) судовий спосіб вирішення спорів:
національні суди України, інститут присяжних, Європейський суд з прав людини;
7) на основі аналізу практики Верховного Суду досліджено проблематику
самозахисту прав людини шляхом необхідної оборони, крайньої необхідності та з
метою конституційної конкретизації даного правового інституту. Запропоновано
сформулювати окрему статтю в Основному Законі України шляхом виділення
змістовності його ч. 3 ст. 27, понятійної деталізації, об’єктно-суб’єктного
закріплення даного інструмента самозахисту за такими алгоритмами: «самозахист
прав людини – це сукупність способів та засобів, які людина, не перевищуючи меж
необхідної оборони, крайньої необхідності, має право самостійно обрати і
застосувати для захисту від протиправних посягань на свої законні права та
інтереси, законні права та інтереси іншої людини, безпеку громадського порядку.
Людина має право захищати своє життя, здоров’я, майно, честь, гідність, ділову
репутацію, інші законні права, інтереси, а також життя, здоров’я, майно, честь,
гідність, ділову репутацію, інші законні права, безпеку громадського порядку від
протиправних посягань»;
8) запропоновано класифікацію гарантій прав людини за критерієм
характерних ознак суспільних відносин регуляційного застосування цих гарантій,
виокремлено такі їх видові різновиди: 1) політичні; 2) економічні; 3) соціальні;
4) ідеологічні; 5) юридичні;
9) запропоновано об’єднати доктринальні напрацювання правників за
груповою належністю юридичних гарантій прав людини, виходячи з об’єктнофункціональних пріоритетів загальнонаукового (Є. Гіда, В. Грищук, М. Кельман,
В. Котюк, Л. Луць, В. Ортинський, Р. Притченко, В. Труба) та спеціалізованоприкладного підходів (C. Бобровник, О. Зайчук, Н. Крестовська, І. Магновський,
Л. Матвєєва, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Петришин, Г. Христова);
10) доведено, що змістовна структурованість юридичних гарантій
національного рівня базується на трьох основоположних факторах: 1) процедурнопроцесуальна парадигма охорони та захисту прав людини; 2) інститут юридичної
відповідальності; 3) презумпція невинуватості;
11) в контексті сучасного глобалізаційного зближення основоположних
джерел права англо-саксонської та романо-германської правових систем, крізь
призму нормативно-прецедентного аналізу, досліджено низку законодавчих актів
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Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Акт про
Шотландію; Акт про Північну Ірландію; Акт про управління Уельсом; Закон про
права людини (гарантує право на життя; свободу від катування та нелюдського або
такого, що принижує гідність, поводження; право на справедливий суд; скасування
смертної кари тощо; імперативність норм права відносно поваги до прав людини,
зокрема в межах представницьких установ: органи державної влади, суди, поліція
тощо; змістовна сумісність національних, законодавчих актів з вимогами
Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод); Закон
про рівність (дискримінаційні характеристики: вік; інвалідність; зміна статі; шлюб,
цивільне партнерство; вагітність; материнство; раса, колір шкіри, етнічне та
національне походження; релігія, віра; дискримінація за статтю; сексуальна
орієнтація). Доведено, що адаптаційно-векторальні процеси поступового взаємного
зближення охоронно-захисних механізмів закону та судового прецедента – це
сучасні реалії, які демонструють ознаки адаптивності, поміркованості,
об’єктивності, своєчасності, аргументованості, професійно-правової акультурації,
інтерференції;
12) на основі аналізу низки фундаментальних викликів «постконституційної»
ери Сполучених Штатів Америки (терористичні акти 11.09.2001 р.; перевищення
влади, службових повноважень з боку правоохоронців, які прослідковуються через
безпрецедентні порушення індивідуальних прав людини; каталізаторно-протестні
фактори на ґрунті расової дискримінації афроамериканців, які рішуче засуджені на
рівні Ради ООН з прав людини 19.06.2020 р.; необхідність нормативнозаконодавчого реформування правоохоронних органів США; проблематика
порушень прав людини в рамках кримінально-правової системи США та питання
доцільності, обґрунтованості, співрозмірної необхідності застосування смертної
кари як виду покарання за протиправно-злочинну діяльність окремих громадян)
здійснено безпосередню фокусацію юридичних гарантій прав людини, з огляду на
судово-прецедентну практику Верховного суду США та Верховних судів окремих
штатів ;
13) на основі вивчення актуальних контекстів реалізації юридичних гарантій
прав людини в країнах Європейського Союзу (традиційно об’єднаних за ключовими
ознаками романо-германської правової сім’ї), а також прецедентної практики
Європейського суду з прав людини (справа «Габріель Вебер і Цезар Річард
Саравія проти Німеччини» від 29.06.2006 р.; «Класс та інші проти Німеччини» від
06.09.1978 р.; С.А.С. проти Франції від 01.07.2014 р.; Белкасемі та Оусар проти
Бельгії від 11.07.2017 р.; Дакір проти Бельгії від 11.07.2017 р.) досліджено
практичну реалізацію таких індивідуально-персоніфікованих прав людини:
недоторканність приватного життя та кореспонденції; свобода преси; право на
ефективний засіб юридичного захисту; право на повагу приватного життя; право на
свободу вияву своєї релігії чи переконань; право на свободу вираження поглядів;
право на свободу асоціацій, а також питання дискримінації за такими ознаками, як
стать, релігія, етнічне походження.
Удосконалено:
14) в рамках категоріальної визначеності юридичних гарантій прав людини
вдосконалено термінологічно-доктринальне наповнення таких понять, як:
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«юридичне поняття», «юридична дефініція», «юридичний термін» та
продемонстровано їхній функціональний взаємозв’язок, де структурна компонента
«юридичний термін» ширша порівняно з «юридичною дефініцією», а категорія
«юридичне поняття» ширша за «юридичний термін»;
15) понятійно-категоріальний апарат юридичних гарантій прав людини на
основі системної аналітики предметної доктрини права з позицій змістовності
даного правового інституту. За правилами вузького та широкого підходів
запропоновано термінологічне визначення об’єкта вивчення. Виявлено відмінності
у категоріальному обсязі: за допомогою першого напряму розкривається зовнішня
формаційність юридичних гарантій, а другого – об’єктивується їх інструментальний
механізм;
16) критеріально-функціональне розмежування інструментів охорони прав
людини як дієвого запобіжника девіантних проявів, механізму нормативнозастосовної превенції та захисту прав людини в контексті не лише відновлення
порушеного, невизнаного та/або оспорюваного права, а й протидії злочинним діям,
безпосередньо в момент посягання на законну правосуб’єктність людини;
17) класифікацію гарантій прав людини за критеріальністю ознак тієї галузі
суспільних відносин, у якій вони виявляються, діють, удосконалюються в її
міжнародно-політичній відокремленості. За критерієм функціональності та
індивідуального контексту виділено такі групи гарантій прав людини:
1) міжнародно-інституціональні гарантії прав людини: а) людина – найвища
соціальна цінність, б) верховенство права, в) примат міжнародного права над
національним, г) національний інтерес кожної суверенної держави, д) демократичні
правила державотворення; 2) суб’єктивно-міжнародні гарантії прав людини:
а) службовий рівень – гарантії працівників дипломатичних, консульських
представництв, б) гарантії осіб залежно від їх правового статусу, а також підстав
перебування на теренах національного суверенітету. За критерієм предметнооб’єктної функціональності запропоновано класифікувати гарантії прав людини
крізь призму такої видової сегментації: юридичні, соціальні, політичні, економічні,
релігійні, ідеологічні.
Набули подальшого розвитку:
18) термінологічні, доктринальні здобутки наукової думки щодо
усвідомлення значення методу як етимологічно-енциклопедичної сутності та
інструментарію правового регулювання;
19) науково-прикладні концепти функціонального призначення методології в
праві як міждисциплінарної, специфічної сфери знань, яка займає відповідне місце в
ієрархічно-пізнавальній системі між конкретними науками і філософією;
20) наукові погляди та підходи до методологічно-класифікаційної
проблематики з позицій монізму та плюралізму за посередництвом суб’єктивних
висновків дослідника, які комбінуються навколо системного спостереження в
рамках представлених напрямів та концентруються навколо тези, відповідно до якої
моністичні
конфігурації виникли через подекуди надмірну чи, навпаки,
недостатньо обгрунтовану плюралістичність критеріїв, різноманіття класифікацій
методів наукових досліджень;
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21)понятійно-компетенційна
змістовність
системоутворюючих,
категоріальних складових. Йдеться про регулювання суспільних відносин за
допомогою комплексних можливостей механізму правового регулювання та
невід’ємних його складових через забезпечення охоронно-захисних завдань у
царині прав людини;
22) доктринально-методологічні підходи в сфері класифікаційно-видової
типологізації гарантій прав людини та їх юридичного розгалуження. Доведено
необхідність обрання чітких критеріїв типологізації юридичних гарантій, які мають
відповідати
вимогам
комплексної
однозначності,
об’єктивності
та
аргументованості;
23) практичні напрацювання стратегічної приорітетності політико-правових
процесів унаслідок Brexit, у безпосередніх межах Сполученого Королівства Великої
Британії та Північної Ірландії. Досліджено вплив потенційно можливих інертнодезінтегративних настроїв у юрисдикційних межах Європейського Союзу на
інституційність юридичних гарантій прав людини в контексті англосаксонського
права;
24) законодавчі, доктринальні позиції рішень Верховного Суду в справах про
перегляд судових рішень, які набрали законної сили за виключними обставинами, і
обов’язковість вказівок суду касаційної інстанції для суду першої, апеляційної
інстанцій під час нового розгляду справи, та рішення Конституційного Суду
України щодо конституційності нормативно-правових актів та/або їх окремих
положень крізь призму ознак судового прецедента. Доведено необхідність
законодавчої імплементації Європейської конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та прецедентних рішень Європейського суду з прав
людини як джерел національного права. Проаналізовано підходи науковців,
правників до проблематики можливого запровадження класичного судового
прецедента в межах юрисдикції України;
25) законодавчі норми щодо забезпечення достатньо широкого діапазону
альтернативних методів вирішення спорів та/або засобів, способів охороннозахисного порядку, які мають ознаки позасудового унормування колізійності
суспільних відносин. Це такий юриспруденційний інструментарій: третейський
розгляд (у контексті міжнародного комерційного арбітражу – арбітражний розгляд);
досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів; позасудові примирні
процедури у приватноправових спорах; процедура примирення потерпілого з
підозрюваним (обвинуваченим); оформлення учасниками дорожньо-транспортної
пригоди Європротоколу; переговори; мед-арб; незалежне встановлення обставин
справи; приватна судова система; спрощений суд присяжних; медіація.
Наукова цінність дисертації полягає в наступному: системні результати,
висновки, пропозиції, рекомендації дисертанта мають свою наукову, прикладну
значущість, які суттєво покращили, модернізували і деталізували інститут
юридичних гарантій прав людини з позицій сучасних підходів, доктринальних
новацій та викликів сьогодення. Дисертаційні результати, цілком об’єктивно
можуть бути використані в процесі подальшого наукового і практичного
дослідження, правозастосування та удосконалення юридичних гарантій прав
людини в Україні на основі проаналізованого, міжнародно-правового досвіду.
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Практичне значення одержаних результатів. Доктринальні здобутки,
узагальнення, положення, висновки та інші наукові результати, одержані в процесі
дисертаційного дослідження, можуть бути використані:
- в навчальному процесі при викладанні базових і спеціальних курсів з теорії
держави і права, філософії права, при підготовці навчальних посібників;
- у науково дослідній сфері – для наступних досліджень, аналітичної роботи
над подальшим удосконаленням інституту юридичних гарантій прав людини в
контексті порівняльно-правового аналізу;
- у правотворчій та законотворчій діяльності – для постійного, планомірного
та регулярного моніторингу, вдосконалення діючих нормативно-правових актів, а
також, професійної законопроектної роботи в сфері юридичних гарантій прав
людини;
- у правозастосовній діяльності - для якісного, дієвого, результативного
використання уповноваженими суб’єктами права, власного, професійного
функціоналу в процесі охорони та захисту прав, свобод, законних інтересів людини
і громадянина в Україні.
5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати
дисертації, повнота опублікування результатів дисертації
Основні результати дисертаційного дослідження представлені у 19
публікаціях, які всебічно та повністю відображають проблематику юридичних
гарантій прав людини в її багатовекторному контексті, а також, змістовно
висвітлюють наукові висновки, пропозиції і рекомендації дисертанта.
Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:
1. Новіцький В. В. Охорона та захист прав людини в Україні. Держава і право.
Серія: «Юридичні науки»: зб. наук. праць / Ін-т держави і права імені
В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2016. Вип. 74.
С. 39–49.
2. Новіцький В. В. Судовий прецедент, як джерело права в контексті захисту
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2017. Вип. 8. С. 232–236.
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виміри. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2018.
Вип. 9. С. 233–237.
4. Новіцький В. В. Методологія аналізу прав людини та юридичних гарантій
їх реалізації. Держава і право. Серія. «Юридичні науки»: зб. наук. праць / Ін-т
держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична
думка», 2018. Вип. 80. С. 28–38.
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5. Новіцький В. В. Поняття та особливості юридичних гарантій прав людини.
Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та
практики. Київ Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2019.
Вип. 10. С. 203–207.
6. Новіцький В. Політико-правові механізми захисту прав людини через
призму країн Європейського союзу. Альманах права. Роль правової доктрини у
забезпеченні прав людини. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН
України, 2020. Вип. 11. С. 180 - 185.
7. Новіцький В. Вплив концепцій праворозуміння на формування методології
юридичної науки. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2018. № 8 (202). С. 45–
50.
8. Новіцький В.В. Проблеми гарантування та захисту прав людини і
громадянина в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2016. № 11 (181).
С. 50–54.
Статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових
видань інших держав, які входять до Європейського Союзу та статті у наукових
виданнях, які включені до бібліографічної та реферативної бази даних «SciVerse
Scopus»:
9. Novitskyi Vladyslav. The Guarantees of Human Rights and Freedoms in the
European Union: The Experience for Ukraine. Journal of Advanced Research in Law and
Economics. Volume IX Issue 7(37) Winter 2018. ISSN: 2068-696X. Journal’s DOI:
https://doi.org/10.14505/jarle. Р. 2407–2412.
10. Novitskyi Vladyslav. A mechanism for ensuring human rights guarantees in the
context of a judicial case. Visegrad journal on human rights. 2019. № 4 (volume 3).
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11. Novitskyi Vladyslav. Classification typology of legal guarantees of human
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Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
12. Новіцький В. В. Захист прав громадянина в Україні: аналіз проблемних
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Т. О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. С. 23–26.
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матеріали Всеукр. правничого диспуту, в рамках Всеукраїнського тижня права з
нагоди проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав
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людини (м. Кривий Ріг, 13 грудня 2017 р.). Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С.
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6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг
дисертаційного дослідження
Структура, змістовний обсяг дисертаційного дослідження зумовлені його
метою, цілями та завданнями. Дисертація, складається із двох анотацій
(українською та англійською мовами), вступу, трьох розділів, які системно
об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (350
найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації - 255 сторінок, із яких
основний текст розміщено на 217 сторінках, список використаних джерел - 35
сторінок, додатки - 3 сторінки.
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В період з 2012 року по 2014 рік, проходив військову підготовку у
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Новіцький В.В., поєднує юридичну практику з науковою діяльністю. В
період з 01.11.2016 по 31.10.2017 рр., був прикріпленим до Відділу теорії держави і
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8. Оцінка мови та стилю дисертації
Дисертаційна робота написана українською мовою. Дисертант досліджуючи
обраний об’єкт свого наукового інтересу, фахово, правильно та вдало використав
юридичну і спеціалізовану термінологію. Змістовність наукових здобутків,
дисертаційних висновків та рекомендацій, має всі ознаки доктринальної і
практичної новизни. Дисертаційний зміст сутнісно зрозумілий, достатньо легкий у
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необхідності.
За результатами попередньої експертизи дисертаційної роботи, яку виконав
Новіцький В.В. та ретельного аналізу публікацій з апробації дисертаційних
результатів
УХВАЛЕНО:
1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне і прикладне
значення результатів дисертаційного дослідження
Новіцького Владислава
Валерійовича на тему: «Юридичні гарантії прав людини: порівняльноправовий аналіз».
2. Визнати, що дисертація Новіцького В.В., є системним, комплексним,
логічним, змістовно структурованим, науковим дослідженням з актуальних
проблем юридичних гарантій прав людини за пріоритетами порівняльно-правового
аспекту англосаксонської та романо-германської правових систем світу. Крім того,
дисертаційне дослідження аспіранта має всі ознаки змістовної єдності, планомірної
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