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Прізвище, ім'я, по батькові науково-педагогічного, педагогічного, наукового працівника Новіков Денис Олександрович
Посада доцент
Науковий ступінь, вчене звання кандидат юридичних наук

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових
виданнях,  що включені до переліку фахових видань України,
до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core
Collection;

1. Новіков Д., Лук’янчиков О. Цивілістичний характер змін у Кодексі Законів про працю України, 
пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи. Науковий електронний 
юридичний журнал. Вип. 4. 2020. С. 100-103. URL: http://lsej.org.ua/4_2020/25.pdf  
0,75 ум.-друк.арк./власний внесок 0,45 авт.арк.
2. Новіков Д. Законопроєкт «Про працю» (№ 2708): подальша прекаризація українських робітників 
та вплив на виконання Україною умов Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. Збірник 
наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
«ПРАВО». 2020. Вип. 31. C. 66-73. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3706   
0,75 ум.-друк.арк./власний внесок 0,75 авт.арк.
3. Melnychuk N., Novikov D., Reznik N. Provision of Gender Equality by Non-Governmental Human Rights
Organizations in Ukraine. In: Alareeni B., Hamdan A., Elgedawy I. (eds) The Importance of New 
Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in 
Developing Countries. ICBT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 194. Springer, Cham. URL: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-69221-6_82 0,8 ум.-друк.арк./власний внесок
0,35 авт.арк. (Scopus)
4. Denys O. Novikov, Oleh M. Lukianchykov, Vasyl O. Mykytyuk. The impact of a salary level and the legal 
mechanism for its regulation on the work efficiency of health care workers. Wiadomości Lekarskie, 
VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020. P. 2821-2826. URL: 
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202012220.pdf 0,8 ум.-друк.арк./власний 
внесок 0,42 авт.арк.     (Scopus)
5. Moskalenko O., Novikov D. The Level of Scope and Content of Teaching Gender-related Issues at 
Training Lawyers in Ukrainian Higher Education Institutions Journal of Advanced Research in Dynamical 
and Control Systems. 2020. Vol. 12. 07-Special Issue. P. 390-396. URL: 
https://www.jardcs.org/abstract.php?id=5510 0,8 ум.-друк.арк./власний внесок 0,41 авт.арк. (Scopus)

2)  наявність  одного  патенту  на  винахід  або  п’яти
деклараційних  патентів  на  винахід  чи  корисну  модель,
включаючи  секретні,  або  наявність  не  менше п’яти  свідоцтв
про реєстрацію авторського права на твір;

-

3)  наявність  виданого  підручника  чи  навчального  посібника
(включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не
менше  5  авторських  аркушів),  в  тому  числі  видані  у
співавторстві  (обсягом  не  менше  1,5  авторського  аркуша  на
кожного співавтора);

1. Правознавство (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О.М. 
Лук’янчиков, Д.О. Новіков, К.Ю. Карелов, В.Т. Машика. Харків. Вид-во «Ранок». 2018. 256 c. 
(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від
31.05.2018 № 551)) URL: https://fliphtml5.com/atdd/vkvo/basic   26,88 ум.-друк.арк./власний внесок 
9,55 авт.арк.
2. Новіков Д.О. Індивідуальні трудові спори у питаннях і відповідях : навч. посібник / Д.О. Новіков, 
О.М. Лук’янчиков, А.І. Жукова ; Харків. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди. Харків. ХНПУ, 2019. 136 с.
URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2413   9,5 ум.-друк.арк./власний внесок 4,3 



авт.арк.
3. Новіков Д.О. Трудове процесуальне право: навч. посібник. Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
2017. 129 с. URL: https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE
%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE 9,7 ум.-друк.арк./власний 
внесок 9,7 авт.арк.
4. Москаленко О.В., Лук’янчиков О.М.. Новіков Д.О. Право соціального забезпечення: навчальний 
посібник. Харків : Юрайт, 2021. 184 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1cA87T-
3fjk82hABG7qVZdZ5-9T97wsAf/view?usp=sharing 10,69 ум.-друк.арк./власний внесок 3,9 авт.арк.

4)  наявність  виданих  навчально-методичних
посібників/посібників  для  самостійної  роботи  здобувачів
вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на
освітніх  платформах  ліцензіатів,  конспектів
лекцій/практикумів/методичних  вказівок/рекомендацій/
робочих  програм,  інших  друкованих  навчально-методичних
праць загальною кількістю три найменування;

1. Юридичне обґрунтування: практикум для проведення практичних занять для студентів галузі 
знань 08 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/ уклад. Д.О. Новіков. Самостійне 
електрон. текстове мережеве вид. (53 с. / 0,3 Мб). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1y17b-MkoU6C4RA-dBA1WDuFylZ9m9TC8/view 1 
ум.-друк.арк./власний внесок 1 авт.арк.
2. Юридична аргументація: робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 08 
Право другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. Д.О. Новіков. Самостійне електрон. 
текстове мережеве вид. (9 с. / 0,1 Мб). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1mJo0ZeChEeo9nhnN4SS8DtqvXrwIr07h/view?usp=sharing 0,3 ум.-
друк.арк./власний внесок 0,3 авт.арк.
3. Гендерно-правові студії: робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 08 
Право другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. О.В. Москаленко, Д.О. Новіков. 
Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (9 с. / 0,1 Мб). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 
2020. URL:
https://drive.google.com/file/d/1AsocNnPy9lqCRSmLsoSuHVINEoYr4GEn/view?usp=sharing 0,3 ум.-
друк.арк./власний внесок 0,2 авт.арк.
4. Захист трудових прав: робоча програма навчальної дисципліни для студентів галузі знань 08 
Право другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. Д.О. Новіков. Самостійне електрон. 
текстове мережеве вид. (9 с. / 0,1 Мб). Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1otZu2wDFzSqJ1SC0edjy6aHitGQYnw-R/view?usp=sharing 0,3 ум.-
друк.арк./власний внесок 0,3 авт.арк.

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; -

6)  наукове  керівництво  (консультування)  здобувача,  який
одержав документ про присудження наукового ступеня;

-

7) участь  в атестації  наукових  кадрів як  офіційного опонента
або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не
менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

-

8)  виконання  функцій  (повноважень,  обов’язків)  наукового
керівника  або  відповідального  виконавця  наукової  теми
(проекту),  або  головного  редактора/члена  редакційної
колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного
до  переліку  фахових  видань  України,  або  іноземного
наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;

-

https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://www.academia.edu/34525024/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://drive.google.com/file/d/1otZu2wDFzSqJ1SC0edjy6aHitGQYnw-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsocNnPy9lqCRSmLsoSuHVINEoYr4GEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJo0ZeChEeo9nhnN4SS8DtqvXrwIr07h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y17b-MkoU6C4RA-dBA1WDuFylZ9m9TC8/view
https://drive.google.com/file/d/1cA87T-3fjk82hABG7qVZdZ5-9T97wsAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cA87T-3fjk82hABG7qVZdZ5-9T97wsAf/view?usp=sharing


9)  робота  у  складі  експертної  ради  з  питань  проведення
експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної
ради  як  експерта  Національного  агентства  із  забезпечення
якості  вищої  освіти,  або у  складі  Акредитаційної  комісії,  або
міжгалузевої  експертної  ради з  вищої  освіти  Акредитаційної
комісії,  або  трьох  експертних  комісій  МОН/зазначеного
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних
комісій  (підкомісій)  з  вищої  або  фахової  передвищої  освіти
МОН,  наукових/науково-методичних/експертних  рад  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, або у
складі  комісій  Державної  служби  якості  освіти  із  здійснення
планових  (позапланових)  заходів  державного  нагляду
(контролю);

1. Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 18.02.2021 № 337-Е. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1lC6BnuYyzAKFdrjoxpu-MBRkk0d_8JNp/view?usp=sharing  
2.Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 26.03.2021 № 692-Е. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1zPcUrmWKTF54_O2FC4bGWMwsCdI7ErOL/view?usp=sharing  
3. Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24.05.2021 № 1123-Е. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1JbmNAORu37F5N2OPHnQgTesel-0KzAZO/view?usp=sharing

10)  участь у міжнародних наукових  та/або освітніх  проектах,
залучення  до  міжнародної  експертизи,  наявність  звання
“суддя міжнародної категорії”;

1. Участь у дослідженні European Parliament resolution of 12 December 2018 on the implementation of
the EU Association Agreement with Ukraine (2017/2283(INI)) URL:  
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0518_EN.pdf    
Підтверджується подякою за участь у дослідженні від European United Left/Nordic Green Left, MEP, 
Committee on International Trade, Committee on Constitutional Affairs, Committee on Foreign Affairs від
31 January 2019. 
URL: http://www.hnpu-laws.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9D%D0%BE
%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD
%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE
%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf  
2. Участь у міжнародному дослідницькому проєкті в рамках Еразмус+ напряму ім. Жана Монне 
(620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA «ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи активізації 
спільних ініціатив академічних та громадських спільнот в Україні) «Ціннісні орієнтири українського 
студентства». URL: https://drive.google.com/file/d/1VtZY3HRaNPpyH1oGk1VEPXzcEosMHCSe/view?
usp=sharing https://khntusg.com.ua/cinnisni-oriientiri-ukrainskogo-studentstva/ 

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій
не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору
із закладом вищої освіти (науковою установою);

-

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або
консультаційних  (дорадчих),  та/або  науково-експертних
публікацій  з  наукової  або  професійної  тематики  загальною
кількістю не менше п’яти публікацій;

1. Новіков Д. Міжнародна рамкова угода як інструмент забезпечення трудових стандартів. 
Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і соціальний захист. Х Міжнародна 
науково-практична конференція (м. Харків, 9 жовтня 2020 року). Харків: Право. 2020. С. 205-208. 
URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3952  
2. Новіков Д. Вимоги Угоди про Асоціацію щодо трудових стандартів та рівень їхнього виконання. 
Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: 17-та регіональна наук.-
практ. конф. (м. Дніпро, 17 травня 2020 року). Дніпро, ДРІДУ НАДУ. 2020. С. 104-106. URL: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3717  
3. Новіков Д. Значення професійних спілок у забезпеченні гідної оплати праці в умовах пандемії. 
Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : VІІІ Всеукраїнська 
наук.-практ. конф.  (м. Харків, 28 травня 2020 року). X. : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2020.  С. 207-

https://khntusg.com.ua/cinnisni-oriientiri-ukrainskogo-studentstva/


210. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3653  
4. Новіков Д. Прекарізація українських трудящих: тенденція підтверджена урядовим 
законопроєктом «Про працю». Азовські правові читання: наук.-практ. конф. (м. Бердянськ, 14-15 
травня 2020 року). Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2020. С. 81-84. URL: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3628   
5. Новіков Д. Правовий механізм оплати праці в умовах прекарізації трудящих. Актуальні проблеми
приватного та публічного права : ІІ Міжнародна наук.-практ. Інтернет-конф., присвячена 91-річчю з 
дня народження член-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, 
Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (27 
березня 2020 року). Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. С.  96-98. URL: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3627  
6.  Новіков Д. Філософський вимір концепції «безумовного базового доходу». Розвиток особистості 
у сучасному соціокультурному, інформаційному та освітньому просторі: психологічний та 
філологічний аспекти: всеукраїнська наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 жовтня 2020 року). Харків: 
ФОП Панов А.М., ХТЕІ КНТЕУ. 2020.  С. 168-169. URL: 
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3954  
7. Новіков Д. Кластерна система-розвитку територій: ризики прекарізації населення. Теоретичні та 
практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи : Всеукраїнська наук.-
практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 31 жовтня 2020 року). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2020. С. 158-
160. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3953  
8. Новіков Д. Гендерна проблематика в освітніх програмах закладів вищої юридичної освіти. 
Scientific and pedagogic internship “Modern approaches to the organization of the educational process 
for law students”: Internship proceedings (August 24 – October 2, 2020). Frankfurt an der Oder, Federal 
Republic of Germany, 2020. С. 192-195. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3955  

13)  проведення  навчальних  занять  із  спеціальних  дисциплін
іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі
не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;

-

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або
II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу  студентських  наукових  робіт),  або  робота  у  складі
організаційного  комітету  /  журі  Всеукраїнської  студентської
олімпіади  (Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових
робіт),  або  керівництво  постійно  діючим  студентським
науковим  гуртком  /  проблемною  групою;  керівництво
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних,
Всеукраїнських мистецьких конкурсів,  фестивалів та проектів,
робота  у  складі  організаційного  комітету  або  у  складі  журі
міжнародних,  всеукраїнських  мистецьких  конкурсів,  інших
культурно-мистецьких  проектів  (для  забезпечення
провадження  освітньої  діяльності  на  третьому  (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером
або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів,

-



віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації
мистецьких  конкурсів,  фестивалів,  робота  у  складі
організаційного  комітету  або  у  складі  журі  зазначених
мистецьких  конкурсів,  фестивалів);  керівництво  студентом,
який  брав  участь  в  Олімпійських,  Паралімпійських  іграх,
Всесвітній  та  Всеукраїнській  Універсіаді,  чемпіонаті  світу,
Європи,  Європейських  іграх,  етапах  Кубка  світу  та  Європи,
чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника
тренера національної збірної команди України з видів спорту;
виконання  обов’язків  головного  секретаря,  головного  судді,
судді  міжнародних  та  всеукраїнських  змагань;  керівництво
спортивною  делегацією;  робота  у  складі  організаційного
комітету, суддівського корпусу;

15)  керівництво  школярем,  який  зайняв  призове  місце  III-IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних
предметів,  II-III  етапу  Всеукраїнських  конкурсів-захистів
науково-дослідницьких  робіт  учнів  -  членів  Національного
центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  базових  навчальних
предметів  чи  II-III  етапу  Всеукраїнських  конкурсів-захистів
науково-дослідницьких  робіт  учнів  -  членів  Національного
центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня);

Програма проведення відбірково-тренувальних зборів для підготовки команди Харківської області 
до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2018/2019 навчальному році, 
затверджена Заступником директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 
адміністрації – начальник управління освіти і науки, голова оргкомітету ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, 22 лютого 2019 року. (підготовка школярів за навчальним курсом «Теорія 
держави та права», проведення контрольних робіт).  
Переможці IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства: І місце – Резнік Марія, 
учениця КЗ «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 імені Харківських дивізій» 
Харківської міської ради Харківської області; Русецький Олександр, учень Харківської гімназії № 47 
Харківської міської ради Харківської області; ІІ місце – Кравчук Марія, учениця Харківського 
приватного навчально-виховного комплексу «Вересень» Харківської міської ради Харківської 
області; Рубежов Богдан, учень Харківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 139 Харківської 
міської ради Харківської області; Ольховський Родіон, учень Харківської гімназії № 144 Харківської 
міської ради Харківської області; ІІІ місце – Павлюк Олексій, учень Харківської гімназії № 6 
«Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області.  URL: 
http://izvestia.kharkov.ua/content/documents/12971/1297051/files/spisokstipendatv-prezidenta-
ukrani-2018_2019-2.pdf 

19)  діяльність  за  спеціальністю у формі участі  у  професійних
та/або громадських об’єднаннях;

1. Член Асоціації правників України (посвідчення № 1225 від 29 жовтня 2018 року). URL: 
https://drive.google.com/file/d/1vkoRdG1nwf3mP5JlBdyl7vRyPDCGvM-3/view?usp=sharing  
https://uba.ua/    
2. Засновник та Голова Громадської організації «Центр правозахисної та просвітницької діяльності 
“Бона Фідес”». URL: https://opendatabot.ua/c/43040811 https://www.facebook.com/bonafides.kh 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти
років  (крім  педагогічної,  науково-педагогічної,  наукової
діяльності).

-

https://www.facebook.com/bonafides.kh
https://opendatabot.ua/c/43040811
https://uba.ua/

