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ПІБ аспіранта (докторанта) Цуварев Олексій Феліксович

№
п/п

Показник Дані про керівника

1. ПІБ керівника, ступінь, звання, посада, місце роботи Новіков Денис Олександрович
2. ПІБ аспіранта (докторанта) Цуварев Олексій Феліксович
3. Рік вступу, № наказу про зарахування 15.09.2019, №58-А 13.09.2019
4. Курс навчання 3 курс
5. Тема дисертації аспіранта (докторанта), номер та 

дата протоколу її затвердження
Соціальна функція трудового права, №7 від 28.10.2019

6. Освіта керівника за професійним спрямуванням 
(найменування закладу, рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація, номер диплому та дата 
видачі)

пеціальність: правознавство. Диплом спеціаліста, видано ХНПУ імені Г.С. Сковороди від 5 червня 2009 року ХА № 36634013.

7. Науковий ступінь кандидата наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

Кандидат юридичних наук; 12.00.05: трудове право; право соціального 
забезпечення; Особливості правового регулювання праці медичних працівників; 
Диплом кандидата наук, видано на підставі рішення Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 жовтня 2013 року ДК
№ 016240

8. Науковий ступінь доктора наук, шифр і 
найменування наукової спеціальності, тема 
дисертації, номер атестату і дата видачі

9. Вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) 
присвоєно, номер диплома і дата видачі

10. Публікації керівника у міжнародних базах Scopus та 
Web of Science за напрямом дисертації.

11. Фахові наукові публікації керівника (статті, 
монографії, посібники), що відповідають науковому 
напряму дисертації аспіранта (докторанта) у 
хронологічному порядку, починаючи з останніх.

1. Новіков Д.О., Григор’єва І.В. Взаємозв’язок соціальної функції трудового права
та  соціального  діалогу  при  розв’язанні  проблем  гнучкого  регулювання  праці.
Збірник наукових праць. Серія Право, Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2021.
Вип. 34.
2.  Новіков  Д.О.  Соціально-правовий  зміст  гарантійної  функції  матеріальної
відповідальності. Збірник наукових праць  ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія Право.
2017. Вип. 26. С. 32-39.



3.  Новіков  Д.О.  Взаємозв’язок  функцій  оплати  праці  у трудовому  праві  з
класичною  економічною  теорією.  Збірник  наукових  праць  ХНПУ  ім.  Г.  С.
Сковороди. Серія Право. 2016. Вип. 24. С. 43-51.
4.  Новиков  Д.А.  Отмена  регулятивной  функции  оплаты  труда  –  тенденции
экономизации трудового права. Трудовое и социальное право. 2017. Вып. 2 (22). С.
17-21.
5. Новиков Д.А., Лукьянчиков О.Н. Что и кому гарантирует гарантийная функция
материальной ответственности. Трудовое и социальное право. 2016. Вып. 4 (20). С.
39-42.

12. Участь керівника у конференціях, виступи та 
опубліковані тези, з авторською тематикою в рамках
наукового напряму аспіранта (докторанта) у 
хронологічному порядку, починаючи з останніх. 

Новіков  Д.О.,  Лук’янчиков  О.М.  Що  і  кому  гарантує  гарантійна  функція
матеріальної відповідальності? Юридичні факти в системі правового регулювання.
Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) /
за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. К.: ВД «Дакор», 2015. С.
316-320.

13. Відомості про підвищення кваліфікації керівника в 
рамках наукового напряму дисертації аспіранта 
(докторанта) (найменування закладу, вид документа,
тема, дата видачі)

Науково-педагогічне  стажування  в  Європейському  університеті  Віадріна  у
Франкфурті-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина) у період із 24 серпня
по  2  жовтня  2020  року  на  тему  «Сучасні  підходи  до  організації  навчального
процесу для здобувачів  юридичної  освіти» (фах:  «юридичні  науки»,  6  кредитів
ECTS, 180 годин)

14. Найменування навчальних дисциплін, які закріплені 
за викладачем (з кількістю лекційних годин).

Правова герменевтика (10 годин), Методологія проведення наукових досліджень в
галузі права (10 годин). 

15. Наукова активність викладача (номер пункту з 
назвою пункту), згідно п. 38 «Види і результати 
професійної діяльності особи за спеціальністю, яка 
застосовується до визнання кваліфікації, відповідної
спеціальності» Положення про ліцензійні умови 
провадження освітньої діяльності в редакції 
постанови КМУ від 20.06.2021 № 347

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. 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.

2. 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



3. 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. Vol. 12. 07-Special Issue. P. 390-
396

4. Новіков Д.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

5.  Новіков  Д.О.  Законопроєкт  «Про  працю»  (№  2708):  подальша  прекаризація
українських робітників та вплив на виконання Україною умов Угоди про Асоціацію
з Європейським Союзом. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Серія «Право». Вип.
31. 2020.  С. 66-73.

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.  Москаленко  О.В.,  Лук’янчиков  О.М..  Новіков  Д.О.  Право  соціального
забезпечення: навчальний посібник. Харків : Юрайт, 2021. 184 с.

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.

3.  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.

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.  Москаленко О.В.,  Новіков Д.О.  Гендерно-правові  студії  :  практикум.  Харків  :
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 33 с. 

2.  Новіков  Д.О.  Захист  трудових  прав:  методичні  рекомендації.  Х.:  ХНПУ  імені
Г.С.Сковороди, 2020. 84 с.

3.  Новіков  Д.О.  Юридична  аргументація  :  практикум.  Харків  :  ХНПУ  імені  Г.С.
Сковороди, 2020. 53 с.

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. 

2.  Наказ  Національного  агентства  із  забезпечення  якості  вищої  освіти  від
26.03.2021 № 692-Е.

3.  Наказ  Національного  агентства  із  забезпечення  якості  вищої  освіти  від
24.05.2021 № 1123-Е.

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)) RL:  

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

2.  Участь у міжнародному проєкті Erasmus+  620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-
SUPPA «Ціннісні орієнтири українського студентства» в якості організатора фокус-
груп.

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.О. 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

2. Новіков Д.О. 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

3. Новіков Д.О. 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. 207-210

4.  Новіков  Д.О.  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

5. Новіков Д.О. 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

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
начальним 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.

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. 

2.  Засновник  та  Голова  Громадської  організації  «Центр  правозахисної  та
просвітницької діяльності “Бона Фідес”».  

16. Інші суттєві дані, що підтверджують компетентність
наукового керівника з теми дисертації (наприклад: 
виконання держбюджетних наукових тем, участь у 
грантових проектах, міжнародне співробітництво та 
проекти, практична діяльність тощо). 

Участь у дослідженні European Parliament resolution of 12 December 2018 on the
implementation of the EU Association Agreement with Ukraine (2017/2283(INI))
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

17. Рівень готовності до подання на захист
(готова теоретична частина, готова практична 
частина, на стадії оформлення, підготовка до 
подання, подано до спеціалізованої вченої ради 
тощо) (для аспірантів 4 курсу)

18. ПІБ потенційних рецензентів із числа працівників 
ЗВО, які мають за науковим напрямком здобувача 
(темою) 2 – 3 публікації у фахових виданнях 
України + не менше однієї статті у виданнях баз 
Scopus, WoS (для аспірантів 4 курсу)


