
СПИСОК 

наукових та навчально-методичних праць 

Махової Лілії Олексіївни 

станом на 22.03.20р. 

№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

1. Наукові та навчально–методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації 

1. Преступность 

наркоманов в быту и её 

профилактика 

 

Стаття Науковий вісник Юридичної 

академії Міністерства 

внутрішніх справ. 

Спец.випуск №1, 2003 р. 

(с.308 - 312) 

5 Шаніна Є.Г., 

ОлєйниковГ.В. 

2. Шляхи подолання 

найбільш проблемних 

факторів екологічної 

небезпеки в Україні. 

Тези Матеріали Міжнародної 

науково – практичної 

конференції присвяченої 10-

річчю юридичного 

факультету НГУ, 20-річчю 

ЗУ „Про охорону 

навколишнього природного 

середовища”, 15-річчю 

приєднання України до 

Конвенції 1979 р. „Про 

охорону дикої флори і фауни 

та природних середовищ 

існування в Європі”, м. 

Дніпропетровськ, 7-8 

жовтня, 2011 р. (с.148 -152). 

 

5  

3. Прийомна сім’я – 

людяність в 

суспільство.  

 

Стаття Науково-практична 

конференція „Проблеми 

розробки галузевих 

стандартів вищої освіти 

нового покоління”; „Кадрове 

забезпечення гірничо-

металургійного комплексу 

України” (м. 

Дніпропетровськ, 12-13 

травня 2011р.) 

 

4  

4.  Жінка – об’єкт 

насильства в сім’ї.   

 

Стаття Матеріали міжнародної 

науково – практичної 

конференції „Правові 

проблеми державотворення і 

захисту прав людини в 

Україні”, м. Харків, 23-24 

лютого, 2014р. – Харків: у 4-

х томах.  - ГО „Ассоціація 

аспірантів - юристів”, 2014. – 

Т.2. – 112 с. – (с.64-66).  

 

3  

5. История, состояние, Стаття Матеріали молодіжної 4  



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

динамика, причины 

возникновения 

преступности женщин.  

наукової конференції – 

„Україна в світовому 

розвитку науки, культури, 

суспільства”, 

Дніпропетровськ, 29 травня 

2014р. – МГО Центр 

економічної освіти, 2014. – 

137 с.- (с. 27-30) 

 

6.  Проблемні питання 

досудового 

врегулювання 

господарських спорів.  

 

Стаття Матеріали Міжнародної 

науково – практичної 

конференції „Законодавство 

України у світлі сучасних 

активних реформаційних 

процесів”, Київ, 11-12 

жовтня 2014р. (с. 45-49). 

 

5  

7. Правові аспекти та 

особливості  укладання 

договорів комерційної 

концесії в Україні.  

 

 

 

Стаття Матеріали  Всеукраїнського 

науково-практичного 

круглого столу „Екологічне 

право України: система та 

межі правового 

регулювання” 

(Дніпропетровськ,  25 

вересня, 2015р.) – 

Міністерство освіти і науки 

України; Національний 

гірничий університет, 

Євразійська асоціація 

правничих шкіл і правників. 

– Д.: НГУ, 2015. – 247 с. 

(с.214 - 221). 

8  

8. Державне регулювання 

соціально-правової  

забезпеченості 

прийомних сімей та 

дитячих будинків 

сімейного типу в 

Україні.  

Стаття Матеріали  Всеукраїнського 

науково-практичного 

круглого столу „Екологічне 

право України: система та 

межі правового 

регулювання” 

(Дніпропетровськ,  25 

вересня, 2015р.) – 

Міністерство освіти і науки 

України; Національний 

гірничий університет, 

Євразійська асоціація 

правничих шкіл і правників. 

– Д.: НГУ, 2015. – 247 с. 

(с.221 - 229). 

 

9 Воронько О.О. 

9. Межі застосування 

медіації в Україні. 

 

  

 

 

Стаття Матеріали  Всеукраїнського 

науково-практичного 

круглого столу „Актуальні 

проблеми конвергенції 

екологічного законодавства 

України до законодавства 

4  



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

Європейського Союзу” (м. 

Дніпро,  28  жовтня, 2016р.) 

– Міністерство освіти і науки 

України; Державний ВНЗ 

„Національний гірничий 

університет”, Євразійська 

асоціація правничих шкіл та 

правників. – Д.: НГУ, 2016. – 

226 с. (с.203 - 206). 

 

10. Самозахист 

персональних даних.  

 

 

 Матеріали  Всеукраїнського 

науково-практичного 

круглого столу „Актуальні 

проблеми конвергенції 

екологічного законодавства 

України до законодавства 

Європейського Союзу” (м. 

Дніпро,  28  жовтня, 2016р.) 

– Міністерство освіти і науки 

України; Державний ВНЗ 

„Національний гірничий 

університет”, Євразійська 

асоціація правничих шкіл та 

правників. – Д.: НГУ, 2016. – 

226 с. (с.207 - 210). 

 

4 ВоронькоО.О. 

11.  Переваги 

впровадження в 

Україні інституту 

медіації як 

позасудового способу 

врегулювання спорів.  

 

Стаття  „Порівняльно-аналітичне 

право” (Юридичний 

факультет ДВНЗ 

„Ужгородський 

національний університет”), 

публікація у номері №6 за 

2016 р., с. 124-128,  на 

офіційному сайті 

виданняwww.pap.in.ua  

(електронне наукове 

фахове видання). 

 

9  

12. Правові засади та 

особливості укладання 

договору позики, як 

поворотної фінансової 

допомоги. 

Стаття  Національна безпека 

України: актуальні проблеми 

правового забезпечення: 

матеріали Всеукр. наук.-

практ. круглого столу, 27 

жовт. 2017 р., м. Дніпро / 

відп. ред. В.І. Андрейцев, 

Р.С. Кірін ;     М-во освіти і 

науки України, Нац. гірн. ун-

т; Євраз. асоц. правничих 

шкіл і правників. – Дніпро: 

НГУ, 2017. – 239 с. 

 

8   

13.  Подолання корупції в 

сучасних умовах  

 

Стаття Розбудова держави і права: 

питання теорії та 

конституційної практики: 

5 Виприцький 

А.О. 

http://www.pap.in.ua/


№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

стаття у науковому журналі 

«Право і суспільство»; ВНПЗ 

«Дніпропетровський  

гуманітарний університет», 

Фонд юридичної науки 

Академіка права В.В. 

Сташиса, Національна 

академія внутрішніх справ. 

Видавець – ВНПЗ 

«Дніпропетровський 

гуманітарний університет» 

(включений до переліку 

фахових видань України з 

юридичних наук, журнал 

включено до міжнародної 

наукометричної бази Index 

Copernicus International 

(Республіка Польща)); 
Видання №6 ч.2, 2017 р., с.9-

13. 

14. Історія міжнародного 

розвитку та сучасний 

стан інституту медіації 

в Україні.  

 

 

Стаття Розбудова держави і права: 

питання теорії та 

конституційної практики: 

стаття у науковому журналі 

«Право і суспільство»; ВНПЗ 

«Дніпропетровський  

гуманітарний університет», 

Фонд юридичної науки 

Академіка права В.В. 

Сташиса, Національна 

академія внутрішніх справ. 

Видавець – ВНПЗ 

«Дніпропетровський 

гуманітарний університет» 

(включений до переліку 

фахових видань України з 

юридичних наук, журнал 

включено до міжнародної 

наукометричної бази Index 

Copernicus International 

(Республіка Польща)); 

Видання №5 ч.2, 2018 р., 

с.241-247. 

7 Виприцький 

А.О. 

15. Історико-правовий 

розвиток інституту 

комерційної таємниці   

Тези Всеукраїнська наукова – 

практична конференція 

«Інтелектуальна власність  в 

Україні: проблеми та 

перспективи розвитку в 

інформаційному 

суспільстві», Дніпро-Київ., 

28-29 листопада 2019р., - 

Міністерство освіти і науки 

України, НДІ 

Інтелектуальної власності 

5  



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

НАПРН України, ДВНЗ 

«Придніпровська академія 

будівництва та архітектури», 

Київський національний 

університет ім.Тараса 

Шевченка, НТУ України 

«КПІ ім. І.Сікорського», 

Національна металургійна 

академія України, НТУ 

«Дніпровська політехніка». 

      

16. Методичні поради та 

плани практичних 

занять з навчальної 

дисципліни «Цивільне 

та сімейне право 

України» для студентів 

Інституту економіки 

НГУ напрямів 

підготовки 0501 

«Економіка та 

підприємництво», 0502 

«Менеджмент» 

Навчальн.  

посібник 

Мін-во освіти і науки 

України; Нац. гірн. ун-т. – 

Д.: НГУ, 2003 – 23 с. 

23 В.В. Дубєй, 

Ю.Р.Іконніков,  

17 1. Методичні поради та 

плани семінарських 

занять з навчальної 

дисципліни 

«Правознавство» / для 

студентів Інституту 

економіки НГУ напрямів 

0501 «Економіка і 

підприємництво», 0502 

«Менеджмент»/  

2.  

Навчальн.  

посібник 

Мін-во освіти і науки 

України; Нац. гірн. ун-т. – 

Д.: НГУ, 2003 – 24 с. 

24 В.В. Дубєй, 

Ю.Р.Іконніков, 

18 Методичні вказівки для 

самостійної роботи з 

дисципліни 

«Правознавство»/ для 

студентів технічних 

напрямів підготовки 

освітньо-

кваліфікаційного рівня 

«бакалавр»/ 

 

Метод. 

посібник 

Мін-во освіти і науки 

України; Нац. гірн. ун-т. – 

Д.: НГУ, 2003 – 27 с. 

27 В.В. Дубєй, 

Ю.Р.Іконніков, 

М.О. Гончар 

19. Нормативні матеріали: 

Соціальне 

законодавство.  

 

Навчальн.  

посібник 

Основні нормативні акти. 

Ч.1. Право пенсійного 

забезпечення. – Д.: 

Національний гірничий 

університет, 2009. – 207 с. 

207 Кірін Р.С. 

Забродін С.І. 

20. Нормативні матеріали 

Страхове 

законодавство. 

Навчальн.  

посібник 

Основні нормативні акти. 

Ч.1. Правове  регулювання 

страхової діяльності. – Д.: 

Національний гірничий 

140 Кірін Р.С. 

Забродін С.І. 



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

університет, 2009. – 140 с.  

 

21.  Навчально-методичне 

забезпечення 

дисципліни 

„Правознавство” 

 

Метод. 

посібник 

Мін-во освіти і науки 

України; Нац. гірн. ун-т. – 

Д.: НГУ, 2014 – 97 с. 

97 Кострюков 

С.В., 

Іконніков Ю.Р.  

22. Матеріали 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

дисципліни 

„Латинська мова” для 

студентів 

спеціальності 

6.030401 

„Правознавство” 

 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. – 90 с. 

 

90  

23. Матеріали 

інформаційно-

методичного 

забезпечення з 

дисципліни 

„Виробнича практика” 

для студентів напряму 

6.030401 

„Правознавство”. 

 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. – 25 с. 

 

25 Воронько О.О. 

24. Робоча програма 

навчальної 

дисципліни „Основи 

римського 

приватного права” 

для бакалаврів 

спеціальності 081 

„Право”. 

 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. –  

46 с. 

 

46 Виприцький 

А.О.  

25.  Методичні 

рекомендації до 

проведення практичних 

занять із дисципліни 

„Підприємницьке 

право” для студентів 

напряму 6.030601  

„менеджмент”.  

 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. – 25 с. 

 

25  

26. Методичні 

рекомендації до 

самостійної роботи та 

для виконання 

контрольної роботи з 

дисципліни 

„Підприємницьке 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”,  2016. – 41 с. 

 

41  



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

право” для студентів 

заочної форми 

навчання спеціальності 

6.030401 

„Правознавство”. 

 

27. Методичні 

рекомендації до 

проведення практичних 

занять із дисципліни 

„Підприємницьке 

право” для студентів 

напряму 6.030401 

„Правознавство”. 

  

Методични

й посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. – 60 с. 

 

60  

28.  Методичні 

рекомендації до 

проведення практичних 

занять із дисципліни 

„Право власності”  для 

студентів 

спеціальності 

6.030401 

„Правознавство”. 

 

 

Навчальн. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. – 50 с. 

 

50  

29 Методичні 

рекомендації до 

проведення практичних 

(семінарських) занять 

із дисципліни „Основи 

римського приватного 

права”  для студентів 

спеціальності 

6.030401 

„Правознавство”. 

  

 

Навчальн. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. – 34 с. 

 

34  

30. Методичні 

рекомендації до 

проведення практичних 

занять із дисципліни 

„Право соціального 

забезпечення” для 

студентів 

спеціальності 

6.030401 

„Правознавство”  

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2016. – 35 с. 

 

35  

31. Навчально-методичне 

забезпечення 

дисципліни 

„Правознавство” 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

„Національний гірничий 

університет”, 2017. – 126 с. 

126 Кострюков 

С.В. 



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

32. Матеріали 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

дисципліни “Латинська   

мова” для студентів 

спеціальності 

„Філософія”  

Навчальн. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

«Національний гірничий 

університет», 2018. – 89 с. 

89  

33. Матеріали 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

дисципліни “Латинська   

мова” для студентів 

спеціальності „Право   

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Державний 

вищий навчальний заклад 

«Національний гірничий 

університет», 2018. – 90 с. 

90  

34 Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Сімейне право» для 

бакалаврів 

спеціальності 081 

«Право»  

3.  

4.  

Навчальн. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Національний 

технічний університет 

«Дніпровська політехніка», 

2019. – 20 с. 

20  

35 Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Друга клінічна 

практика» для 

бакалаврів 

спеціальності 081 

«Право»  

 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: НТУ 

«Дніпровська політехніка», 

2019. – 19 с. 

 

19  

36. Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Латинська мова» для 

бакалаврів 

спеціальності 081 

«Право»  

 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Національний 

технічний університет 

«Дніпровська політехніка», 

2019. – 16 с. 

16  

37. Робоча програма 

навчальної дисципліни 

«Правознавство» для 

бакалаврів 

спеціальності 183 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища»  

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Д.: Національний 

технічний університет 

«Дніпровська політехніка», 

2020. – 35 с. 

35 Мішура І.В. 

38. Методичні 

рекомендації до 

проведення 

семінарських занять із 

дисципліни 

«Правознавство» для 

бакалаврів 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», 

каф. цивільного, 

господарського та 

екологічного права – Д.: 

НТУ «ДП», 2020. – 56 с. 

56 Мішура І.В. 



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

спеціальності 183 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища»  

 

 

39. Розроблені контрольні 

питання  та тести для 

підготовки поточного 

та підсумкового 

контролю з дисциплін 

«Латинська мова», 

«Право власності», 

«Підприємницьке 

право», «Основи 

римського приватного 

права», «Право 

соціального 

забезпечення», 

«Сімейне право». 

5.  

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», 

каф. цивільного, 

господарського та 

екологічного права – Д.: 

НТУ «ДП», 2020. – ___ с. 

 

30  

40. Розроблені комплексні 

лекційні та практичні 

контрольні роботи для 

студентів денної форми 

навчання та ІЗДО з 

навчальної дисципліни 

«Латинська мова», 

«Підприємницьке 

право», «Право 

власності», «Основи 

римського приватного 

права», «Сімейне 

право», 

«Правознавство», 

«Право соціального 

забезпечення». 

 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», 

каф. цивільного, 

господарського та 

екологічного права – Д.: 

НТУ «ДП», 2020. – ___ с. 

 

30  

41. Методичні 

рекомендації до 

написання та тематика 

рефератів по всім 

дисциплінам, які 

викладались за звітний 

період: «Латинська 

мова», «Право 

власності», 

«Підприємницьке 

право», «Основи 

римського приватного 

права», «Право 

соціального 

забезпечення», 

Метод. 

посібник 

Міністерство освіти і науки 

України; Нац. техн. ун-т. 

«Дніпровська політехніка», 

каф. цивільного, 

господарського та 

екологічного права – Д.: 

НТУ «ДП», 2020. – ___ с. 

 

30  



№ 

з/п 

Назва Характер 

роботи 

Вихідні дані Обсяг 

(стор) 

Співавтори 

«Сімейне право», 

«Правознавство». 

 

2. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської 

дисертації 

      

3. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації 

      

 

 

 

 

 

 
 


