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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

3499. Бурмістров С. В. Синтез дискретних пристроїв на основі оптимізації 

булевих функцій в ортогональній формі представлення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 

Бурмістров Сергій Владиславович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2016-2726 А] 

 УДК 004.3 

3500. Жмурко Т. О. Методи підвищення ефективності протоколів квантової 

криптографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Жмурко Тетяна Олександрівна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (24 назви). — 

100 пр. — [2016-1595 А] УДК 004.056.5:003.26 

3501. Кравченко О. В. Метод прогнозування надійності дискретних пристроїв 

на основі моделювання процесу деградації комп'ютерних компонентів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Кравченко Ольга Віталіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3134 А]

 УДК 004.052:004.3'144-025.33 

3502. Криволап А. В. Побудова та дослідження програмних логік : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи 

інформатики та кібернетики" / Криволап Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-2260 А] УДК 004.42 

3503. Пустовіт М. О. Апаратно-програмне забезпечення моделювання та 

візуалізації процесу гасіння пожеж в приміщеннях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 

Пустовіт Михайло Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Нац. ун-т цивіл. 

захисту України]. — Черкаси, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2830 А] УДК 004.4:614.841.46 

3504. Стрембіцький М. О. Нейромережеві технології підвищення точності 

вимірювання та керування в системах наведення антен : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-

ненти" / Стрембіцький Михайло Олексійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-2173 А] УДК 004.032.26:681.518.3]:621.396.67 

3505. Ткач М. О. Удосконалення структури та підвищення продуктивності ба-

гатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. 

системи та компоненти" / Ткач Максим Олександрович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. 

техн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — Красноармійськ (Донец. обл.), 2016. 

— 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (36 назв). — 100 пр. — [2016-1696 А] 

 УДК 004.032.24:004.31-024.28 
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3506. Яскевич В. О. Моделі та методи розпаралелювання обчислювального 

процесу в багатоядерних мікропроцесорах цифрової обробки сигналів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Яскевич Владислав Олександрович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2880 А] 

 УДК 004.272.4 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

3507. Маргасов Д. В. Інформаційна система моніторингу енергоефективності 

будівель на основі когнітивного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Маргасов Дмитро 

Валерійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — 

Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 140 пр. 

— [2016-1991 А] УДК 004.65:69 

3508. Мунзер А. А. Моделі фрагментів реляційних баз даних у технологіях 

підвищення продуктивності інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мунзер Аль Абду ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2067 А] УДК 004.652 

3509. Яцишин А. Ю. Інформаційна технологія побудови розподілених сховищ 

даних гібридного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Яцишин Андрій Юрійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2600 А] УДК 004.65:004.415.2 

004.7 Комп'ютерний зв'язок. Комп'ютерні мережі 

На ступінь доктора 

3510. Зайцев С. В. Методи та моделі забезпечення сталої достовірності інфор-

мації у безпроводових системах передачі даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Зайцев Сергій 

Васильович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем, [Чернігів. нац. 

технол. ун-т]. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (48 назв). — 

100 пр. — [2016-3047 А] УДК 004.72.052 

3511. Яцків В. В. Теоретичні основи створення і структурна організація ком-

понентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 

компоненти" / Яцків Василь Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. 

нац. екон. ун-т]. — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (55 назв). — 

100 пр. — [2016-3240 А] УДК 004.75 

На ступінь кандидата 

3512. Алєксєєва К. А. Математичне та програмне забезпечення управління 

веб-проектами за умов невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і 

систем" / Алєксєєва Катерина Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2082 А]

 УДК 004.774:517.974.14 
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3513. Симоненко О. В. Потокові моделі та методи управління чергами на 

інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 

системи та мережі" / Симоненко Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (35 назв). — 

100 пр. — [2016-1689 А] УДК 004.715.057.5 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

3514. Терентьєв О. О. Інтегровані моделі і методи автоматизованої системи 

діагностики технічного стану будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Терентьєв Олександр Олександро-

вич ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 51 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 46—49 (23 назви). — 100 пр. — [2016-2078 А] УДК 004.896 

На ступінь кандидата 

3515. Іващенко Г. С. Гібридні моделі короткострокового прогнозування часо-

вих рядів на основі штучних імунних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / 

Іващенко Георгій Станіславович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2016-2534 А]

 УДК 004.896 

3516. Копаліані Д. С. Еволюційні нейро-фаззі мережі з каскадною структурою 

для інтелектуального аналізу даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Копаліані Дар'я 

Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2258 А] 

 УДК 004.896 

3517. Кудхаір А. Т. Понятійні предикатні моделі і метод прототипування 

об'єктів, що структуруються, в системах штучного інтелекту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 

інтелекту" / Кудхаір Абед Тамер ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2261 А] 

 УДК 004.896 

3518. Ліщук Р. І. Комп'ютерна система для випробувань стрілочних вимірю-

вальних приладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ліщук Роман Ігорович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 300 пр. — [2016-1988 А] УДК 004.891.3:681.2 

3519. Мажара О. О. Програмний інструментарій розробки продукційних сис-

тем з урахуванням обмежених ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і 

систем" / Мажара Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2137 А] 

 УДК 004.832 

3520. Фомічов О. О. Методи та моделі класифікації об'єктів на основі штучних 

імунних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Фомічов Олександр Олександрович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2554 А] УДК 004.896 
3521. Чернецький М. В. Інтелектуальне керування технологічними процесами 

приготування пивного сусла на основі принципів та методів нелінійної динаміки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
тизація процесів керування" / Чернецький Микола Володимирович ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 
85 пр. — [2016-1903 А] УДК 004.896:663.44 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

3522. Кошкіна Н. В. Спектральні методи комп'ютерної стеганографії та ме-
тоди стеганоаналізу з навчанням і класифікацією : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Кошкіна 
Наталія Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т кібернетики 
ім. В. М. Глушкова НАН України]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—38 (39 назв). — 100 пр. — [2016-3060 А] УДК 004.934.056.5 

На ступінь кандидата 

3523. Василевська О. П. Моделі та методи проектування енергозберігаючих 
гідроаеродинамічних систем у спеціалізованому АРМ : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. 
робіт" / Василевська Олександра Петрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. 
— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3166 А] 

 УДК 004.942:[532.5+533.6 
3524. Нагорний К. А. Моделі та інструментальні засоби супроводу програм-

них систем на основі пост об'єктно-орієнтованих технологій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Нагорний Костянтин Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. 
ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-3204 А] УДК 004.9:681.518.3 

3525. Терейковська Л. О. Нейромережеві моделі та методи розпізнавання 
фонем в голосовому сигналі в системі дистанційного навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Терейковська Людмила Олексіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 
2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — 
[2016-2334 А] УДК 004.934.2'1:004.032.26 

3526. Федусенко А. О. Методи та моделі інформаційної системи оперативного 
управління логістикою вантажоперевезень у будівництві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федусенко 
Анатолій Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 
22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2186 А] 

 УДК 004.94:656.073]:69 
3527. Фісуненко А. Л. Побудова генератора геометричних об'єктів із заданими 

властивостями на площині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Фісуненко 
Андрій Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3229 А] 

 УДК 004.942:519.876.5 
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3528. Шегедін П. А. Комп'ютеризована система контролю параметрів техніч-
ного стану тягово-рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Шегедін Петро 
Анатолійович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1913 А] 

 УДК 004.9:656.2 
3529. Яворський Н. Б. Моделі та методи проектування композиційних мате-

ріалів з врахуванням теплофізичних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / 
Яворський Назарій Борисович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1918 А] 

 УДК 004.942:620.22 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

3530. Безгін К. С. Управління процесом створення цінності на підприємстві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. підприємствами" / Безгін Костянтин Сергійович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. 
техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 32—38 (57 назв). — 100 пр. — [2016-2370 А] УДК 005.346 

3531. Величко О. П. Розвиток логістики в системі менеджменту підприємств 
аграрної сфери економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Величко Олександр Петрович ; 
Чернігів. нац. технол. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Чернігів, 
2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (72 назви) та в підрядк. 
прим. — 150 пр. — [2016-1572 А] УДК 005.932:631.1 

3532. Дерев'янко О. Г. Формування репутаційного менеджменту на підприєм-
ствах харчової промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дерев'янко Олена 
Георгіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (47 назв). — 110 пр. — [2016-3256 А] 

 УДК 005.336.6:663/664](477) 
3533. Длігач А. О. Системно-рефлексивне стратегічне маркетингове управлін-

ня в діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Длігач Андрій 
Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (61 назва). — 150 пр. — [2016-2972 А] 

 УДК 005.21:339.138](477) 
3534. Єфімова Г. В. Теоретико-методологічні засади реструктуризації під-

приємств суднобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Єфімова Ганна Вікторівна ; 
НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2016. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2016-3044 А] 

 УДК 005.591.4:629.5 
3535. Жилінська Л. О. Управління розвитком машинобудівних підприємств 

на стратегічну перспективу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жилінська Людмила 
Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [Класич. приват. ун-т]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (42 назви). 
— 100 пр. — [2016-2405 А] УДК 005.21:621 
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3536. Іванов В. В. Моделі та евристичні методи управління проектами зво-

ротного інжинірингу : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами та програмами" / Іванов Віктор Володимирович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(60 назв). — 100 пр. — [2016-2414 А] УДК 005.8:005.53 

3537. Попов В. М. Методологія адаптивного управління програмами розвитку 

територіальних систем техногенної безпеки в динамічному оточенні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами та 

програмами" / Попов Вадим Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури, 

[Нац. ун-т цивіл. захисту України Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — 

Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (39 назв). — 100 пр. — [2016-2073 А]

 УДК 005.8 

3538. Семенова В. Г. Управління інтелектуальною власністю підприємства: 

процесний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Семенова Валентина Григорів-

на ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 

(48 назв). — 100 пр. — [2016-2948 А] УДК 005.336.4 

3539. Синиця Л. В. Теоретико-методологічні основи стратегічного управління 

розвитком підприємства : (на прикладі підприємств залізн. трансп.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-

приємствами" / Синиця Лідія Віталіївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 2016. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—38 (37 назв). — 120 пр. — [2016-2991 А] УДК 005.21:656.2.07 

3540. Ясіньска Й. Зміни в організаціях: належне управління, кризові ситуації і 

умови досягнення успіху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Йоанна Ясіньска ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (74 назви). — 100 пр. — [2016-2418 А] УДК 005.931.1 

На ступінь кандидата 

3541. Абасс К. Джауд. Організаційно-економічний механізм управління ре-

сурсним потенціалом будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Абасс К. Джауд ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2721 А] УДК 005.3:330.15:69 

3542. Білецька О. О. Система формування та ефективного забезпечення орга-

нізаційної культури підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Білецька Олек-

сандра Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3014 А] 

 УДК 005.73 

3543. Глущенко О. І. Забезпечення ефективності використання управлінського 

персоналу торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Глущенко Олек-

сандр Іванович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Вищ. 

навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Львів, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2731 А] 

 УДК 005.5:339.1 
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3544. Грицьков Є. В. Організаційно-економічне забезпечення управління інте-

лектуальним капіталом на будівельних підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-

ствами" / Грицьков Євгеній Володимирович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2735 А] УДК 005.336.4:69 

3545. Даневич О. С. Формування та реалізація стратегічного потенціалу під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Даневич Олександр Степанович ; Харків. нац. 
екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2016-3177 А] УДК 005.336:005.21 

3546. Дідух В. В. Реінжиніринг бізнес-процесів управління машинобудівних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дідух Вероніка Валеріївна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — [2016-2395 А] УДК 005.591.4:621 

3547. Думановська С. В. Мотиваційний механізм в системі управління роз-

витком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Думановська 

Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

3260 А] УДК 005.32:331.101.3]:631.11 
3548. Дяченко Т. А. Формування конкурентних стратегій промислових під-

приємств на ринку ремонтних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дяченко Тетяна 

Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2401 А] 
 УДК 005.21:005.332.4 

3549. Загородня Ю. В. Ефективність взаємодії промислових підприємств із 

логістичними центрами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Загородня Юлія Володи-
мирівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2409 А] 

 УДК 005.932:004.45 

3550. Іртлач М. О. Управління портфелем брендів телевізійної компанії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 
упр. підприємствами" / Іртлач Михайло Олександрович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (11 назв). — 100 пр. 

— [2016-2896 А] УДК 005:659.126:654.197 

3551. Колодка А. В. Організаційно-економічні засади управління іміджем про-
мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Колодка Анна Віталіївна ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2016-1613 А] УДК 005.336.6:334.716 
3552. Кондрашов О. А. Організація контролю процесу прийняття управлін-

ських рішень на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кондрашов Олексій 

Андрійович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2126 А] УДК 005.53 
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3553. Конюхов Ю. М. Активізація соціальної відповідальності суб'єктів агро-

бізнесу в підвищенні їх конкурентоспроможності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Конюхов Юрій Максимович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Н.-д. центр Збройн. Сил України "Держ. океанаріум"]. — Харків, 2016. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

3276 А] УДК 005.35:338.43 

3554. Моргун Г. В. Стратегічний контролінг експортно-імпортної діяльності 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Моргун Ганна Вікторівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 1 50 пр. — [2016-1650 А] УДК 005.935:339.56 

3555. Нєчева Н. В. Забезпечення ефективного управління персоналом під-

приємств курортно-рекреаційної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нєчева Наталя 

Валеріївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-3207 А] УДК 005.95:614.215 

3556. Овчаренко Д. М. Наукові засади підвищення економічної ефективності 
менеджменту з енергозбереження промислових підприємств : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-

приємствами" / Овчаренко Дмитро Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2457 А] 
 УДК 005.62:620.9]:334.716 

3557. Онисенко Т. С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління 

інноваційною діяльністю українських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Онисенко Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-2938 А] УДК 005.591.6(477) 

3558. Осіпова А. Ю. Механізм забезпечення ефективного управління персо-

налом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Осіпова Анастасія Юріївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1661 А] УДК 005.95 

3559. Паздрій В. Я. Управління проактивною поведінкою підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. підприємствами" / Паздрій Віталій Ярославович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-2460 А] УДК 005.53 

3560. Пасічник І. Ю. Управління конкурентоспроможністю продукції на 

основі маркетингової стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пасічник Інна Юріївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 150 пр. — [2016-3210 А] 

 УДК 005.332.4:[005.21:658.8 
3561. Сас О. О. Управління великотоварними агропромисловими формуван-

нями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Сас Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2907 А] УДК 005:338.436 
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3562. Своробович Л. М. Формування мотиваційної складової внутрішнього 

економічного механізму підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Своробович Лілія 

Миколаївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2947 А] УДК 005.6 

3563. Стадник В. П. Управління економічною безпекою сільськогосподар-

ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Стадник Вікторія Павлівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 110 пр. — [2016-2025 А] 

 УДК 005.934:631.15 

3564. Чепелюк М. І. Формування корпоративної культури в процесі органі-

заційних змін підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чепелюк Маргарита 

Ігорівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2016-3152 А] 

 УДК 005.73 

3565. Шестер І. В. Формування персоналу інноваційного підприємства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. підприємствами" / Шестер Ірина Вадимівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2758 А] УДК 005.95/.96 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

3566. Денисенко Ю. О. Вдосконалення нормативної бази інструментальної 

підготовки виробництва щодо поліпшення техніко-економічних показників : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стан-

дартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Денисенко Юлія Олександрівна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2050 А] УДК 006.85 

3567. Коваль А. О. Удосконалення методів визначення динамічних характе-

ристик вимірювальних каналів тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 

Коваль Андрій Олександрович ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. автомоб.-дорож. 

ун-т]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-1793 А] УДК 006.91:681.2.088 

3568. Лаппо І. М. Удосконалення нормативної документації забезпечення якості 

лезової обробки отворів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Лаппо Ірина 

Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(7 назв). — 100 пр. — [2016-1820 А] УДК 006.44:621.95 

3569. Островерх О. Ю. Удосконалення нормативної бази розмірних ознак 

жіночого населення для забезпечення співрозмірності одягу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація 

та метрол. забезп." / Островерх Олена Юріївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2016. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 ( 8 назв). — 100 пр. — [2016-1854 А] 

 УДК 006.44:687.021 



   

 
14 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

3570. Яковлев О. В. Синергетика регіональних ідентичностей у культурному 

континуумі України кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Яковлев Олександр Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського, [Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв]. — Київ, 2016. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (39 назв). — 100 пр. — [2016-2357 А] 

 УДК 008(477)"1991/2012" 

На ступінь кандидата 

3571. Марційчук Ю. І. Процеси візуалізації в культурі незалежної України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.04 "Укр. 

культура" / Марційчук Юлія Іванівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-2141 А] УДК 008(477) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

3572. Білограць Х. Р. Українська студентська періодика: історія становлення 

та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та історія жур-

налістики" / Білограць Христина Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Укр. акад. друкарства]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-2212 А] УДК 070:378.091.8](091) 

3573. Парубець О. М. Періодична преса ХХІ століття: проблеми і перспек-

тиви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Парубець Олена Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2303 А] УДК 070(477)"20" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3574. Карпець Л. А. Освітня реальність інформаційного суспільства: соціо-

культурні репрезентації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Карпець Любов Анатоліївна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Харків, 2016. — 32 с. 

— Бібліогр.: с. 24—29 (53 назви). — 100 пр. — [2016-3185 А] УДК 101:37.01 

3575. Попова І. В. Освітня парадигма екобезпечного розвитку трансформа-

ційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Попова Інна Вадимівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (24 назви). — 

100 пр. — [2016-2468 А] УДК 130.2:37.014.53 

3576. Сінькевич О. Б. Ідентифікаційні практики масової культури: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 
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спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Сінькевич Ольга Борисівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 

(32 назви). — 100 пр. — [2016-2547 А] УДК 130.2:316.7 

3577. Старовойт О. В. Філософські засади формування інноваційної культури 

особистості в умовах сталого розвитку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Старовойт Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 

34 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 100 пр. — [2016-2485 А] 

 УДК 101:316.3 

3578. Туренко О. С. Пошуки смислів сумісності індивідуального й колектив-

ного — досвід Середньовіччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Туренко Олег Стані-

славович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Центр гуманітар. освіти 

НАН України]. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — 

[2016-2490 А] УДК 141.7:316.3]"653" 

3579. Харченко Ю. В. Феномен політичного в бутті глобалізованого соціуму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 

філософія та філософія історії" / Харченко Юлія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.:  

с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — [2016-1707 А] УДК 101:[32:316.32 

На ступінь кандидата 

3580. Анацька Н. В. Екологічна освіта: знання і життєво-ціннісні орієнтації 

сучасної людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.10 "Філософія освіти" / Анацька Наталія Василівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2016-3004 А] УДК 141.2:37.013:502/504 

3581. Боятюк О. В. Безпековий вимір використання соціальних мереж в 

освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Боятюк Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3016 А]

 УДК 101:37.018.43:004.77 

3582. Гривнак Б. Л. Модернізація системи освіти України як чинник ціннісно-

світоглядної визначеності суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Гривнак Богдан Любомирович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-

3035 А] УДК 141.2:37.014-048.35(477) 

3583. Єрошенко Т. В. Християнське вчення про істину як джерело раціональ-

ності науки нового часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Єрошенко Тетяна Вікторівна ; НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2808 А] УДК 141.132:141.4 

3584. Єфіменко С. А. Соціально-філософські основи бізнесу у контексті сучас-

ного громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Єфіменко Сергій 

Анатолійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2016-2404 А]

 УДК 101.1:316.4 
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3585. Колесніченко М. В. Феномен етнічності у зарубіжному науковому дис-

курсі: соціофілософська парадигма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Колесніченко 

Максим Валентинович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Гри-

горія Сковороди", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Переяслав-Хмель-

ницький (Київ. обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-2815 А] УДК 101:316.3]:39 

3586. Корінець З. М. Роль мистецтва у підготовці сучасного педагога: освіт-

ньо-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Корінець Зеновій Михайлович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-1617 А] УДК 130.2:378.011.3-051 

3587. Левченков Д. О. Естетичний семіозис в образотворчому мистецтві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 

"Естетика" / Левченков Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-1824 А] УДК 111.852:75.01 

3588. Олексин І. Я. Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-

філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Олексин Ігор Ярославович ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. 

— Житомир, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 110 пр. 

— [2016-2869 А] УДК 124.5:796 

3589. Остапенко І. Г. Соціокультурні детермінанти економічної теорії та 

практики: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Остапенко 

Ірина Григорівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 120 пр. — [2016-

2458 А] УДК 130.2:330.11 

3590. Поліщук К. О. Феномен споживання у бутті сучасної людини в інфор-

маційну добу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Поліщук Костянтин Олек-

сандрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3214 А] УДК 141.319.8:111.12 

3591. Родигін К. М. Феномен західної алхімії в соціально-філософському 

вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 

"Соц. філософія та філософія історії" / Родигін Костянтин Михайлович ; Держ. ВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Донец. нац. ун-т]. 

— Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. 

— 100 пр. — [2016-1681 А] УДК 101:[133.5:54 

3592. Савченко С. В. Генезис суспільства від інформаційного до "суспільства 

знань" за доби глобалізації : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Савченко Світлана 

Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Ско-

вороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—

16 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2013 А] УДК 101.3:316.42 

3593. Сковронський Б. В. Семіотичні виміри комунікації в сучасній художній 

культурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 
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"Філос. антропологія, філософія культури" / Сковронський Богдан Володимирович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-2992 А] УДК 130.2:82'06.09 

3594. Стецюра К. О. Освіта у медіакультурних трансформаціях: філософське 

осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.10 "Філософія освіти" / Стецюра Катерина Олександрівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Харків, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (26 назв). — 100 пр. — [2016-2329 А] 

 УДК 130.2:[37.014:316.73 

3595. Сторожук А. П. Філософсько-методологічні виміри смислу в постне-

класичних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Сторожук Анна Петрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2016-2995 А] УДК 101:124.2:167 

3596. Тимків І. М. Історична пам'ять у навчальних та виховних практиках 

політичного виховання : (філос.-освіт. рефлексія) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Тимків Ірина Ми-

хайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Гнатюка]. — Харків, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-3144 А] УДК 130.2:[37.015.31:32 

3597. Філіппова Т. О. Місто як соціокультурний простір: філософсько-антро-

пологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Філіппова Тетяна Олександрів-

на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14. — 100 пр. — [2016-3147 А] УДК 130.2:316.7(1-21) 

3598. Харченко В. О. Ідея Європи у трансформаціях сучасного суспільного 

життя: західний та український досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Харченко 

Володимир Олександрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-2499 А] УДК 141.7(4+477) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

3599. Волошина В. В. Психологічні технології підготовки майбутнього психо-

лога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Волошина Валентина Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2016. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—43 

(40 назв). — 100 пр. — [2016-1944 А] УДК 159.98-051:378.147 

3600. Левіт Л. З. Психологія розвитку й реалізації життєвого потенціалу 

суб'єкта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Левіт Леонід Зигфрідович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—37 (31 назва). — 100 пр. — [2016-1823 А] УДК 159.923.2 

3601. Максименко К. С. Особистісно-орієнтована психотерапія емоційних 

розладів при соматогеніях у практиці сучасної медичної психології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Максименко Ксенія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т 
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ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(50 назв). — Примірник деф.: на с. 20—21 відсутній текст. — 100 пр. — [2016-

2981 А] УДК 159.942:616.89-008 

3602. Мул С. А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мул Сергій Анатолійович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2016-3084 А] 

 УДК 159.944:351.746.1 

3603. Ткалич М. Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.10 

"Організац. психологія; екон. психологія" / Ткалич Маріанна Григорівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 35—41 (52 назви). — 150 пр. — [2016-2179 А] 

 УДК 159.922.1:331.104]:305 

На ступінь кандидата 

3604. Акопян А. Б. Психологічні особливості суб'єкта дозвіллєвої діяльності 

як чинник рекреаційної активності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 

Акопян Артур Борисович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2016-3242 А] 

 УДК 159.923.2:379.8-051 

3605. Ананова І. В. Особистісні та процесуальні особливості переживання 

почуття провини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Ананова Іванна Валентинівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2561 А] УДК 159.942 

3606. Арнаутова В. В. Соціально-психологічне забезпечення соціалізації вихо-

ванців закритих освітніх закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Арнаутова 

Вікторія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєро-

донецьк (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2016-2841 А] УДК 159.922.7 

3607. Бабяк О. О. Психологічні особливості міжособистісних стосунків у 

підлітків із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Бабяк Ольга Олексіївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1728 А] 

 УДК 159.922.86-056.34 

3608. Борець Ю. В. Психологічні особливості громадянської компетентності 

майбутніх фахівців соціономічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 

роботи" / Борець Юлія Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1738 А] 

 УДК 159.923:316.64 

3609. Бугайчук Т. А. Психологічні чинники професійного самовизначення 

особистості з обмеженими фізичними можливостями : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 

психології" / Бугайчук Тетяна Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

— Луцьк, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

2092 А] УДК 159.923.2 
3610. Волченко Л. П. Структура уявлень старшокласників і соціально-норма-

тивна активність особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Волченко Лариса 

Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. 
обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-2845 А]

 УДК 159.922.8 

3611. Гринців М. В. Особливості саморегуляції майбутніх психологів як чин-

ник їхнього професійного становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гринців Мар'яна 

Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 105 пр. 

— [2016-2968 А] УДК 159.922-051-057.875 

3612. Груб'як О. М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої 
дорослості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Груб'як Оксана Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 

2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2925 А]
 УДК 159.922.6-053.81 

3613. Демірджі Т. В. Розвиток ідентичності дитини в умовах прийомної сім'ї : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та 

вік. психологія" / Демірджі Тетяна Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Держ ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 105 пр. — [2016-2970 А] 

 УДК 159.922.7:316.362-058.855 

3614. Жихарева Л. В. Психологічні особливості прихильності до матері у 

дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Жихарева Лілія Володимирівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-1594 А] УДК 159.922.7:177.61-055.52-055.2 
3615. Завацький В. Ю. Соціально-психологічні чинники подолання пост-

травматичних стресових розладів у молоді в умовах сучасного соціуму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 

психологія соц. роботи" / Завацький Вадим Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-2111 А] 

 УДК 159.922.86-056.34:159.944.4 

3616. Камінська С. В. Соціально-психологічні чинники професійної маргі-

нальності випускників вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 

роботи" / Камінська Світлана Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Херсон. держ. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-2855 А] УДК 159.923:378.063 

3617. Капустянський М. В. Психологічні умови розвитку мотивації про-

фесійного зростання особистості керівника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 

Капустянський Михайло Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2016-1779 А]

 УДК 159.923.5:331.101.3 

3618. Клименко І. С. Особливості діагностики та корекції розвитку дітей 

молодшого шкільного віку з психоорганічним синдромом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Клименко 

Іван Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1789 А] 

 УДК 159.922.76-056.34 

3619. Ковальова М. В. Психологічні механізми взаємозв'язку профілю часової 

перспективи особистості із захисними адаптаційними комплексами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 

психології" / Ковальова Марія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — [2016-

1794 А] УДК 159.937.53 

3620. Кордонець В. В. Психологічні особливості комунікативної функції мов-

лення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Кордонець Вікторія Володимирівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2016. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3277 А] 

 УДК 159.923.2:81'27 

3621. Кукло О. Є. Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної 

компетентності майбутніх правоохоронців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кукло Ольга Єв-

геніївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-2979 А] УДК 159.923.2:351.74-057.875 

3622. Курова А. В. Психологічні індивідно-особистісні детермінанти 

суб'єктивного благополуччя майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 

Курова Анастасія Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1815 А]

 УДК 159.923-057.875 

3623. Лабінська С. М. Психологічні чинники розвитку рівня домагань 

підлітків в учбовій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лабінська Світлана Миколаївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2572 А] 

 УДК 159.922.7:373.091.212.7 

3624. Лазько А. М. Конструктивний перфекціонізм як чинник професійно-

психологічної адаптованості майбутнього медичного працівника : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 

психології" / Лазько Алла Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 

Луцьк, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2266 А]

 УДК 159.923.5:17.036.2]:616-051 

3625. Лисак К. О. Когнітивно-особистісні та індивідуальні чинники успіш-

ності переносу знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
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[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лисак Катерина Олександ-

рівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-2442 А] УДК 159.928:159.95 
3626. Ляшенко О. А. Психологічна позиція рівності у міжособистісній взаємо-

дії майбутніх викладачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ляшенко Олексій Андрійович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2273 А] 

 УДК 159.923.5:37.011.3-051 
3627. Мартинюк Ю. О. Особливості емоційних станів батьків дітей з різним 

рівнем психосоціального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мартинюк Юлія 
Олександрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2016-1833 А] УДК 159.942-055.52 

3628. Мельниченко В. Є. Формування саморегуляції агресивної поведінки під-
літків з порушеннями розумового розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Мельниченко Валерія 
Євгеніївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2016. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-1644 А] 

 УДК 159.922.86-056.36-056.49 
3629. Москаленко Л. С. Психологічні умови становлення соціального статусу 

молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Москаленко Людмила Семенівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — Київ, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 110 пр. — [2016-1651 А]
 УДК 159.922.7:373.3.091.212 

3630. Науменко Н. О. Особливості самосвідомості дітей з синдромом дефі-
циту уваги та гіперактивністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Науменко Наталія Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН 
України]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-2986 А] УДК 159.923.2:616.89-008.47-008.481]-053.2 

3631. Орел О. О. Психокорекція когнітивних порушень у хворих на розсіяний 
склероз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 
"Мед. психологія" / Орел Ольга Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-2939 А] УДК 159.98:616.83-004-08 

3632. Осипенко В. А. Соціально-психологічні чинники адаптивної поведінки 
студентів-медиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Осипенко Вікторія Ана-
толіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 
2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2016-2870 А] 

 УДК 159.922.2:159.923-057.875 
3633. Пастух Л. В. Сензитивність особистості практичних психологів системи 

освіти як чинник ефективності їх діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пастух Людмила 
Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ ВНЗ "Ун-т менеджменту 
освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — [2016-1668 А] УДК 159.923:159.922.7 
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3634. Постова К. Г. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей 

обдарованих підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Постова Катерина Григорівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук 

України]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-1868 А] УДК 159.922.86-056.45 

3635. Руденок А. І. Формування у майбутніх психологів готовності до за-

побігання та подолання сімейних конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Руденок Алла 

Іванівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2016. — 16 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 12—15 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2475 А] 

 УДК 159.98:316.48]:[378.147:159.9 

3636. Сербін-Жердецька І. А. Психологічні особливості життєвих виборів 

особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сербін-Жердецька Інна Анатоліївна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1879 А] УДК 159.923.2 

3637. Ставицький Г. А. Психологічні та соціальні чинники розвитку етнічної 

самосвідомості в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ставицький Геннадій 

Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2483 А]

 УДК 159.922.4-053.67 

3638. Степура Є. В. Ціннісно-смислові чинники прийняття рішень особис-

тістю в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Степура Євгеній 

Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 

2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2016-2486 А] 

 УДК 159.923.2:159.947.2 

3639. Федько С. Л. Культуродоцільні тенденції в практиці надання психо-

логічної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Федько Світлана Леонідівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Київ. нац. лінгвіст. 

ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-

1705 А] УДК 159.98:364.62 

3640. Чудакова В. П. Формування психологічної готовності персоналу освіт-

ніх організацій до інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Чу-

дакова Віра Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Кос-

тюка. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

2034 А] УДК 159.98:[37.091.12:005.342 

3641. Юрчик О. М. Психологічна профілактика шкільного насильства в по-

чаткових класах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Юрчик Оксана Миколаївна ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Острог (Рівнен. 

обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

2879 А] УДК 159.922.7:343.85 
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16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

3642. Ковтун Н. М. Воля як основа соціальної активності: соціально-філо-

софський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ковтун Наталія Михайлівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2016-1798 А] 

 УДК 165.195:316.3 

3643. Філяніна Н. М. Екоосвітній потенціал гуманітарних знань : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / 

Філяніна Неля Миколаївна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Нац. 

фармацевт. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 

(35 назв). — 100 пр. — [2016-2187 А] УДК 165:[37.015.31:502/504 

На ступінь кандидата 

3644. Петруньок Н. І. Епістемологічний анархізм Пола К. Феєрабенда: 

історичний, методологічний і дисциплінарний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Петруньок 

Надія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-2943 А]

 УДК 165.6/.8(73)092) 

3645. Чорноморденко Д. І. Динамічність міждисциплінарних зв'язків у сучас-

ній екології: методологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.02 "Діалектика і методологія пізнання" / Чорноморденко 

Дмитро Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 11—14. — 100 пр. — [2016-2956 А] УДК 167.2:502/504 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

3646. Боднар В. Б. Особливості функціонування релігійних об'єднань Черні-

вецької області (1944—1985 рр.) : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Боднар Віктор Богданович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Острог (Рівнен. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-2921 А] УДК 21/29(477.85)"1944/1985" 

3647. Муллокандова О. М. Міжрелігійні та міжконфесійні сімейно-шлюбні 

відносини в авраамічних релігіях : (релігієзнав.-прав. аспекти) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мул-

локандова Оксана Мариківна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2453 А] 

 УДК 26/28-45-67 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

3648. Костенко Т. В. Філософсько-релігієзнавчий аналіз осмислення феномену 

сакрального в традиційній та сучасній православній теології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
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Костенко Тарас Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця М-ва охорони здоров'я України]. — Київ, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2930 А] УДК 271.2-1 

3649. Петришин Н. Є. Інтерпретація екологічних проблем у сучасному като-

лицизмі: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Петришин Неоніла Євгеніївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2016. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2749 А] УДК 272-1:504 

3650. Ставрояні С. С. Партнерство церкви і суспільства у наративах україн-
ської протестантської теології початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ставрояні Сергій 

Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2016-2328 А]

 УДК 274/278-67(477)"20" 

29 Сучасні духовні рухи 

На ступінь кандидата 

3651. Качан К. Є. Неоязичництво як культурний феномен : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Качан 
Катерина Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2121 А] УДК 299.572 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 

3652. Солдатова В. Ю. Візуальні дослідження в соціології — методологічні 

засади та методичні засоби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 
наук : [спец.] 22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Солдатова Вікторія 

Юріївна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-2022 А] УДК 303.4-028.22:316 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

На ступінь кандидата 

3653. Єріна І. В. Статистичний аналіз тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі 

України послугами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.10 "Статистика" / Єріна Іванна Володимирівна ; Держ. служба статистики 

України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [ДП "НДІ статист. дослідж."]. — 
Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

2736 А] УДК 311.17:[339.5:338.46](477) 

3654. Ісаєва О. І. А. С. Бориневич (1855—1946) — вчений, педагог, фундатор 

центру статистичних досліджень в Одесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Ісаєва Ольга Іванівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, [Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2417 А] УДК 31(477)(092)"1855/1946" 

3655. Кисельов К. Ю. Статистичне вивчення споживання продуктів харчу-

вання населенням України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Кисельов Кирило Юрійович ; Держ. служба 

статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1784 А] 

 УДК 311.312:338.439.63(477) 

3656. Турок В. В. Соціально-економічні наслідки та механізми протидії 

торгівлі людьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Турок 

Василь Васильович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2016-

3227 А] УДК 314.15.045:343.431 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

3657. Клименко О. Ю. Особливості інституціоналізації соціального захисту 

дітей у кризових ситуаціях в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Клименко Олена Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 

(37 назв). — 100 пр. — [2016-3270 А] УДК 316.346.32-053.2:316.3(477) 

3658. Степаненко В. П. Громадянське суспільство: дискурси і практики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та 

історія соціології" / Степаненко Віктор Петрович ; НАН України, Ін-т соціології. — 

Київ, 2016. — 38 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (83 назви). — 150 пр. — [2016-2076 А]

 УДК 316.35 

3659. Чекштуріна В. М. Рунічний знак як засіб символьної комунікації: тео-

ретико-методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із 

соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Чекштуріна 

Вікторія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 

[Харків. держ. акад. культури М-ва культури України]. — Київ, 2016. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 100 пр. — [2016-1710 А] УДК 316.77:003.345 

На ступінь кандидата 

3660. Андрієвська Ю. Д. Приватність як соціокультурний феномен : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія 

соціології" / Андрієвська Юлія Дмитрівна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 

2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1724 А] 

 УДК 316.7 

3661. Ашурбеков А. А. Політичні преференції мешканців промислового регіо-

ну у соціологічному вимірі : (на прикладі м. Запоріжжя) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 

Ашурбеков Аскад Аскадович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3008 А] 

 УДК 316.334.3:316.334.56(477.64-25) 

3662. Битюк І. В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних 

комунікацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Битюк Інна Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2016-1563 А] УДК 316.77:17.034 



   

 
26 

3663. Василець Н. М. Соціально-психологічні чинники довіри громадян до 

працівників органів внутрішніх справ України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 

роботи" / Василець Наталія Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(28 назв). — 100 пр. — [2016-1571 А] УДК 316.613.4:351.74.08(477) 
3664. Гурчіані Х. Д. Особливості висвітлення соціальної проблематики сучас-

ним українським ТБ у контексті глобальних світових тенденцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 

історія журналістики" / Гурчіані Хатуна Джимшерівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. 

— [2016-1586 А] УДК 316.77:070 

3665. Ковтун О. С. Корпоративна культура як чинник управління господар-

ською організацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
спец. 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ковтун Олександр Сергійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  

с. 11—12. — 100 пр. — [2016-3131 А] УДК 316.74:005.73 

3666. Лалак О. А. Соціально-комунікаційні технології міжкультурної взаємо-
дії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства : (на 

прикладі Львова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Лалак Ольга 

Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — 
[2016-3195 А] УДК 316.77:352.07](477.83-25) 

3667. Лемещенко О. Р. Соціально-психологічні умови формування у старшо-

класників готовності до усвідомленого батьківства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
роботи" / Лемещенко Оксана Рудольфівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2016-2903 А] УДК 316.61-053.6:316.362 

3668. Медвідь Н. П. Соціально-психологічні особливості атестації керівників 

сфери державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Медвідь Надія 

Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2016-2279 А] УДК 316.61:331.108.43:35.08 
3669. Мисечко А. О. Інформаційна телепрограма в Україні: традиції і транс-

формації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 

спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Мисечко Аліна Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2935 А] 

 УДК 316.77:007]:654.197 

3670. Мищишин М. М. Соціально-психологічний образ успішного фахівця як 

чинник професіоналізації студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
роботи" / Мищишин Марія Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2281 А] 

 УДК 316.477-057.875 
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3671. Сурміна Г. Ю. Ціннісно-смислові репрезентації функціонування й роз-
витку театру опери та балету України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Сурміна Ганна Юріївна ; 
Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-3112 А] УДК 316.752:792.5(477) 

3672. Черних Г. А. Відображення суперечностей індивідуалізації соціальних 
практик в сучасних соціологічних теоріях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Черних Геннадій 
Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — [2016-1904 А] УДК 316.25 

32 Політика 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

3673. Гладій В. І. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: 
досвід Вишеградської групи та перспективи для України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гладій 
Василь Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-1756 А] УДК 321-044.247:352.07]((4-191.2):477) 

3674. Штельмашенко А. Д. Формування бренду держави як складова сучасної 
політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Штельмашенко Анастасія Дмитріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2016-1915 А] УДК 321.01 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

323/324(100-87) Внутрішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3675. Багацький Є. В. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників повоєнної 
трансформації Боснії і Герцеговини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 
Багацький Євген Володимирович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 
(9 назв). — 100 пр. — [2016-3009 А] УДК 323+327](497.6) 

3676. Смирнова К. Є. Політичні революції та режимні трансформації у краї-
нах Арабського Сходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Смирнова Катерина Євгенівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Донец. нац. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2016-2588 А] УДК 323.272(53) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

3677. Бучин М. А. Еволюція демократичних принципів виборів та особливості 
їхньої реалізації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бучин Микола Антонович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2016. — 40 с. — Біб-
ліогр.: с. 30—37 (72 назви). — 100 пр. — [2016-3165 А] УДК 324:342.8](477) 
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3678. Колюх В. В. Сучасний конституційний процес в Україні : (політол. 
аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Колюх Валерій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—30 (39 назв). 
— 100 пр. — [2016-2977 А] УДК 323.2:342](477) 

На ступінь кандидата 

3679. Жужа Л. О. Волонтерський рух у контексті Антитерористичної операції 
в Україні: політологічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Жужа Лілія Олександрівна ; Харків. 
нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Запоріз. нац. ун-т]. — Харків, 2016. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3045 А] 

 УДК 323.283:364-322](477)"2013/2015" 
3680. Кавилін О. А. Інституціоналізація політичної участі молоді в сучасній 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Кавилін Олексій Анатолійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3268 А] 

 УДК 323.21-053.6(477) 
3681. Панасенко Г. С. Мова в політичних технологіях: український контекст : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-
ти та процеси" / Панасенко Ганна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-
1665 А] УДК 323.232:81'272](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

3682. Зайцева М. В. Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі: струк-
тура, тенденції, перспективи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Зайце-
ва Марія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2016-2244 А] УДК 327(1-67БРІКС) 

3683. Рудницька У. І. Глобалізаційні аспекти трансформації геополітичної 
структури сучасного світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Руд-
ницька Уляна Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2016-3102 А] УДК 327:316.422](100) 

3684. Цебенко О. О. Сепаратизм у країнах-членах ГУАМ: міжнародно-полі-
тичний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Цебенко Олег 
Олександрович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — 
[2016-1899 А] УДК 327.56:061.1ГУАМ]:323.173 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3685. Авраменко В. В. Європейський вимір зовнішньої політики Франції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 



   

 
29 

проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Авраменко Валерія Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 

100 пр. — [2016-2081 А] УДК 327(44) 

3686. Антохів-Сколоздра О. М. Європейський Союз у зовнішній політиці 

Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Антохів-Сколоздра Олеся 

Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Чернівці, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-1562 А] УДК 327(71:4-6ЄС) 

3687. Буравкова А. Г. Еволюція східноазійської політики США : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми 

міжнар. систем та глобал. розвитку" / Буравкова Антоніна Геннадіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-2563 А] УДК 327(73:5-11)(091) 

3688. Власов В. Г. Політика з регулювання міжнародних зв'язків регіонів: 

західноєвропейський досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Власов Володимир Геннадійович ; 

Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1941 А] УДК 327-027.541(4-15) 

3689. Головань О. О. Еволюція зовнішньої політики США на початку 

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Головань 

Олександр Олексійович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Держ. установа 

"Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Миколаїв, 2016. — 22 с. — Бібліогр.:  

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1582 А] УДК 327(73)"20" 

3690. Дужа І. А. Тихоокеанська стратегія США: інтеграційний та безпековий 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Дужа Ірина Анатоліївна ; 

Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, [Держ. установа "Ін-т 

всесвіт. історії НАН України"]. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-2974 А] УДК 327(73) 

3691. Майстренко Ю. І. Регіон Західні Балкани: зовнішні чинники та особ-

ливості політичних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 

Майстренко Юлія Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-3076 А] УДК 327-044.922(497-15)"19/20" 

3692. Польовий Т. Є. Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь 

(1991—1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Польовий 

Тарас Євгенович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника]. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-1675 А] УДК 327(476)"1991/1996" 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь доктора 

3693. Дубов Д. В. Геополітичне суперництво у кіберпросторі як чинник впливу 

на національну безпеку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
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наук : спец. 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Дубов Дмитро Володи-

мирович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2016. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(32 назви). — 100 пр. — [2016-1763 А] УДК 327.88:004.946.056](477) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

3694. Лікарчук Д. С. Особливості парламентських конфліктів у сучасній Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Лікарчук Дар'я Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-
1828 А] УДК 328:316.482.057](477) 

3695. Пелішенко В. О. Клептократія в політичному процесі України: політико-
правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Пелішенко Вадим Олексійович ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2016-3211 А] УДК 328.184/.185(477) 

3696. Сокур С. П. Лобістська діяльність в ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 
глобал. розвитку" / Сокур Станіслав Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2021 А]
 УДК 328.184:061.1ЄС 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

3697. Рамський А. Ю. Теоретико-методологічні засади формування і реалі-
зації інвестиційного потенціалу домогосподарств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рамський 
Андрій Юрійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2016-2011 А] 

 УДК 330.322:330.567 
3698. Рубель О. Є. Неоінституціоналізм в розвитку економічних відносин у 

системі природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. сере-
довища" / Рубель Олег Євгенович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 
дослідж. — Одеса, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (53 назви). — 100 пр. — 
[2016-2161 А] УДК 330.15 

3699. Сисоєв В. В. Моделювання логістичного управління постачанням сил 
сектору безпеки і оборони держави в єдиній системі матеріально-технічного забез-
печення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Сисоєв Володимир 
Вікторович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 40 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 30—37 (69 назв). — 150 пр. — [2016-2479 А] 

 УДК 330.45:[338.7:355.6]](477) 

На ступінь кандидата 

3700. Байрактар Ю. П. Економічний механізм активізації соціально-відпо-

відальної діяльності транспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Байрактар Юрій Панасович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-2083 А] УДК 330.342.146:656.07 
3701. Жук М. О. Математичне моделювання економічної діяльності домогос-

подарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 
"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Жук Микола 
Олександрович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(30 назв). — 100 пр. — [2016-2322 А] УДК 330.45:664 

3702. Копішинська К. О. Управління інноваційними системами підприємств 
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Копішинська Катерина Олек-
сандрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2426 А] 

 УДК 330.341.1:621 
3703. Круш Н. П. Управління інноваційною діяльністю корпоративних під-

приємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Круш Наталія Петрівна ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2016-2434 А] УДК 330.341.1:621 

3704. Сас Н. М. Механізм регулювання інвестиційних процесів в національній 
економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сас Наталія Миколаївна ; Донбас. держ. ма-
шинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1687 А] УДК 330.322.025.12(477) 

3705. Стадницька Ю. Ю. Еколого-економічні чинники розміщення господар-
ської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
вища" / Стадницька Юлія Юріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 
[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1884 А] УДК 330.111.4:330.15 

3706. Флегантова А. Л. Державна політика формування інноваційно-інвести-
ційного потенціалу розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Флегантова Анна Леонідівна ; Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки 
і торгівлі". — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 
100 пр. — [2016-2496 А] УДК 330.3.021 

3707. Чекаловська Г. З. Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулю-
вання розвитку "нової економіки" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Чекаловська 
Галина Збиславівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. екон. 
ун-т]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 
100 пр. — [2016-2348 А] УДК 330.341:378.014.5 

3708. Чижов С. В. Науково-методичні засади підвищення конкурентоспро-
можності промисловості на інноваційній основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чижов 
Сергій Володимирович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — 
Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
3153 А] УДК 330.341.1:338.45.012.23 
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331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

3709. Надрага В. І. Соціальні ризики в трудовій сфері : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, 

соц. економіка і політика" / Надрага Василь Іванович ; НАН України, Ін-т демографії 

та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — [2016-1845 А] УДК 331.104 

На ступінь кандидата 

3710. Амбражей О. А. Формування економічного механізму взаємодії ринків 

праці та освітніх послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Амбражей Оксана 

Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (33 назви). — 100 пр. 

— [2016-1723 А] УДК 331.5+378](477) 

3711. Білецький О. В. Формування і використання людського капіталу в інно-

ваційній економіці : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Білецький 

Олександр В'ячеславович ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1733 А] 

 УДК 331.522 

3712. Брусенцов О. В. Контроль рівня працездатності залізничних операторів 

як ергономічний засіб зниження виробничих ризиків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Брусенцов Олег 

Віталійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп.]. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). 

— 100 пр. — [2016-2763 А] УДК 331.101.1:656.2.071.1 

3713. Голубєв С. М. Діагностика соціальних резервів розвитку колективного 

трудового потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Голубєв 

Станіслав Миколайович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2229 А]

 УДК 331.1:316.62 

3714. Гусєв В. М. Зниження рівнів вібраційного і акустичного навантаження в 

робочій зоні на морському судні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Гусєв Віктор Миколайович ; Держ. служба 

України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та 

охорони праці", [Херсон. держ. мор. акад.]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3037 А] 

 УДК 331.432.4/.6:656.61 

3715. Дмитрук С. М. Соціально-економічний механізм збереження людського 

капіталу в умовах кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Дмитрук 

Сергій Миколайович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2397 А]

 УДК 331.101.262:330.342.146:338.124.4 

3716. Казюка Н. П. Структурні зміни у зайнятості населення Карпатського 

регіону та їх регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Казюка 

Наталія Петрівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Кіровоград, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1778 А] УДК 331.5(477.8) 

3717. Ковтун Н. С. Людські ресурси в системі забезпечення конкурентоспро-

можності національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Ковтун Наталія 

Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Ун-т мит. справи та фінансів]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. 

— [2016-1609 А] УДК 331.522.4:338.242.2](477) 

3718. Паньків Х. В. Нормалізація фізичних факторів виробничого середовища 

енергетичних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Паньків Христина Володимирівна ; Держ. служба 

України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та 

охорони праці", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2461 А] УДК 331.45:537.8 

3719. Рудич Л. В. Людський потенціал споживчої кооперації як чинник забез-

печення якості життя сільського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 

політика" / Рудич Леся Василівна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. 

ім. М. В. Птухи, [Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2016-1683 А] УДК 331.101.262:334.735]:330.59(1-22) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

3720. Бєлікова Н. В. Теоретичні аспекти реформування економіки регіонів 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бєлікова Надія Володимирівна ; НАН 

України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — [2016-2371 А] 

 УДК 332.1.021.8(477) 

3721. Богославська А. В. Формування природно-заповідного фонду та його 

роль у комплексному розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Богославська Аліна Вікторівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Миколаїв, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 36—40 (40 назв). — 100 пр. — [2016-2375 А] УДК 332.14:502.211 

3722. Вознюк М. А. Формування регіональної інвестиційної політики у сфері 

енергозбереження : (методологія та методи реалізації) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Вознюк Микола Андрійович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. 

ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—35 (33 назви). — 100 пр. — [2016-3169 А] УДК 332.146:330.322:620.9 

3723. Корнієцький О. В. Міжрегіональна взаємодія транспортно-логістичних 

систем в умовах просторової трансформації економіки: теорія, методологія, 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.05 
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"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Корнієцький Олександр Влади-

славович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмі-

рала Макарова]. — Одеса, 2016. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (42 назви). 

— 100 пр. — [2016-1618 А] УДК 332.135:338.47 

3724. Притула Х. М. Соціально-економічний розвиток сільських територій на 

основі ефективної реалізації їх потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Притула 

Христина Мирославівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-

лішнього НАН України". — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(62 назви). — 100 пр. — [2016-2006 А] УДК 332.14(1-22) 

3725. Тищенко В. Ф. Теоретичне забезпечення розвитку економіки знань засо-

бами публічно-приватного партнерства в регіонах України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Тищенко Вікторія Федорівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. 

проблем розвитку, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 

2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (47 назв). — 100 пр. — [2016-1889 А]

 УДК 332.122:005.336.4(477) 

На ступінь кандидата 

3726. Атаманюк О. П. Еколого-економічні інструменти організації і охорони 

земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Атаманюк Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3162 А] УДК 332.365:631 

3727. Боднарук І. Л. Рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку ре-

гіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Боднарук Ірина Любомирівна ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2377 А] 

 УДК 332.14-047.44 

3728. Боцула О. І. Еколого-економічна оцінка земель лісогосподарського 

призначення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Боцула Олександр Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3163 А] УДК 332.64:332.334:630](477) 

3729. Вещипан О. О. Організація розпізнавання негативних тенденцій в еко-

номічному розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Вещипан 

Ольга Олександрівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

2219 А] УДК 332.144:338.124](477) 

3730. Домбровська Н. О. Регіональна система транспортно-логістичного 

обслуговування олієжирової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Домб-

ровська Наталія Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

2769 А] УДК 332.122:[658.77:665.013 



   

 
35 

3731. Єлінєвський В. Ю. Активізація механізмів соціально-економічного 

розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Єлінєвський Віталій Юрійо-

вич ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — Одеса, 

2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-2770 А] УДК 332.146.2 

3732. Ключнікова К. Г. Впровадження форсайту в управління інноваційним 

розвитком регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ключнікова Каріна 

Геннадіївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. 

обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

1791 А] УДК 332.14:005.591.6 

3733. Колесников В. І. Розвиток сільських територій регіонів України в 

умовах євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Колесников 

Вячеслав Ігорович ; Акад. муніцип. упр., [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3275 А] 

 УДК 332.122:338.43](477) 

3734. Куценко В. І. Формування галузевої структури економіки регіонів 

України в умовах нестійкого економічного середовища : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Куценко Владислав Ігорович ; Акад. муніцип. упр., [Запоріз. нац. техн. 

ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2016-3280 А] УДК 332.122:338.124.4](477) 

3735. Миколюк С. М. Організаційно-економічний механізм управлінської 

діяльності в сфері соціального влаштування дітей в регіоні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Миколюк Світлана Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 110 пр. — 

[2016-2745 А] УДК 332.1:364.4-053.2 

3736. Петрищенко Н. А. Мотиваційні механізми в економічних відносинах 

суб'єктів регіональної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Петрищенко 

Наталія Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Одес. держ. акад. 

буд-ва та архітектури]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2307 А] УДК 332.146.2 

3737. Пиркова О. В. Організаційно-методичний механізм формування місто-

будівного моніторингу використання земель : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Пиркова 

Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — 

Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-1861 А] УДК 332.334:349.417/.418 

3738. Почтарук І. С. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспро-

можності вугільної промисловості регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Почтарук Інна Станіславівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-

лішнього НАН України". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-3216 А] УДК 332.122:[338.45:622.33 



   

 
36 

3739. Федоришин В. С. Соціальна політика у реформуванні комунальної влас-

ності територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Федоришин Василь Семенович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3145 А]

 УДК 332.87.021.8:316.4 
3740. Філяк М. С. Система показників у механізмі регулювання сталого 

розвитку території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Філяк Максим Сергійович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(27 назв). — 100 пр. — [2016-1898 А] УДК 332.14 

3741. Чапюк О. П. Регіональний вимір капіталізації економіки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 
регіон. економіка" / Чапюк Олена Петрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2347 А] 

 УДК 332.1:330.32 
3742. Шевченко О. В. Економічна ефективність ґрунтоохоронних заходів при 

використанні земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Шевченко Олександр Вікторович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 26 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—23 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2999 А] УДК 332.362:631 

3743. Шейко Ю. О. Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 
продукт. сил і регіон. економіка" / Шейко Юлія Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2016. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 
[2016-2508 А] УДК 332.122:334.012.61-022.51 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

3744. Антонюк Д. А. Модернізація інституціональної інфраструктури під-
приємництва регіону в процесі європейської інтеграції України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 
регіон. економіка" / Антонюк Дмитро Анатолійович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. 
дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 31—38 (62 назви). — 100 пр. — [2016-2723 А] УДК 334.722:332.122 

3745. Замазій О. В. Формування ціннісно-орієнтованого управління промисло-
вими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Замазій Оксана Василівна ; 
Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2016-1771 А] УДК 334.716:005.93 

3746. Кінаш І. А. Постконфліктні механізми управління та інструментарій 
організації ресурсоощадною роботою в умовах переробних підприємств : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Кінаш Ірина Анатоліївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 
(40 назв). — 120 пр. — [2016-1785 А] УДК 334.716:005.574 
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На ступінь кандидата 

3747. Власова В. П. Економічний механізм активізації концесійної діяльності 
у морських портах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Власова Валентина Петрівна ; 
Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-2922 А] 

 УДК 334.728:656.615 
3748. Гришина Н. В. Підвищення ефективності використання потенціалу ма-

лого підприємництва у забезпеченні стійкого економічного зростання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Гришина Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем 
ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2016-3173 А] УДК 334.012.61-022.51 

3749. Лерніченко К. В. Механізм функціонування та розвитку підприємств 
пасажирського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Лерніченко Катерина Валеріївна ; Київ. держ. акад. вод. 
трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3071 А] 

 УДК 334.723:656.6.025.2 
3750. Міненко М. В. Забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарю-

вання службами безпеки охоронних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / 
Міненко Маргарита Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 
Черкаси, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-2785 А]
 УДК 334.02:351.74 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

3751. Діденко О. М. Регулювання банківської діяльності в контексті узгоджен-
ня інтересів держави та бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Діденко Оксана Миколаївна ; Сум. 
держ. ун-т, [Укр. акад. банк. справи]. — Суми, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—36 (51 назва). — 120 пр. — [2016-3180 А] УДК 336.71:338.246.025.2 

3752. Кульчицький М. І. Міжбюджетні відносини в економічній системі 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Кульчицький Мирослав Іванович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (52 назви). 
— 100 пр. — [2016-3193 А] УДК 336.02(477) 

3753. Миськів Г. В. Функціонування та розвиток кредитного ринку України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Миськів Галина Василівна ; ДВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 
2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 120 пр. — [2016-3080 А]
 УДК 336.77.02(477) 

3754. Пластун О. Л. Прогнозування цін на фінансових ринках на основі 
біржової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пластун Олексій Леонідович ; Укр. акад. 
банк. справи. — Суми, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—35 (61 назва). — 
120 пр. — [2016-2004 А] УДК 336.764:338.516.22 
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3755. Сідельникова Л. П. Податково-боргові стратегії формування бюджет-
них ресурсів держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сідельникова Лариса Петрівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 
(73 назви). — 150 пр. — [2016-1690 А] УДК 336.22 

На ступінь кандидата 

3756. Ватаманюк О. С. Супроводження великих платників податків та його 
вдосконалення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ватаманюк Ольга Сергіївна ; Держ. ВНЗ 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-2728 А] УДК 336.25:336.225.3 

3757. Верещака І. М. Трансформація боргової політики в умовах запро-
вадження середньострокового бюджетного планування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Верещака 
Іван Михайлович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 
19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2016-1746 А] 

 УДК 336.27:336.144 
3758. Галушко Ю. П. Інструменти грошово-кредитного регулювання в системі 

факторів економічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Галушко Юлія Петрівна ; 
Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2016-1753 А] УДК 336.74+336.77].025.12 

3759. Гатаулліна Е. І. Державна фінансова політика в умовах трансформації 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Гатаулліна Ельміра Іреківна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
— Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-2098 А] УДК 336.02 

3760. Голуб Р. Р. Формування та підходи до прогнозування валютного курсу в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Голуб Роксолана Ростиславівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. 
справи". — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2016-2924 А] УДК 336.748.3.021:005.521](477) 

3761. Гринюк Р. М. Оцінювання інвестиційної ефективності прямого оподат-
кування промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гринюк Роман 
Миколайович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3036 А] 

 УДК 336.221:334.716 
3762. Гуменний А. А. Механізм реалізації податкового потенціалу ринку 

цінних паперів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гуменний Анатолій Анатолійович ; Держ. 
фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1760 А]
 УДК 336.221:336.763](477) 

3763. Далєвська Т. А. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування у 
системі міжбюджетних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Далєвська Тетяна Анатоліїв-
на ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2889 А] УДК 336.14:352.07 
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3764. Ісаян А. М. Банківське кредитування підприємств АПК в умовах не-
визначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ісаян Анна Мосесівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т 
банк. справи". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2016-3267 А] УДК 336.77:338.43 

3765. Клименко В. І. Формування кредитно-кооперативного сектора націо-
нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клименко Віта Іванівна ; ВНЗ 
Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2253 А] УДК 336.732 

3766. Козирєв В. А. Науково-методичні засади функціонування фінансових 
конгломератів у періоди нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козирєв Вадим 
Анатолійович ; Сум. держ. ун-т, [Укр. акад. банк. справи]. — Суми, 2016. — 23 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3272 А] 

 УДК 336.7:338.124.4 
3767. Коцюрба О. Ю. Фінансове забезпечення діяльності підприємств житло-

во-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коцюрба Ольга Юріївна ; Харків. 
нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
"Україна"]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-2818 А] УДК 336.02:332.87 

3768. Кузьменко О. Г. Управління страховим портфелем компанії в процесі 
трансформації фінансового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кузьменко Ольга Геннадіївна ; 
Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(19 назв). — 100 пр. — [2016-1623 А] УДК 336.76.05:368.021 

3769. Кушнір М. А. Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Кушнір Мирослава Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. 
установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — Львів, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3066 А] 

 УДК 336.76:338.5 
3770. Левін В. І. Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу в 

Україні в умовах євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Левін Воло-
димир Ілліч ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв) та в тексті. — 130 пр. — [2016-
1983 А] УДК 336.226.12(477) 

3771. Лелюк С. В. Моніторинг фінансової безпеки економічних систем : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси 
і кредит" / Лелюк Світлана Валеріївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. 
— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 
[2016-2862 А] УДК 336.025.12 

3772. Малишко Є. О. Вибір фінансових стратегій недержавного пенсійного 
забезпечення суб'єктами підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Малишко Євгенія 
Олегівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2139 А] 

 УДК 336.7:368.914.032 
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3773. Опешко Н. С. Управління достатністю капіталу страхових компаній : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Опешко Наталія Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи", 
[Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1659 А] УДК 336.025:368.027 

3774. Палюх О. М. Державне фінансування аграрного сектору економіки Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Палюх Олександр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) та в тексті. — 120 пр. — [2016-2001 А] 

 УДК 336.143.2:338.43](477) 
3775. Пенкаль Н. А. Ризик-менеджмент взаємодії банківського та страхового 

сегментів фінансового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пенкаль Наталія Анатоліївна ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 150 пр. — [2016-2941 А] 

 УДК 336.71:368.03](477) 
3776. Поляк Н. П. Кредитні інструменти розвитку реальної економіки в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Поляк Наталія Петрівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". 
— Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2016-
1674 А] УДК 336.77:332.14](477) 

3777. Рейнська В. Б. Податкове регулювання інвестицій в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Рейнська Вікторія Борисівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 150 пр. — [2016-
2944 А] УДК 336.22:330.322](477) 

3778. Сінельнік В. В. Управління ризиками у системі забезпечення фінансової 
стійкості страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сінельнік Віктор Володимирович ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 21 с, включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—19 (36 назв). — 100 пр. — [2016-2950 А] УДК 336.76:368.03 

3779. Ткачук І. Я. Фінансове забезпечення діяльності громадських організацій 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Ткачук Ірина Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2016. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2016-1890 А] 

 УДК 336.563:061.2](477) 
3780. Точиліна І. В. Податкові пільги як інструмент державного регулювання 

інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Точиліна Ірина Валентинівна ; 
Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 130 пр. — [2016-1891 А] 

 УДК 336.225.66:338.246.2](477) 
3781. Фарина О. І. Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової 

системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Фарина 
Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2016-2185 А] УДК 336.13-026.16:005.585](477) 
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3782. Чаплигін О. В. Податкове стимулювання енергоефективних інвестицій в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Чаплигін Олександр Васильович ; Держ. фіскал. служба 

України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3151 А] 

 УДК 336.225.66:[330.341.1:620.9]](477) 

3783. Шелюк А. А. Науково-методичні засади формування системи депо-

зитного менеджменту банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шелюк Асіят Ашурбєківна ; Сум. 

держ. ун-т, [Укр. акад. банк. справи]. — Суми, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—

20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3236 А] УДК 336.717.22 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

3784. Апарова О. В. Інструменти державної політики економічного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Апарова Оксана Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 150 пр. — 

[2016-2522 А] УДК 338.242.2 

3785. Герасимчук Н. А. Організаційно-економічні засади формування ре-

сурсозберігаючого механізму розвитку АПК : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Герасимчук Наталія Андріївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2016. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (43 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2016-1948 А] 

 УДК 338.436 

3786. Коваленко О. В. Інноваційна система розвитку харчової промисловості 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваленко Ольга Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Ін-т продовол. 

ресурсів Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (42 назви). — 130 пр. — [2016-1792 А] 

 УДК 338.439:005.591.6 

3787. Нікішина О. В. Методологічні засади регулювання інтегрованих ринків 

зерна та продуктів його переробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нікішина Оксана 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 

2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (65 назв). — 100 пр. — 

[2016-1654 А] УДК 338.439.5.025.12:664.7 

3788. Новікова Н. Л. Державне регулювання економічних інтересів аграрної 

сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Новікова Наталя Леонідівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (38 назв). — 150 пр. — [2016-1656 А] 

 УДК 338.43.02 

3789. Павлова Г. Є. Управління інноваційним розвитком аграрного сектора 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павлова Галина Євгеніївна ; 
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Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Миколаїв, 

2016. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (62 назви). — 100 пр. — [2016-

2301 А] УДК 338.436:330.341.1 

На ступінь кандидата 

3790. Васильєв А. А. Державне регулювання зовнішньоторговельної безпеки 

країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Васильєв Андрій Анатолійович ; Кіровоград. нац. 

техн. ун-т, [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1745 А] 

 УДК 338.246.025.12:339.5 

3791. Гуменюк В. В. Державне регулювання процесів легалізації прихованого 

підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гуменюк Віталій Віталійович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

3174 А] УДК 338.24:334.72-026.145 

3792. Жадан Т. А. Прогнозування і державна підтримка розвитку олійно-

жирової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Жадан Тетяна Андріївна ; НАН 

України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т"]. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(29 назв). — 100 пр. — [2016-2241 А] УДК 338.27:664.3 

3793. Захарова К. Ф. Державне регулювання картелізації національної еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Захарова Ксенія Федорівна ; ВНЗ "Ун-т еконо-

міки та права "Крок". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-2245 А] УДК 338.242.025.2:334.753 

3794. Ковальчук С. П. Організаційно-економічний механізм державного регу-

лювання залучення інвестицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ковальчук Світлана 

Петрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Н.-д. екон. ін-т 

М-ва екон. розвитку і торгівлі України]. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2777 А] 

 УДК 338.24:330.322 

3795. Корецький А. І. Наукометричні засоби у визначенні пріоритетів іннова-

ційного розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Корецький 

Антон Ігорович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Держ. установа "Ін-т 

дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України"]. — 

Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

2259 А] УДК 338.24:330.341.1 

3796. Котенко Т. М. Соціальний вимір розвитку рекреації та туризму : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соц. економіка і політика" / Котенко Тетяна Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 130 пр. — [2016-3133 А] 

 УДК 338.482:316 
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3797. Кузнєцова О. В. Соціально-економічна ефективність впровадження 

Інтернет-послуг оператором зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кузнєцова Ольга 

Вікторівна ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

2262 А] УДК 338.47:004.738.5 

3798. Літвак О. А. Розвиток аграрного сектора економіки на біоекономічних 

засадах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Літвак Ольга Анатоліївна ; Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т. — Миколаїв, 2016. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-2270 А] УДК 338.436:338.36 

3799. Майборода Ю. В. Активізація підприємницької діяльності підприємств 

автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Майборода Юлія Воло-

димирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

2275 А] УДК 338.47:656.13.07 

3800. Рогатюк О. В. Трансформація економічної функції держави в ринковій 

економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рогатюк Ольга Василівна ; Класич. приват. ун-т, 

[Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 150 пр. — [2016-2545 А] УДК 338.242.4 

3801. Сарафонова І. С. Формування механізму регулювання діяльності 

підприємств на ринку олійно-жирової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Сарафонова Інна Сергіївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2906 А] 

 УДК 338.439.5:665.2/.3 

3802. Тимофеєва О. А. Державне регулювання галузі будівництва житлової 

нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тимофеєва Ольга Анатоліївна ; 

Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3114 А] 

 УДК 338.24.025.12:332.834 

3803. Цап С. Д. Рівень життя сільського населення та організаційно-еко-

номічний механізм його регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Цап Світлана 

Дмитрівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 150 пр. — [2016-2798 А] 

 УДК 338.24.025.12:330.59](1-22) 

3804. Щербан О. Я. Управління економічною безпекою туристичних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Щербан Ореста Ярославівна ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-3237 А] УДК 338.486.3.02 
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338(477) Економічне становище України 

На ступінь кандидата 

3805. Алхасов С. Я. Державне регулювання кооперативного сектора націо-

нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Алхасов Самір Яшар огли ; Вищ. 

навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3002 А] 

 УДК 338.242.4:334.73](477) 

3806. Булавка Л. В. Державне управління діяльністю малого підприємництва 

в аграрному секторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Булавка Лідія Володи-

мирівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. 

— [2016-2093 А] УДК 338.436.025.12:631.1.017.3](477) 

3807. Бучинська О. В. Демпфірування циклічності в аграрному секторі еко-

номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бучинська Олена Вікторівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1569 А] 

 УДК 338.43.014.2(477) 

3808. Вікулова А. О. Державне регулювання комерціалізацією інтелектуальної 

власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Вікулова Альона Олегівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

18 (33 назви). — 100 пр. — [2016-2094 А] УДК 338.24.02:347.77/.78](477) 

3809. Волинець У. А. Економічні засади регулювання соціально відповідаль-

ної діяльності суб'єктів економіки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волинець 

Уляна Андріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [ДУ "Ін-т регіон. 

дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — Рівне, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2016-1577 А] 

 УДК 338.24:005.35](477) 

3810. Гордійчук І. С. Регулювання партнерських відносин держави та бізнесу 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гордійчук Ірина Сергіївна ; М-во екон. розвитку і 

торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3034 А] 

 УДК 338.24.025.7:334.722](477) 

3811. Добрянська Т. І. Механізми забезпечення сталого розвитку водогоспо-

дарського комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Добрянська Тетяна Іва-

нівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. установа "Ін-т економіки при-

родокористування та сталого розвитку НАН України"]. — Львів, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1762 А]

 УДК 338.05-021.387:656.6.07](477) 

3812. Костинець В. В. Стратегія управління розвитком туристичної галузі 

України на основі брендингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Костинець Валерія 
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Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2780 А]

 УДК 338.486.1:005.21](477) 

3813. Немировська О. В. Формування ефективного механізму взаємодії націо-

нальної економіки з транснаціональними корпораціями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Немировська Оксана Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Ун-т держ. 

фіскал. служби України, Держ. фіскал. служба України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3206 А] 

 УДК 338.24(477):339.94(100) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

3814. Сагайдак М. П. Внутрішній маркетинг підприємств сфери послуг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 

упр. підприємствами" / Сагайдак Михайло Петрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (52 назви). — 100 пр. — [2016-2990 А] УДК 339.138:338.46 

На ступінь кандидата 

3815. Гамова І. В. Управління маркетингом підприємств у сфері роздрібної 

електронної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гамова Ірина В'ячеславівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-2885 А] УДК 339.138:[004.738.5:339.37 

3816. Красільнікова К. Є. Розвиток виробничих потужностей хлібопродукто-

вих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Красільнікова Катерина Євгеніївна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2016-2978 А] 

 УДК 339.132.2:664.6 

3817. Кузнєцова К. О. Ресурсне забезпечення потенціалу конкурентоспромож-

ності енергогенеруючих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кузнєцова Катерина 

Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (31 назва). — 100 пр. — [2016-1813 А] 

 УДК 339.137.2:620.9 

3818. Присвітла О. В. Домінанти розвитку вищої освіти в умовах глобального 

ринку освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Присвітла Оксана Вік-

торівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гон-

чара]. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-3140 А] УДК 339.13:378.014.54 

3819. Сокол К. М. Стратегії міжнародного маркетингу в контексті виходу 

компаній на світовий ринок інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Сокол Катерина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

3110 А] УДК 339.138.021 

3820. Фаринович І. В. Економічний механізм управління факторингом торго-

вельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Фаринович Ірина Володимирів-

на ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3228 А] УДК 339.178.3:658.6 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

3821. Вірковська А. А. Асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн 

Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вірковська Анастасія Андріївна ; Терно-

піл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 150 пр. — [2016-1573 А] УДК 339.54(4) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

3822. Галушка О. М. Конкурентна девальвація валюти як прояв неопротекціо-

нізму в сучасному світовому господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Галушка 

Олена Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1947 А] 

 УДК 339.746:336.748.2 

3823. Корж М. А. Трансформація механізмів прямого іноземного інвестування 

в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Корж Марина Анатоліївна ; 

Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (35 назв). — 1 30 пр. — [2016-1615 А] 

 УДК 339.727.22:339.9 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь кандидата 

3824. Анісімов І. Є. Розвиток міжнародної інноваційної діяльності в умовах 

глобальної економічної кризи : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Анісімов Іван 

Євгенійович ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1725 А] 

 УДК 339.96:330.341.1]:338.124.4(100) 

3825. Білоус А. О. Трансформація міжнародної управлінської діяльності 

компаній залізничного машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Білоус 
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Артем Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2016-

1565 А] УДК 339.944 

3826. Васильків М. В. Послуги консалтингу в системі зовнішньоекономічної 

діяльності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Васильків Мар'яна Воло-

димирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2380 А] 

 УДК 339.9:005.942(477) 

3827. Гладких Д. Є. Трансформація світового ринку хімічної продукції в 

умовах глобальної кризи : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гладких Дмитро 

Євгенійович ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). — Вінниця, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1757 А] 

 УДК 339.9.012.23:66]:338.124.4(100) 

3828. Нагорняк Я. П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Нагорняк Яна Павлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1996 А] 

 УДК 339.94:662.76 

3829. Полішко Г. Г. Національний брендинг у глобальній економічній сис-

темі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Полішко Ганна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

2751 А] УДК 339.9:659.127.6(477) 

3830. Устименко М. В. Формування міжнародних інноваційних кластерів у 

країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Усти-

менко Марія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2016-

2912 А] УДК 339.92:330.341.1]((4-191.2)+(4-11)) 

3831. Шапран О. С. Трансформація світового ринку нафтопродуктів у вимірах 

сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шапран Олексій Сергійо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв), в тексті та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2913 А]

 УДК 339.9:665.7 

3832. Якуненко К. В. Розвиток інтеграційної взаємодії України з європей-

ським Енергетичним Співтовариством : (на прикладі вугіл. електроенергетики) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-

во і міжнар. екон. відносини" / Якуненко Костянтин Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1719 А]

 УДК 339.923(477):061.1ЄС]:620.9 
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34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

3833. Євграфова Є. П. Об'єктивність права: теоретико-прикладні засади : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Євграфова Єлизавета 
Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). — 100 пр. — [2016-2239 А] УДК 340.1 

3834. Лук'янов Д. В. Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове 
дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Лук'янов 
Дмитро Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 
41 с. — Бібліогр.: с. 31—38. — 150 пр. — [2016-2539 А] УДК 340.5:2](100) 

На ступінь кандидата 

3835. Войтович Н. П. Концепція правової держави у теоретичній спадщині 
Б. О. Кістяківського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Войтович Наталія Павлівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галиць-
кого, [Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Івано-
Франківськ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2016-
1576 А] УДК 340.12(477)(092) 

3836. Голинська М. І. Теорія української державності у поглядах С. Ше-
лухіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Голинська Мар'яна 
Ігорівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького, [Львів. держ. ун-т 
внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2766 А] УДК 340.12(477) 

3837. Кулабухова А. В. Інститут громадянства Європейського Союзу : (за-
гальнотеорет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Кулабухова Альона Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ 
держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2435 А] 

 УДК 340.12:[341.176(4-6ЄС):341.231.14 
3838. Лаговський В. М. Органи судової влади в механізмі правової держави: 

загальнотеоретичні аспекти функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
політ. і прав. учень" / Лаговський Володимир Миколайович ; Івано-Франків. ун-т 
права ім. короля Данила Галицького, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
"Україна"]. — Івано-Франківськ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 
100 пр. — [2016-2782 А] УДК 340.12:342.56 

3839. Павловська І. В. Організаційно-правові засади забезпечення законності 
в діяльності органів міліції УСРР (УРСР) (1919 рік — перша половина 1941 року) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 
історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Павловська Ірина Вікторівна ; 
М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1664 А] 

 УДК 340.132:351.74](477)"1919/1941" 
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3840. Палешник С. І. Тлумачення в судовій практиці: поняття, особливості, 

види : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Палешник Сергій 

Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2000 А] УДК 340.132.6:347.9 

3841. Постол К. А. Правові механізми взаємодії інститутів громадянського 

суспільства та держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Постол Катерина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. 

— 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

2309 А] УДК 340.111.5:323.2 

3842. Росік Т. В. Роль судової практики в сучасній правотворчості: теоретико-

прикладні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Росік 

Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-2314 А] УДК 340.12:347.9 

3843. Слюсарчук Х. Т. Бінарна опозиційність лібералізму та комунітаризму як 

філософсько-правових течій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Слюсарчук Христина Тарасівна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2019 А] УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

3844. Щокін Ю. В. Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Щокін Юрій Вадимович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

— Харків, 2016. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2016-2513 А] 

 УДК 341.01 

На ступінь кандидата 

3845. Бондар К. П. Особливості правової природи арбітражних механізмів 

Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ІКСІД) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Бондар 

Катерина Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1737 А] 

 УДК 341.61:330.322 

3846. Водянніков О. Ю. Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та 

ЄС: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Водянніков Олександр Юрійович ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—

19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2729 А] УДК 341.29:336.221:339.5 

3847. Гачкевич А. О. Міжнародно-правові погляди Людвіка Ерліха : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Гачкевич Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

2099 А] УДК 341.01(438)(092) 
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3848. Грабович Т. А. Правові основи політики енергетичної безпеки ЄС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Грабович Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2564 А] 
 УДК 341.17:061.1ЄС]:620.9 

3849. Єделєв Р. С. Діяльність міжнародних організацій у сфері правового 

регулювання трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Єделєв Роман Сергійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2016-1767 А] УДК 341.16:349.22 

3850. Іванець І. П. Правові проблеми виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного права : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Іванець Іван Петрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2016-1774 А] УДК 341.96:341.231.14 

3851. Кадацька А. А. Міжнародно-правовий статус Європейського банку 
реконструкції та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Кадацька Анастасія Андріївна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2016-2535 А] УДК 341.217:336.71(4) 
3852. Казарян К. А. Шлюбний договір у міжнародному приватному праві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Казарян Ксенія 

Андріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3269 А] УДК 341.96:347.626.2 
3853. Калмиков Т. О. Комісар з прав людини: місце та функції в системі 

органів Ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Калмиков Тарас Олександрович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. 
— [2016-2419 А] УДК 341.176(4):341.231.14 

3854. Литвин І. В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в 

Європі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Литвин Іван 
Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2268 А] 

 УДК 341.9:061.27-027.564.2](4) 

3855. Малишева Ю. В. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою 

Безпеки ООН : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.11 "Міжнар. право" / Малишева Юлія Владиславівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-1832 А] УДК 341.123.043.018 

3856. Прокопчук К. М. Історико-правові засади становлення й розвитку 
українсько-польського торговельно-економічного співробітництва : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Прокопчук Катерина Миколаївна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2007 А] 

 УДК 341.23:339.5](477+438) 
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3857. Шварцева М. І. Парламентська (Консультативна) Асамблея Ради 
Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 
"Міжнар. право" / Шварцева Марія Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 
— Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-2507 А] 

 УДК 341.176(4) 

342 Державне право. Конституційне право.  
Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3858. Галіцина Н. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації кон-
цепції соціальної держави в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Галіцина Наталя Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. 
— Київ, 2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (34 назви). — 100 пр. — [2016-2967 А]
 УДК 342.951:351.84](477) 

3859. Муза О. В. Теоретичні проблеми адміністративно-процесуальних право-
відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Муза Олег 
Валентинович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Ін-т законодавства Верховної 
Ради України]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — 
[2016-2066 А] УДК 342.998.85(477) 

3860. Сокуренко В. В. Публічне адміністрування сферою оборони в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сокуренко Валерій Васильович ; Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. 
справ України]. — Харків, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — 100 пр. 
— [2016-1882 А] УДК 342.95:351.86](477) 

На ступінь кандидата 

3861. Алєксєєва О. В. Суб'єкти адміністративної відповідальності за неправо-
мірні дії неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Алєксєєва 
Ольга Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2204 А] 

 УДК 342.922:343.224-053.2 
3862. Багрій О. І. Доктрина верховенства Конституції України : (за матеріа-

лами практики Конституц. Суду України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Багрій Олена 
Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1924 А] УДК 342.41.021(477) 

3863. Багряк А. С. Конституційні засади права вето Президента України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Багряк Андрій Степанович ; Держ. ВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2016-2207 А] УДК 342.515(477) 

3864. Берназюк О. О. Конституційно-правовий статус допоміжних органів при 
вищих органах державної влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Берназюк 
Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2211 А] 

 УДК 342.519(477) 
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3865. Веселова Л. Ю. Адміністративно-правові гарантії безпеки дорожнього 

руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Веселова Лілія Юріївна ; М-во 

внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2016. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2844 А] 
 УДК 342.951:656.13.052.8 

3866. Вікторчук М. В. Адміністративно-правове регулювання місцевих по-

датків і зборів в Україні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 
інформ. право" / Вікторчук Марія Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2016. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3248 А] УДК 

342.951:[336.22:352]](477) 

3867. Гайворонська Я. В. Адміністративно-правовий примус у системі фі-
нансового моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гайворонська 

Яна Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2096 А] 
 УДК 342.951:336.025.12 

3868. Гарбузов В. В. Адміністративно-правовий статус підрозділів внутрішньої 

безпеки Національної поліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Гарбузов Володимир Володимирович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2097 А] 

 УДК 342.951:351.74](477) 

3869. Горбова Г. О. Адміністративно-правове регулювання протидії насиль-

ству в сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Горбова Ганна 

Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-2048 А] УДК 342.951:343.54 
3870. Грищук А. Б. Адміністративно-правове регулювання професійної під-

готовки державних службовців в умовах адміністративної реформи в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Грищук Аліна Борисівна ; Приват. 

ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2016-1584 А] УДК 342.9:35.083](477) 

3871. Жила С. Ю. Правові та організаційні засади забезпечення громадської 

безпеки підрозділами Національної поліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 
право" / Жила Сергій Юрійович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. 

справ. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

2852 А] УДК 342.951:351.741 

3872. Козаченко Ю. А. Адміністративно-правове регулювання забезпечення 
прав пацієнта в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Козаченко 

Юлія Анатоліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2016-1800 А] 

 УДК 342.951:614.253.83 
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3873. Корнейчук С. П. Адміністративний примус у діяльності органів при-

мусового виконання рішень судів та інших органів публічної адміністрації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Корнейчук Сергій Петрович ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т", [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 
України]. — Запоріжжя, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-3190 А] УДК 342.97:35.075 

3874. Лисак Я. А. Адміністративно-правове забезпечення виконання службо-

вих обов'язків військовослужбовцями України за кордоном : (на прикладі діяльності 
миротвор. підрозділів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лисак 

Ярослав Андрійович ; Нац. авіац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2063 А] 

 УДК 342.951:355.357](477-87) 
3875. Логачова В. В. Конституційно-правові засади громадського контролю в 

проведенні виборів та референдумів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Логачова Вікторія Вікторівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 
2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2016-2865 А] 

 УДК 342.8(477) 

3876. Лукашева О. Е. Конституційно-правові засади публічної фінансової 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Лукашева Олена Едуардівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.:  

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2445 А] УДК 342.417:336](477) 

3877. Маковська О. В. Адміністративний режим антитерористичної операції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Маковська Олена Володимирівна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-3198 А] УДК 342.922:343.341 

3878. Медвідь Л. П. Права, свободи та обов'язки військовослужбовців в Ук-
раїні: конституційно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Медвідь Людмила 

Петрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1643 А] 

 УДК 342.7:355.08](477) 
3879. Михайлюк Я. Б. Адміністративні послуги у країнах Європейського 

Союзу та України : (порівнял.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Михайлюк Яна Богданівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2145 А] 

 УДК 342.95:35.07](4:477) 

3880. Міськевич А. В. Адміністративні послуги у сфері соціального захисту 

населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Міськевич Анна 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1839 А] УДК 342.951:349.3 

3881. Осадчук К. О. Виборча влада як самостійна гілка державної влади: 

загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Осадчук Катерина Олександрівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-1660 А] УДК 342.3/.5:342.8](477) 

3882. Резворович К. Р. Адміністративно-правове забезпечення реалізації дер-

жавної політики у сфері будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Резворович Кристина Русланівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 

справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1678 А] 

 УДК 342.95:69](477) 

3883. Романюк П. В. Конституційно-правові засади інституту представниць-

кого мандату в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Романюк Павло Віталійович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 120 пр. — [2016-1682 А] УДК 342.534.1(477) 

3884. Рущак І. Я. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи як 

учасники адміністративного судочинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Рущак Ірина Яківна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2316 А] 

 УДК 342.951:352.08](477) 

3885. Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Савченко Олександр Васильович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2163 А] УДК 342.571:351.9 

3886. Смук М. М. Народна законодавча ініціатива: конституційно-правовий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Смук Микола Миколайович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-2168 А] УДК 342.572(477) 

3887. Соколан Т. С. Адміністративно-правове регулювання застосування відео-

спостереження правоохоронними органами України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Соколан Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2169 А] 

 УДК 342.95:351.74.078.3](477) 

3888. Струневич О. П. Адміністративно-правове забезпечення надання рек-

ламних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Струневич 

Олександра Петрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2174 А] 

 УДК 342.95:659.1](477) 

3889. Тарапака І. Ю. Адміністративно-правове регулювання свободи пере-

сування та вільного вибору місця проживання в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 
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право; інформ. право" / Тарапака Ірина Юріївна ; М-во внутр. справ України, Одес. 

держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2175 А] УДК 342.95:342.721](477) 

3890. Титко А. В. Адміністративна відповідальність поліцейських за порушен-

ня вимог фінансового контролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Титко Анна Василівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1695 А]

 УДК 342.922:351.74.086]:347.73]](477) 

3891. Ткаленко О. М. Адміністративно-правове забезпечення діяльності ор-

ганів публічної адміністрації щодо попередження насильства в сім'ї відносно дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ткаленко Ольга Михайлівна ; М-во 

внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2178 А] 

 УДК 342.95:[351.84:364.63-053.2]](477) 

3892. Троцюк Н. В. Адміністративно-правовий захист авторських прав : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право 

і процес; фінанс. право; інформ. право" / Троцюк Ніна Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т. 

— Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2182 А]

 УДК 342.95:347.77/.78](477) 

3893. Устименко Є. В. Санкції за адміністративним правом України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Устименко Євген Вікторович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-2492 А] УДК 342.9.01(477) 

3894. Хмелінін В. О. Публічне адміністрування водними ресурсами України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Хмелінін Володимир Олексійович ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 

— Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

3231 А] УДК 342.951:351.778.3 

3895. Хромей В. В. Конституційне право людини на працю та гарантії його 

реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Хромей Василь Васильович ; Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2190 А] УДК 342.734(477) 

3896. Члевик О. В. Свобода як категорія конституційного права : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Члевик Олена Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-1908 А] УДК 342.1:340.112 

3897. Шершун К. П. Конституційно-правове регулювання економічних від-

носин: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Шершун 

Ксенія Петрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2194 А] 

 УДК 342.4:33.024 
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3898. Яковлєв П. О. Адміністративно-правові засади регулювання тарифів на 

житлово-комунальні послуги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Яковлєв 

Павло Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2517 А] 
 УДК 342.951:[346.61:332.87 

3899. Ярова Р. В. Адміністративна відповідальність спеціальних суб'єктів-

водіїв автотранспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Ярова Руслана Василівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. трансп. ун-т]. 

— Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-2358 А] УДК 342.922:656.13.071.1 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

3900. Веприцький Р. С. Феноменологія злочинності в регіоні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Веприцький Роман Сергійович ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 30 с. — Бібліогр.: 
с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2016-2383 А] УДК 343.85(1-32) 

3901. Загиней З. А. Герменевтика кримінального закону України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Загиней Зоя Аполлінаріївна ; НАН України, 
Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. акад. прокуратури України]. — 

Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 25—33. — 100 пр. — [2016-2112 А] 

 УДК 343.214(477) 

На ступінь кандидата 

3902. Айдинян А. В. Фактична помилка у кримінальному праві: основні тео-

ретичні та практичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Айдинян Анжела Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2202 А] УДК 343.096 

3903. Антонюк А. Б. Процесуальні засади міжнародного співробітництва при 

розслідуванні кримінальних правопорушень : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Антонюк Анастасія Борисівна ; Держ. 

фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 ( 9 назв). — 100 пр. — [2016-2206 А] 

 УДК 343.102:341.44 
3904. Бєлєнький В. П. Відповідальність за кіберзлочини за кримінальним 

правом США, Великобританії та України : (порівнял.-прав. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бєлєнький Володимир Петрович ; Акад. 
адвокатури України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1731 А] 

 УДК 343.34.05:004.056](73+410+477) 

3905. Богонюк Г. І. Кримінально-правова характеристика невиконання 

судового рішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Богонюк Галина 

Іванівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. 

— 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2374 А] 

 УДК 343.152-026.145(477) 

3906. Боржецька Н. Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, 

теоретичні та прикладні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Боржецька Наталія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 120 пр. — [2016-2088 А] УДК 343.13 

3907. Бублік О. О. Праця засуджених до позбавлення волі: правова регламен-

тація та кримінально-виконавча практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Бублік Олена Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2016-3017 А] УДК 343.82 

3908. Вовк М. З. Кримінально-правова характеристика віку особи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Вовк Марія Зіновіївна ; М-во внутр. справ 

України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-1942 А] УДК 343.224 

3909. Воробйова І. А. Забезпечення та вирішення цивільного позову в кри-

мінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Воробйова Ірина Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — За-

поріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2224 А]

 УДК 343.296(477) 

3910. Воскресенська І. В. Кримінально-правова характеристика примушуван-

ня до вступу в статевий зв'язок : (ст. 154 КК України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Воскресенська Ірина Владиславівна ; М-во внутр. справ 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-2802 А] УДК 343.541 

3911. Гайворонський О. Ю. Предмет злочинного впливу у злочинах проти 

основ національної безпеки України, досудове розслідування яких віднесено до 

підслідності слідчих органів безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Гайворонський Олександр Юрійович ; Акад. адвокатури України, [Нац. 

акад. Служби безпеки України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-1751 А] УДК 343.3(477) 

3912. Заклюка А. В. Докази та доказування на стадії досудового розсліду-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Заклюка Андрій Вячеславович ; Класич. приват. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-3264 А] УДК 343.13 

3913. Ілляшенко О. В. Запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами 

людини в Україні та інших європейських країнах : (порівнял.-прав. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
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право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ілляшенко Олексій Володи-

мирович ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2016-1776 А] УДК 343.85:343.615 
3914. Колб С. О. Запобігання незаконному заволодінню транспортними за-

собами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Колб Сергій 

Олександрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

1610 А] УДК 343.85:[343.74:629]](477) 

3915. Колесник Ю. В. Слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії як криміна-

лістичні засоби діяльності слідчого в досудовому розслідуванні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Колесник Юрій Ва-

лерійович ; Акад. адвокатури України, [Нац. акад. Служби безпеки України]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2422 А] 

 УДК 343.983(477) 
3916. Коробко Ю. В. Процесуальні повноваження прокурора у досудовому 

кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Коробко Юрій Вікторович ; Ген. прокуратура України, Нац. 
акад. прокуратури України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2016-2427 А] УДК 343.13:343.163](477) 

3917. Кривонос М. В. Теорія та практика використання спеціальних знань в 

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Кривонос Максим Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-
2430 А] УДК 343.982:343.575 

3918. Кулик С. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам 

проти моральності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кулик 
Сергій Геннадійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2264 А] УДК 343.9 

3919. Лазебний А. М. Використання спеціальних знань при розслідуванні кри-

мінальних правопорушень проти громадського порядку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд.юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Лазебний Анатолій Миколайович ; 

Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2016-2438 А] УДК 343.98:343.34 
3920. Латиш К. В. Криміналістична характеристика та організаційно-тактичні 

основи розслідування вандалізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Латиш Катерина Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-1981 А] УДК 343.98 
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3921. Литвин О. В. Кримінально-процесуальне доказування у стадії судового 

розгляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Литвин Олександр Валерійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2269 А] 

 УДК 343.141/.143 

3922. Мармура О. З. Система ознак, що кваліфікують злочин за кримінальним 

правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мармура Олег 

Зіновійович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3137 А] 

 УДК 343.21(477) 

3923. Мікіш А. С. Запобігання фіктивному підприємництву в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мікіш Артем Сергійович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1645 А] 

 УДК 343.85:343.37](477) 

3924. Мілевська А. О. Особливості розслідування кримінальних правопо-

рушень, пов'язаних з підробленням нотаріальних документів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Мілевська Альона 

Олександрівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. 

— Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-3138 А] УДК 343.982.4:343.132 

3925. Наконечна Л. А. Насильство як наскрізне кримінально-правове поняття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Наконечна Лілія Андріївна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3139 А] УДК 343.226 

3926. Осетрова О. С. Визнання доказів недопустимими у кримінальному про-

вадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Осетрова Олена Станіславівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2826 А]

 УДК 343.14 

3927. Пацеля Г. А. Підстави та принципи криміналізації ухилення від по-

вернення виручки в іноземній валюті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Пацеля Галина Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-2463 А] УДК 343.37:336.74 

3928. Плекан В. В. Кримінальна відповідальність за посередництво у наданні 

та (або) одержанні неправомірної вигоди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Плекан Віталій Валерійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3213 А] УДК 343.352:343.237 
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3929. Плутицька К. М. Запобігання примушуванню до вступу в статевий 

зв'язок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Плутицька Катерина 

Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—

18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-3094 А] УДК 343.98:343.541 

3930. Рубцов В. В. Кримінально-правова оцінка порушень, допущених у ході 

експертної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рубцов 

Володимир Васильович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. 

— Львів, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2474 А]

 УДК 343.148:343.232 

3931. Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії захисника як 

суб'єкта доказування у досудовому розслідуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Старенький Олександр Сергійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-2484 А] УДК 343.13 

3932. Татарнікова Т. О. Експертні дослідження матеріалів та засобів цифро-

вого звукозапису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Татарнікова Тетяна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. 

— [2016-2552 А] УДК 343.983:681.85 

3933. Третьяков Д. А. Кримінальна відповідальність за пропозицію, обіцянку 

або надання неправомірної вигоди службовій особі : (ст. 369 КК України) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Третьяков Дмитро Анатолійович ; Ген. 

прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2181 А] 

 УДК 343.22:343.352](477) 

3934. Хроленок О. Ю. Правові основи систематизації покарань в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Хроленок Олексій Юрійович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. 

— [2016-2500 А] УДК 343.24(477) 

3935. Чупрікова І. Л. Допустимість доказів у світлі нового Кримінального 

процесуального кодексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Чупрікова Ірина Леонідівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2353 А] 

 УДК 343.14(477) 

3936. Шминдрук О. Ф. Підготовче провадження в кримінальному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Шминдрук Ольга Федорівна ; Акад. адвокатури України, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2196 А]

 УДК 343.138(477) 
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3937. Ященко С. О. Кримінальна відповідальність за умисне невиконання 
угоди про примирення або про визнання винуватості : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
кримін.-виконав. право" / Ященко Світлана Олександрівна ; М-во внутр. справ 
України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-2520 А] УДК 343.222:343.36 

344 Особливі види кримінального права. Військове,  

військово-морське, військово-повітряне право 

На ступінь кандидата 

3938. Козачук О. С. Організаційно-правові засади функціонування військових 
прокуратур в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Козачук Олена Сергіївна ; 
Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 122 пр. — [2016-2125 А] 

 УДК 344.3:343.163](477) 

346 Господарське право. Правові основи  

державного регулювання економіки 

На ступінь доктора 

3939. Кологойда О. В. Теоретичні проблеми правового регулювання госпо-
дарських відносин на фондовому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 
Кологойда Олександра В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 200 пр. — [2016-1612 А] 

 УДК 346.12:336.76](477) 
3940. Лукач І. В. Господарсько-правове регулювання корпоративних відносин 

в Україні: теоретичні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Лукач Ірина Володи-
мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 33 с. — Бібліогр.: 
с. 27—30. — 200 пр. — [2016-2323 А] УДК 346.5:347.191](477) 

На ступінь кандидата 

3941. Адамюк Д. І. Інноваційний продукт як об'єкт правового регулювання за 
законодавством України та ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Адамюк Денис Іванович ; 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2016-2201 А] УДК 346.544.2(477+4) 

3942. Борщевська О. М. Строки у господарському судочинстві : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-
процес. право" / Борщевська Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 
дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1740 А] УДК 346.91 

3943. Гаркуша Є. О. Господарсько-правове забезпечення виробництва та 
торгівлі виробами медичного призначення та медичною технікою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. 
право" / Гаркуша Євгенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — 
Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2047 А] 

 УДК 346.12:339.166.5 
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3944. Дучал О. Ф. Правове регулювання обігу заставної в сфері господарю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Дучал Олег Федорович ; НАН України, Ін-т 

екон.-прав. дослідж. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-2106 А] УДК 346.12:347.466 

3945. Лісова Д. О. Торговці цінними паперами як суб'єкти господарських 

правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Лісова Дар'я Олександрівна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2016-1987 А] УДК 346.2:336.763 

3946. Паракуда І. В. Господарсько-правове регулювання складської діяльності 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Паракуда Ірина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-2462 А] УДК 346.544.4(477) 

3947. Петров В. С. Встановлення та зміна способу і порядку виконання 

рішення господарського суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Петров Володимир 

Степанович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2581 А] УДК 346.91 

3948. Плавшуда К. В. Господарсько-правове регулювання металургійного 

виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Плавшуда Катерина Володи-

мирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-2829 А] УДК 346.14:669 

3949. Сенюта С. Я. Правове регулювання господарської діяльності в телекому-

нікаційній галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Сенюта Святослав Ярославович ; 

Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бур-

чака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2016-

3224 А] УДК 346.7:621.39 

3950. Стадник К. О. Господарсько-правова політика в сфері законодавства про 

економічну концентрацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Стадник Катерина Олек-

сандрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2834 А] УДК 346.7 

3951. Шекера Ю. О. Строки у господарському процесуальному праві Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Шекера Юлія Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

2597 А] УДК 346.91(477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

3952. Кучмієнко О. В. Зловживання правом у корпоративних правовідно-

синах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 
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"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кучмієнко 

Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2016-1631 А] УДК 347.191 

3953. Макаренко О. В. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з 

наданням дієздатній особі допомоги у здійсненні її прав і виконанні обов'язків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Макаренко Оксана 

Вікторівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1990 А] УДК 347.15/.17 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

3954. Корчагін М. П. Добросовісне набуття майна, відчуженого неуповнова-

женою особою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Корчагін Максим Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-1619 А] УДК 347.23 

3955. Луценко Д. С. Реалізація нерухомого майна на публічних торгах за ци-

вільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Луценко Дмитро Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2016-2136 А] УДК 347.23(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

3956. Герц А. А. Договірні зобов'язання у сфері надання медичних послуг : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Герц Алла Ана-

толіївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — [2016-

3171 А] УДК 347.44:61 

На ступінь кандидата 

3957. Гриценко Г. Г. Множинність осіб у цивільно-правовому зобов'язанні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гриценко Галина 

Григорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2734 А] УДК 347.41 

3958. Конюхова Є. О. Договір соціального найму (оренди) житла за законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Конюхова Євгенія Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1803 А] 

 УДК 347.453.3(477) 

3959. Майданик Н. Р. Натуральні зобов'язання в цивільному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Майданик Наталія 
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Романівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

150 пр. — [2016-2276 А] УДК 347.41(477) 

3960. Ночовкіна О. В. Договір позички за Цивільним кодексом України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ночовкіна Олена Вален-

тинівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2298 А] УДК 347.455(477) 

3961. Погребняк В. Я. Цивільно-правове регулювання відносин споживчого 

кредитування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Погребняк Володимир Яковлевич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

— Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2466 А]

 УДК 347.451.8(477) 

3962. Пожоджук Р. В. Захист прав споживачів за договором постачання 

електричної енергії через приєднану мережу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Пожоджук Роман Васильович ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2016-1672 А] 

 УДК 347.44:621.311 

3963. Шимко Ф. А. Прощення боргу як спосіб припинення зобов'язань : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шимко Федір Анатолійович ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2511 А] УДК 347.439 

3964. Юсип В. В. Цивільно-правове регулювання строків і термінів у посеред-

ницьких договорах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Юсип Василь Васильович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 150 пр. — [2016-

3239 А] УДК 347.413:347.44 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

3965. Мамай І. В. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним і 

сімейним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Мамай Ірина Володимирівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля 

Данила Галицького. — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-1638 А] УДК 347.64(477) 

3966. Мельник О. В. Особисті немайнові права дитини при усиновленні за 

законодавством України та окремих зарубіжних країн : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Мельник Олександр Володимирович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-2142 А] УДК 347.633:342.72/.73-053.2](477+4) 



   

 
65 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

3967. Жорнокуй Ю. М. Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів 
в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Жорнокуй Юрій Михайлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 
[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2016. — 44 с. 
— Бібліогр.: с. 32—40. — 100 пр. — [2016-2406 А] УДК 347.72 

На ступінь кандидата 

3968. Проценко І. М. Приватно-правові засади регулювання торговельних 
відносин в Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Проценко Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-
2988 А] УДК 347.7(430) 

3969. Федчишин Ю. А. Наближення законодавства про податок на додану 
вартість України до законодавства Європейського Союзу в контексті Угоди про 
асоціацію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Федчишин Юрій Анато-
лійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(13 назв). — 100 пр. — [2016-2593 А] УДК 347.77:336.226.1](477):061.1ЄС 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

3970. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову до-
помогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 
"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Вільчик Тетяна Борисівна ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 
100 пр. — [2016-2221 А] УДК 347.965(477+4) 

3971. Овчаренко О. М. Юридична відповідальність суддів: питання теорії і 
практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 
"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Овчаренко Олена Миколаївна ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 
100 пр. — [2016-1998 А] УДК 347.962.3:347.56 

На ступінь кандидата 

3972. Борисенко М. О. Організаційні та правові основи забезпечення єдності 
правозастосування судами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Борисенко 
Марина Олександрівна ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2378 А] УДК 347.9(477) 

3973. Волошина В. А. Науково-консультативне забезпечення діяльності 
Верховного Суду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Волошина Віта 
Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу 
та права"]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-3249 А] УДК 347.991(477) 
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3974. Завгородня І. М. Розгляд судами справ у спорах, що виникають із 

спадкових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Завгородня Ірина Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — 
[2016-2408 А] УДК 347.9:347.65/.68 

3975. Ільченко А. В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових 

правовідносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Ільченко Антон Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Приват. вищ. 

навч. закл. "Ун-т новіт. технологій"]. — Київ, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-1601 А] УДК 347.922:368](477) 

3976. Ільченко Г. О. Цивільно-правовий захист прав споживачів страхових 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ільченко Ганна 

Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

150 пр. — [2016-1602 А] УДК 347.965.45:368.023.2](477) 
3977. Карась Б. О. Розгляд і вирішення адміністративними судами України 

спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-

ської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Карась Борис 
Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2118 А] 

 УДК 347.998.85:347.122](477) 

3978. Кашперська Т. Ц. Окреме провадження у справах про встановлення 

фактів, що мають значення для охорони сімейних прав та інтересів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кашперська Тамара Цезарівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2056 А] УДК 347.919.7:347.61 
3979. Кузнець О. М. Суб'єкти зловживання правами у цивільному та вико-

навчому процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Кузнець Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2016-3063 А] УДК 347.921:347.96 

3980. Лейба Є. В. Відновлення втраченого судового провадження в цивільному 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лейба Євген 
Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Ужгород. 

нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-2267 А] УДК 347.9 

3981. Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування України в 
контексті забезпечення професійних прав суддів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Леськів Соломія Романівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-1634 А] 

 УДК 347.962(477) 
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3982. Новик Н. С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Новик Наталія 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2016-2295 А] УДК 347.92:347.64](477) 
3983. Огренчук Г. О. Правове регулювання застосування медіації при вирі-

шенні цивільно-правових спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Огренчук Ганна Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 
акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2070 А] УДК 347.996 

3984. Одуденко В. В. Організація роботи органів прокуратури у сфері юве-

нальної юстиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Одуденко Віта Володимирівна ; 
Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 125 пр. — [2016-2151 А] 

 УДК 347.963:342.72/.73-053.2](477) 

3985. Пивовар І. В. Правовий статус суддів судів загальної юрисдикції 
України у 1991—2014 рр. : (іст.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Пивовар Інна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2016. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-2154 А] УДК 347.962(477)"1991/2014" 

3986. Поливач В. О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин в цивільному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Поливач Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

150 пр. — [2016-2158 А] УДК 347.91/.95:347.735](477) 

3987. Прут Ю. А. Цивільно-процесуальний статус осіб, які є іншими учас-

никами цивільного процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Прут Юлія Анатоліївна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила 

Галицького. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-2793 А] УДК 347.91/.95 

3988. Савчин Н. М. Судові помилки при розгляді та вирішенні цивільних 
справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Савчин Неля 

Миколаївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
150 пр. — [2016-3221 А] УДК 347.95:343.159 

3989. Фартушок Н. Б. Тягар доказування в цивільному судочинстві: порів-

няльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Фартушок Назар Богданович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-

2340 А] УДК 347.94 

3990. Цибуляк-Кустевич А. С. Мирова юстиція : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та 
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адвокатура" / Цибуляк-Кустевич Анна Степанівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-1900 А]

 УДК 347.97/.99(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

3991. Жигалкін І. П. Система принципів трудового права в умовах форму-

вання нової правової доктрини України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Жигалкін Іван 

Павлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля]. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — 

[2016-2851 А] УДК 349.2(477) 

На ступінь кандидата 

3992. Брильова О. В. Правовий статус організацій роботодавців, їх об'єднань 

як суб'єктів трудових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Брильова Ольга 

Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2091 А]

 УДК 349.22:331.105 

3993. Василько І. В. Особливості реалізації трудових прав працівників, які 

працюють у роботодавців — фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Василько Ірина 

Вячеславівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2381 А] 

 УДК 349.2 

3994. Даньшина К. Є. Правове регулювання трудових відносин у фермерських 

господарствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Даньшина Катерина Євгенівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. 

— Харків, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1956 А]

 УДК 349.22:631.11](477) 

3995. Іванова Г. С. Дисциплінарний проступок як підстава відповідальності 

працівників прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Іванова Ганна Сергіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук 

України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

2854 А] УДК 349.22:331.108.62]:347.963 

3996. Лакіза О. О. Атестація робочих місць за умовами праці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Лакіза Олег Олегович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ прав. 

забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1819 А] УДК 349.243:331.45 

3997. Тимошенко Д. В. Причинно-наслідковий зв'язок у трудовому праві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Тимошенко Дмитро Володимирович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — 

[2016-2335 А] УДК 349.2.028 
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349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

3998. Кірін Р. С. Кодифікація законодавства про надра : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 
екол. право; природоресурс. право" / Кірін Роман Станіславович ; НАН України, Ін-т 
екон.-прав. дослідж. — Київ, 2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (42 назви). — 
100 пр. — [2016-1786 А] УДК 349.417:340.134 

3999. Чабаненко М. М. Система аграрного права України: методологічні 
засади становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 
право" / Чабаненко Микола Миколайович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 
— Харків, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2016-1709 А] 

 УДК 349.42.04(477) 

На ступінь кандидата 

4000. Ковач Д. Л. Правове регулювання виникнення земельних прав : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; 
аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Ковач Денис Леонідович ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2016-2858 А] УДК 349.41 

4001. Мельник Н. О. Правові засади відшкодування втрат сільськогосподар-
ського та лісогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 
природоресурс. право" / Мельник Наталія Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-
слава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 
— [2016-1837 А] УДК 349.422 

4002. Менів О. І. Правове забезпечення використання ГМО при вирощуванні 
сільськогосподарської продукції рослинного походження в Україні та ЄС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; 
аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Менів Олексій Ігорович ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2016-2143 А] УДК 349.42(477):061.1ЄС 

4003. Міненко С. М. Правове регулювання охорони та використання земель 
водного фонду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 
Міненко Сандра Миколаївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-
кого, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2146 А] УДК 349.41:556.5](477) 

4004. Щербина М. С. Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 
об'єктів нерухомості, які на ній розташовані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-
родоресурс. право" / Щербина Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 200 пр. — [2016-2198 А]
 УДК 349.412(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  
середовища. Екологічне право 

На ступінь доктора 

4005. Гиренко І. В. Правова охорона рослинного світу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 
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право; екол. право; природоресурс. право" / Гиренко Інна Володимирівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Харків, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (38 назв). — 100 пр. — 

[2016-3030 А] УДК 349.6(477) 

На ступінь кандидата 

4006. Єгорова Т. П. Охорона лісів за законодавством України та країн СНД: 

порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Єгорова Тетяна Петрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2402 А] 

 УДК 349.6:630](477) 

4007. Копиця Є. М. Правові засади нормування у галузі охорони атмосфер-

ного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Копиця 

Євгенія Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2740 А] УДК 349.6.023 

4008. Слепченко А. А. Забезпечення права на екологічну освіту громадян в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Слепченко Анжела 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 200 пр. — [2016-2167 А] 

 УДК 349.6:347.733](477) 

4009. Чекавська Я. О. Правові засади впровадження в Україні систем еко-

логічного менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Чекавська Яна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16. — 200 пр. — [2016-2191 А] УДК 349.6:502.13](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь доктора 

4010. Карпенко О. В. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнто-

ваної державної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Карпенко Олександр 

Валентинович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2016-2055 А] 

 УДК 35.077(477) 

4011. Червякова О. В. Розвиток механізмів трансформації державного управ-

ління в контексті суспільних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Червякова Ольга Володи-

мирівна ; Акад. муніцип. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (53 назви). 

— 100 пр. — [2016-3234 А] УДК 35.078:316.42 

На ступінь кандидата 

4012. Журавльов А. В. Розвиток інфраструктури системи дистанційного на-

вчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 
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Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.03 "Держ. служба" / Журавльов Андрій Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(31 назва). — 100 пр. — [2016-2737 А] УДК 35.088.6:004](477) 
4013. Сторожев Р. І. Кадровий механізм формування позитивного іміджу 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сторожев Роман Іванович ; Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2016-2172 А] УДК 35.08(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

4014. Пугач А. М. Формування системи наукового забезпечення державного 
регулювання розвитку аграрного ресурсного потенціалу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Пугач Андрій Миколайович ; Акад. муніцип. упр., [Дніпропетров. держ. 
аграр.-екон. ун-т]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (39 назв). — 100 пр. 
— [2016-3218 А] УДК 351.823.1(477) 

На ступінь кандидата 

4015. Александрович О. О. Теоретичні засади та історичні передумови модер-
нізації системи державного фінансового контролю в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 
держ. упр." / Александрович Ольга Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2363 А] 

 УДК 351.72.078.3-048.78(477) 
4016. Березовський Д. О. Вдосконалення механізмів громадського моніто-

рингу та контролю в системі державного управління України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Березовський Данило Олегович ; Акад. муніцип. упр., [Донец. держ. ун-т 
упр.]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-
3013 А] УДК 351.9(477) 

4017. Відлер О. М. Механізми державного управління у сфері протидії не-
легальній міграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Відлер Ольга Миколаївна ; Акад. муніцип. 
упр. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-
3167 А] УДК 351.756:314.15:343.343.6 

4018. Герасимюк К. Х. Оптимізація територіально-управлінської системи в 
Україні в контексті європейського досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Герасимюк 
Костянтин Харитонович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. 
регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). 
— 100 пр. — [2016-3251 А] УДК 351.075(477) 

4019. Івасенко С. М. Запобігання та протидія корупції в правоохоронних 
органах: організаційно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Івасенко 
Сергій Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. 
упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 110 пр. — [2016-2416 А] УДК 351.54:343.35 
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4020. Ідесіс І. В. Статути територіальних громад українських міст: проблеми 

теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ідесіс Ірина Валеріївна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-2117 А] УДК 352.071.3(477-21) 

4021. Ісаєва І. М. Організаційний механізм державного управління магістраль-

ними трубопровідними системами України в умовах європейської інтеграції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Ісаєва Ірина Миколаївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 110 пр. — [2016-3053 А] УДК 351.82:622.69](477) 

4022. Лис А. Б. Механізми державного управління процесами надання адмі-

ністративних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лис Андрій Богданович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 110 пр. — [2016-3072 А] УДК 351.077 

4023. Маєв А. П. Концептуальні засади розбудови інституту регіонального 

управління в сучасній Україні: європейський та вітчизняний досвід : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Маєв Андрій Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3074 А] УДК 353(477) 

4024. Малінін В. В. Механізми формування соціокультурної ідентичності в 

контексті реформування системи державного управління : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Малінін Володимир Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 

Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — [2016-2448 А]

 УДК 351.858(477) 

4025. Немировська О. В. Механізм державного управління у сфері по-

водження з генетично модифікованими організмами в Україні: організаційно-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Немировська Ольга Валентинівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1652 А] УДК 351.773:604.6](477) 

4026. Обуховська Т. І. Державні механізми забезпечення захисту персональ-

них даних в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Обуховська Тамара Іванівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1848 А] УДК 351.755.077.91(477) 

4027. Пастух К. В. Механізми реалізації державної регіональної економічної 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пастух Катерина Валеріївна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-

2580 А] УДК 351.82:332](477) 

4028. Титаренко Т. Г. Формування та реалізація державної політики регулю-

вання земельних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Титаренко Тетяна 
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Григорівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. 

— Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

110 пр. — [2016-3115 А] УДК 351.82:332.3](477) 

4029. Тихончук Р. Г. Державно-правове регулювання акціонерної форми 

господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Тихончук Роман Георгійович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3226 А] 

 УДК 351.82:334.722.8 

4030. Хоменко В. О. Інструменти діяльності органів місцевого самоврядування 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Хоменко Віктор Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ун-т сучас. знань]. — Київ, 2016. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2998 А] УДК 352.07(477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  

Соціальний захист 

На ступінь кандидата 

4031. Нога І. М. Організаційно-економічний механізм розвитку системи пен-

сійного забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Нога 

Ірина Михайлівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Донец. держ. ун-т 

упр.]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-

2868 А] УДК 364.35(477) 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

4032. Полуляхова О. О. Формування механізму страхування послуг, пов'я-

заних з туристичною діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Полуляхова Олександра Олек-

сандрівна ; Сум. держ. ун-т, [Укр. акад. банк. справи]. — Суми, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3215 А] 

 УДК 368.97:338.487 

4033. Сокирко О. С. Розвиток особистого страхування в умовах транзитивної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Сокирко Олена Сергіївна ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1881 А] УДК 368.9(477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

4034. Білавич Г. В. Теорія і практика виховання господарської культури учнів 

та дорослих у Західній Україні (друга половина ХІХ — середина 40-х років 

ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
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13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Білавич Галина Василівна ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(62 назви). — 100 пр. — [2016-1564 А] УДК 37.013(477.8)"185/194" 
4035. Гіптерс З. В. Розвиток економічної освіти дітей та дорослих на захід-

ноукраїнських землях (ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Гіптерс Зінаїда Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 43 с. — Бібліогр.: с. 32—40 (89 назв). — 
100 пр. — [2016-1580 А] УДК 37.013:33](477.8)"18/195" 

4036. Мазін В. М. Теоретико-методичні засади організації виховного процесу 
у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мазін Василь Ми-
колайович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 
(Луган. обл.), 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — 100 пр. — 
[2016-2784 А] УДК 37.018.54:796 

На ступінь кандидата 

4037. Бойко О. М. Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності 
в Україні у 1920—1927 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бойко Ольга 
Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2524 А] 

 УДК 37.014.22(477)"1920/1927" 
4038. Ваколя З. М. Питання морального виховання дітей та молоді на 

сторінках педагогічної періодики Закарпаття (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Ваколя Зоряна Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
педагогіки, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2016-3247 А] 

 УДК 37.015.31:17.022.1]:070](477.87)"1919/1939" 
4039. Захар О. Г. Методична система підвищення кваліфікації вчителів інфор-

матики із застосуванням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Захар Ольга Германівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2412 А] 

 УДК 37.091.12:005.963]:37.018.43:004 
4040. Калагурка Х. І. Науково-педагогічна спадщина Ф. І. Науменка (1901—

1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Калагурка Христина Іванівна ; Хмельниц. 
гуманітар.-пед. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1605 А] 

 УДК 37.014(477)"19"(092) 
4041. Кундій Ж. П. Розвиток ідей жіночої медичної освіти у науково-педа-

гогічній спадщині М. В. Скліфосовського (1836—1904 рр.) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Кундій Жанна Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 
[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1977 А] 

 УДК 37.091.4:[378:61]-055.2](477)(091) 
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4042. Лабунець Ю. О. Виховання моральної особистості у творчості Джона 

Рональда Руела Толкіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лабунець Юлія Олегівна ; 

Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. 

обл.), 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2861 А] 
 УДК 37.015.31:17.022.1]:821.111-312.9.09 

4043. Лятуринська С. Е. Організаційно-педагогічні концепти Ч. В. Еліота 

(кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лятуринська 
Світлана Едуардівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Класич. приват. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3073 А] УДК 37.014(410)"188/192"(092) 

4044. Матрос О. О. Педагогічна і просвітницька діяльність Івана Васильовича 

Лучицького (1845—1918) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Матрос Ольга Олександрів-

на ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1836 А] 

 УДК 37.091.4(477)(092) 
4045. Міцай Ю. В. Формування готовності педагогів-організаторів до здоров'я-

збережувальної діяльності з учнями у системі післядипломної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Міцай Юлія Віталіївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (38 назв). 

— 100 пр. — [2016-2065 А] УДК 37.091.12.046-021.68:613 

4046. Монь А. О. Науково-педагогічні погляди та викладацька діяльність 

О. Г. Мороза (1959—2007 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Монь Альона 
Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1649 А] 

 УДК 37.014(477)"19/20"(092) 

4047. Мукій Т. В. Розвиток особистісного потенціалу учнів основної школи на 
уроках інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мукій Таїсія Володимирівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(24 назви). — 100 пр. — [2016-2289 А] УДК 37.015.31:004 

4048. Петречко М. О. Педагогічна спадщина Хелен Паркхерст у контексті 
розвитку педагогіки США у першій половині ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Петречко Мар'яна Олегівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 
[2016-2942 А] УДК 37.014(73)"1900/1950"(092) 

4049. Радиш О. Ю. Проектування розвитку загальноосвітнього навчального 

закладу в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Радиш Олена Юліанівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2016. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

2010 А] УДК 37.091:005.521 

4050. Рябкина Л. М. Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої 

половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Рябкина Лідія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2476 А] УДК 37.035:373.018.32]"190/195" 

4051. Солярчик Л. Державно-патріотичне виховання у період Другої Речі 

Посполитої (1918—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лешек Солярчик ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Жешув. ун-т, М-во науки і вищ. 

шкільництва Респ. Польща]. — Київ, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 

100 пр. — [2016-2783 А] УДК 37.017.4(438)"1918/1939" 

4052. Стрижаков А. О. Духовний світ дитини в етнопедагогічній спадщині 

Н. Заглади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Стрижаков Артем Олегович ; Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3111 А] 

 УДК 37.091.4(477)(092) 

4053. Трояновська М. М. Розвиток координаційних якостей дівчат різних 

вікових груп у процесі занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Трояновська Марія Миколаївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-2183 А] УДК 37.018.54:796.92.093.642]-055.25 

4054. Фаненштель Н. В. Науково-педагогічна та громадсько-просвітницька 

діяльність Степана Балея (1885—1952 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фаненштель 

Наталія Василівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1704 А] 

 УДК 37.014(438)"1885/1952"(092) 

4055. Шийка Ю. І. Розвиток білінгвальної освіти у Канаді : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Шийка Юлія Іванівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, 

[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1716 А] 

 УДК 37.091.2:81'246.2](71) 

4056. Ярмак Н. О. Науково-педагогічна діяльність Олександра Федоровича 

Музиченка (1875—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ярмак Наталія Олек-

сандрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ніжин. держ. ун-т 

ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2016-2200 А] УДК 37.014(477)"1875/1937"(092) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

4057. Мулик К. В. Методична система використання спортивно-оздоровчого 

туризму в процесі фізичного виховання школярів і студентів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Мулик Катерина Віталіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 

[Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Чернігів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—38 (53 назви). — 100 пр. — [2016-2290 А] УДК 373.016:796.5 
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На ступінь кандидата 

4058. Грітчина А. І. Формування готовності юнаків загальноосвітніх шкіл-
інтернатів до виконання ролі майбутнього сім'янина : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Грітчина 
Анна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2016. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-
2887 А] УДК 373.018.32:316.614.5-055.1 

4059. Наливайко О. О. Проблема диференційованого навчання учнів середніх 
загальноосвітніх закладів у вітчизняній теорії та практиці (друга половина 
ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.09 "Теорія навчання" / Наливайко Олексій Олексійович ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2016-2292 А] УДК 373.012.091.26(477)"195/199" 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

4060. Карнаухова А. В. Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року 
життя до дорослих засобами української казки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Карнаухова Антоніна 
Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2016. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2119 А] 

 УДК 373.2.015.31:177-053.8]:398.21(=161.2) 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

4061. Булгакова Т. М. Художньо-естетичне виховання учнів у загальноосвіт-
ніх закладах України у другій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Булгакова Тетяна Михайлівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельниць-
кого. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2016-2216 А] УДК 373.3/.5.015.31:7](477)"1950/2000" 

4062. Войтович А. Ю. Екологічне виховання учнів початкових класів за-
гальноосвітньої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-
гіки" / Войтович Анна Юріївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 
Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-2966 А] УДК 373.3.015.31:502](477)"195/199" 

4063. Гайдамака О. В. Поліхудожнє виховання молодших школярів на уроках 
предметів естетичного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гайдамака Олена Василівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2016. — 19 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2016-1752 А] 

 УДК 373.3.015.31:7 
4064. Гончарук О. М. Формування пунктуаційних умінь і навичок в учнів 

початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гончарук Олена Миколаївна ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2016-2100 А] УДК 373.3.016:811.161.2'367 
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4065. Літковець О. Д. Формування графічних умінь в учнів початкових класів 

на уроках трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика труд. навчання" / Літковець Олена Дмит-

рівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-3196 А] УДК 373.3.016:744 

4066. Мудролюбова І. О. Методика навчання сольфеджіо молодших школярів 

у спеціалізованих мистецьких навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Мудролюбова Ірина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1995 А] 

 УДК 373.3.018.54.016:784.9 

4067. Пелешенко І. М. Методика оцінювання рівня фізичної підготовленості 

учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пелешенко Ігор Миколайович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2464 А]

 УДК 373.3.091.26:796 

4068. Поляничко З. О. Інформатизація шкільної освіти у Республіці Польща в 

умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Поляничко Зоя Олексіївна ; 

Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2016-2324 А] УДК 373.3/.5.014.5:004](438) 

4069. Разумейко Н. С. Диференційована корекція порушень постави молод-

ших школярів у процесі занять фізичною культурою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Разумейко 

Наталія Сергіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2311 А] 

 УДК 373.3.016:796.034 

4070. Тадаєва А. В. Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодших 

школярів в сучасному інформаційному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Тадаєва Анастасія 

Вадимівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. 

культури, М-во культури України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3113 А] 

 УДК 373.3.013.42:316.77 

4071. Удовенко М. А. Методика навчання основ здоров'я учнів початкової 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Удовенко Марина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-1702 А] УДК 373.3.016:613 

4072. Шульга І. М. Формування валеологічної культури у старших дошкіль-

ників і молодших школярів на засадах ґендерного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Шульга Ірина Мирославівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-1916 А] 

 УДК 373.3.015.31:613.95 



   

 
79 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

4073. Назаренко Г. А. Теорія і практика виховання культури демократизму 

учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Назаренко Галина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проблем виховання. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(55 назв). — 100 пр. — [2016-3087 А] УДК 373.5.015.31:321.011.5 

4074. Сбітнєва Л. М. Розвиток системи музично-естетичного виховання дітей і 

молоді в Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Сбітнєва Людмила Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 

2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2016-2831 А] 

 УДК 373.5.015.31:78.011](477)"195/199" 

На ступінь кандидата 

4075. Балик Т. М. Формування комунікативних умінь учнів основної школи в 

процесі роботи над переказами з уведенням додаткових мікротем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Балик Тетяна Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-3010 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

4076. Гінкевич О. В. Формування аналітико-синтетичних умінь учнів 5—6 класів 

під час вивчення епічного твору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гінкевич Оксана Вален-

тинівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2730 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09 

4077. Жукова Г. В. Моральне виховання старшокласників у загальноосвітніх 

школах України (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Жукова Галина Вікторівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-2407 А] УДК 373.5.015.31:17.022.1](477)"195/199" 

4078. Кириченко В. М. Методика розвитку координаційних здібностей учнів 

основної школи у процесі занять баскетболом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кириченко 

Вікторія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т фіз. ви-

ховання і спорту України]. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2811 А] УДК 373.5.016:796.323.2.012.2 

4079. Козак Н. Г. Здоров'язберігаюче виховання підлітків основної школи в 

навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Козак Наталія Григорівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. 

Короленка]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 1 20 пр. — 

[2016-2812 А] УДК 373.5.015.31:613 

4080. Кузьминський О. В. Формування астрономічних знань учнів основної та 

старшої школи з використанням електронних освітніх ресурсів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Кузьминський Олександр Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-1973 А] УДК 373.5.016:52 

4081. Курільченко В. В. Формування інтелектуальної культури учнів підлітко-

вого віку в центрі довузівської освіти класичного університету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Курільченко Валерія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

1627 А] УДК 373.5.015.31:378.4 

4082. Лавриненко О. В. Організація самоосвітньої діяльності учнів вечірньої 

школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 

"Теорія навчання" / Лавриненко Ольга Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Тернопіль, 2016. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3067 А] 

 УДК 373.5.018.42:373.5.041 

4083. Охріменко З. В. Формування у старшокласників самовимогливості в 

процесі професійної орієнтації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Охріменко Зорина Володи-

мирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2016. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3091 А] 

 УДК 373.5.04:331.548 

4084. Розман І. І. Організація навчально-методичної роботи з учителями у 

системі шкільної освіти Закарпаття (1919—1938 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Розман Ірина Іллівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-2989 А] УДК 373.5.091(477.8)"1919/1938" 

4085. Фаласеніді Т. М. Педагогічна підтримка учнів з гіперактивним розладом 

у загальноосвітній школі США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фаласеніді Тереза 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2996 А] 

 УДК 373.5.042:616.89-008.481](73) 

4086. Ящик О. Б. Методика навчання алгоритмізації та програмування 

старшокласників на рівні поглибленого вивчення інформатики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ящик Олександр Богданович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2360 А]

 УДК 373.5.016:004.41 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 

4087. Фольварочний І. В. Просвітницька діяльність європейських громад-

ських організацій у сфері освіти дорослих (друга половина ХХ — початок 

ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Фольварочний Ігор Васильович ; 
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Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 

37 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. — [2016-2796 А] 

 УДК 374.7:061.2](4)"195/201" 

На ступінь кандидата 

4088. Черкашина Л. А. Трудове виховання учнів 5—9 класів у позашкільних 

закладах еколого-натуралістичного профілю в Україні (друга половина ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Черкашина Людмила 

Анатоліївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2503 А] 

 УДК 374.015.31:502](477)"195/201" 

4089. Чугай О. Ю. Професійна підготовка педагогічного персоналу для сис-

теми освіти дорослих у США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чугай Оксана Юріївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2016-2505 А] 

 УДК 374.7.091:37-051](73) 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих  

груп осіб. Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

4090. Бажмін В. Б. Допрофесійна підготовка підлітків з порушеннями функцій 

опорно-рухового апарату в центрах соціальної реабілітації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Бажмін Володимир Борисович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. 

— 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2016-1925 А] 

 УДК 376-053.6-056.29:364-3 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

4091. Кушнір В. М. Профільне навчання в історії розвитку вітчизняної школи 

(друга половина ХІХ—ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кушнір Валентина 

Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. 

— 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (31 назва). — 100 пр. — [2016-2538 А] 

 УДК 377.091(477)"185/190" 

4092. Пальчук М. І. Тенденції розвитку систем професійної підготовки ви-

робничого персоналу сфери послуг у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Пальчук Марина Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (68 назв). — 

100 пр. — [2016-2791 А] УДК 377.091(4-6ЄС) 

На ступінь кандидата 

4093. Аронова Р. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахів-

ців дошкільного виховання у педагогічних коледжах : автореф. [дис.] на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Аронова Ріма Семенівна ; Класич. приват. ун-т, [Держ ВНЗ "Ун-т менеджменту 

освіти" НАПН України]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1726 А] УДК 377.8.011.3-051:373.2 

4094. Данюк М. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх мо-

лодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Данюк Марія Іллівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка. — Тернопіль, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2016-2804 А] УДК 377.091:614.253.5 

4095. Динько В. А. Організаційно-педагогічні умови підготовки кваліфіко-

ваних робітників з ремонту автотранспортної техніки у професійно-технічних 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Динько Володимир Анатолійович ; 

ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 21 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1588 А] 

 УДК 377.36.091:629.33.083.5 

4096. Кобзаренко Л. А. Виховання морально-ціннісних орієнтацій студентів 

педагогічних коледжів засобами етнопедагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Кобзаренко 

Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — 

Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-

2927 А] УДК 377.8.015.31:17.022.1]:39 

4097. Мешко К. І. Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних 

коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Мешко Кристина Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2866 А] 

 УДК 377.015.31:631 

4098. Руденко Ю. О. Виховання інформаційної культури студентів у навчаль-

но-виховному процесі кооперативних технікумів і коледжів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Руденко Юлія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

2315 А] УДК 377.015.31 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

4099. Без'язичний Б. І. Теоретичні і методичні засади формування етичної 

компетентності майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійної 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Без'язичний Борис Іванович ; Укр. інж.-пед. акад., 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2016-1929 А] 

 УДК 378.011.3-051:796]:17 

4100. Бондаренко В. І. Теоретичні і методичні засади формування іміджу май-

бутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Бондаренко Володимир Іванович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(30 назв). — 100 пр. — [2016-2965 А] УДК 378.011.3-051:004 
4101. Гулай О. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки май-

бутніх фахівців будівельного профілю в умовах неперервної освіти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Гулай Ольга Іванівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 
[Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — Вінниця, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (65 назв). — 100 пр. — [2016-1955 А] УДК 378.147:69 

4102. Демченко І. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього 
учителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" ; 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Демченко Ірина Іванівна ; 
Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 44 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (57 назв). — 100 пр. — [2016-3179 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3.04 
4103. Дуганець В. І. Теорія і практика виробничого навчання майбутніх фахів-

ців аграрно-інженерного напряму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дуганець Віктор Іванович ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — 
Тернопіль, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (65 назв). — 100 пр. — [2016-
1957 А] УДК 378.091.33-027.22:631.17 

4104. Коваленко Д. В. Теоретико-методичні основи системи неперервної 
професійно-правової підготовки інженерів-педагогів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Коваленко Денис Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Укр. 
інж.-пед. акад.]. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (49 назв). 
— 100 пр. — [2016-2057 А] УДК 378.011.3.018.4-051:62 

4105. Кучай О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учи-
телів початкових класів у вищих навчальних закладах Польщі засобами мульти-
медійних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кучай Олександр Володимирович ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Черкас. нац. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2016. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—37 
(46 назв). — 130 пр. — [2016-2822 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3:004.032.6](438) 
4106. Лимаренко Л. І. Загальнопедагогічні засади діяльності студентського 

театру у системі професійної підготовки майбутніх педагогів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Лимаренко Лідія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — [2016-2863 А] 

 УДК 378.011.3-051:792.091 
4107. Ліннік О. О. Система підготовки майбутнього вчителя до організації 

суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями початкової школи : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Ліннік Олена Олегівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 
Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (44 назви). — 
100 пр. — [2016-2904 А] УДК 378.011.3-051:373.3 
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4108. Майєр Н. В. Теоретико-методичні засади формування методичної компе-

тентності у майбутніх викладачів французької мови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: роман. мови" / 

Майєр Наталія Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2016-3075 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.133.1 

4109. Матукова Г. І. Теоретико-методологічні засади розвитку підприєм-

ницької компетентності у майбутніх фахівців економічного профілю : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Матукова Ганна Іллівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (64 назви). 

— 100 пр. — [2016-2278 А] УДК 378.147:33 

4110. Онишків З. М. Система підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до роботи в загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і мето-

дика проф. освіти" / Онишків Зіновій Михайлович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(44 назви). — 100 пр. — [2016-2790 А] УДК 378.011.3-051:373.3(1-22) 

4111. Ордановська О. І. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів 

фізико-математичних дисциплін до роботи у профільній школі: технолого-орієнто-

ваний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ордановська Олександра Ігорівна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2016. — 40, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (42 назви). — 100 пр. — [2016-

2748 А] УДК 378.011.3-051:51/53 

4112. Подопригора Н. В. Методична система навчання математичних методів 

фізики у педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" ; 13.00.02 "Теорія та ме-

тодика навчання" / Подопригора Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Київ, 2016. 

— 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (67 назв). — 100 пр. — [2016-2467 А] 

 УДК 378.016:530]:37 

4113. Примакова В. В. Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових 

класів в Україні (1948—2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Примакова Віталія 

Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ 

"Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2016. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 26—35 (77 назв). — 100 пр. — [2016-2160 А] 

 УДК 378.046-021.68:373.3.011.3-051](477)"1948/2012" 

4114. Руденко Л. А. Теоретичні та методичні засади формування комунікатив-

ної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування у професійно-технічних 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Руденко Лариса Анатоліївна ; Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Львів. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-

техн. освіти НАПН України]. — Вінниця, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(84 назви). — 100 пр. — [2016-1874 А] УДК 378.147:338.46 

4115. Тарарак Н. Г. Теорія та практика формування ціннісних орієнтацій 

студентів в історії вітчизняних вищих навчальних закладів мистецького профілю  
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(20-ті рр. ХХ століття — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Тарарак Наталія Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2016-2333 А] 

 УДК 378.015.31:17.022.1]:7]"192/201" 

4116. Терентьєва Н. О. Тенденції розвитку університетської освіти в Україні 

(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Терентьєва Наталія Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т 

вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 

(59 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2835 А] 

 УДК 378.4(477)"195/201" 

4117. Тогочинський О. М. Теоретичні і методичні основи формування со-

ціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Тогочинський Олексій Михайлович ; Чернігів. 

нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (55 назв). — 100 пр. — [2016-3117 А] УДК 378.147.035:351.74](477) 

4118. Тушева В. В. Теоретичні і методичні основи формування науково-до-

слідницької культури майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Тушева Вікторія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Ун-т менеджменту освіти НАПН України]. — Київ, 2016. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (52 назви). — 100 пр. — [2016-1701 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

4119. Цина В. І. Теорія та методика особистісно-професійного розвитку май-

бутніх учителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Цина Валентина Іванівна ; Уман. держ. 

пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Умань 

(Черкас. обл.), 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (41 назва). — 100 пр. 

— [2016-2555 А] УДК 378.011.3-051 

На ступінь кандидата 

4120. Авдєєнко І. М. Розвиток культури здоров'я студентів в освітньому 

середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Авдєєнко Ірина 

Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3241 А] УДК 378.015.31:613 

4121. Антощук С. В. Організаційно-педагогічні засади підвищення кваліфі-

кації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Антощук Світлана Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Держ ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", Нац. 

акад. пед. наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (35 назв). — 100 пр. — [2016-2364 А] 

 УДК 378.046-021.68:[37.018.43:004 

4122. Багрій І. П. Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів в 

університетах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Багрій Іванна Петрівна ; ДВНЗ 
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"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2367 А] 

 УДК 378.147:364-787.9-785](71) 

4123. Баклаженко Ю. В. Методика індивідуалізації навчання англійського 
професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання: герман. мови" / Баклаженко Юлія Вікторівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-2368 А] 

 УДК 378.091.322:811.111'276.6 

4124. Бігунова Ю. В. Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної 

діяльності з учнями на півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бігунова Юлія 
Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 

Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-1931 А] УДК 378.011.3-051:94]:39](477.7) 

4125. Білан А. М. Методика навчання майбутніх вчителів технологій основам 
електронного обладнання сучасних автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / 

Білан Андрій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. нац. 

пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-1732 А] УДК 378.011.3-051:62 
4126. Білецька Ю. Г. Формування професійної компетентності майбутніх 

перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Білецька Юлія Геннадіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

1932 А] УДК 378.147:81'25]:004 

4127. Білик В. Г. Формування готовності майбутніх учителів до здоров'я-

формувальної діяльності у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Білик 

Валентина Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-2963 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3]:613 

4128. Борисенко Н. А. Підготовка майбутніх учителів технологій до форму-
вання художньо-технічних умінь в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Борисенко Надія Анатоліївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — 

Глухів (Сум. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 
100 пр. — [2016-2762 А] УДК 378.011.3-051 

4129. Брюханова Г. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну 

друкованої продукції в Україні (60-ті роки ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Брюханова Галина В'ячеславівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 
2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2379 А] 

 УДК 378.147:[655.3:7.012]](477)"196/201" 

4130. Вавіліна С. Г. Методика навчання майбутніх журналістів професійно 

орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: 

герман. мови" / Вавіліна Світлана Геннадіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Запоріз. 

нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-3018 А] УДК 378.147:811.111 

4131. Вархолик Г. В. Розвиток екологічної культури майбутніх економістів у 

вищих навчальних закладах (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Вархолик Галина Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1570 А] 

 УДК 378.015.31:502](477)"199/201" 

4132. Василенко О. В. Методика навчання інноваційних ресторанних техно-

логій майбутніх фахівців ресторанної справи у вищих навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Василенко Олена Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2016-3021 А] УДК 378.147:640.43 

4133. Вдовенко О. І. Педагогічні умови формування творчих здібностей у 

майбутніх кваліфікованих робітників харчової промисловості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Вдовенко Олена Іванівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 

Чернігів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

3022 А] УДК 378.015.31:664-051 

4134. Водяна О. В. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників 

до соціального супроводу сімей, в яких перебувають діти під опікою : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Водяна Ольга Володимирівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2016-2764 А] УДК 378.147:364 

4135. Волкова Ю. І. Формування художньо-комунікативних умінь майбутніх 

учителів музики і хореографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Волкова Юлія Ігорівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2016-2528 А] УДК 378.011.3-051:[78+792.8 

4136. Вороніна М. В. Розвиток творчих здібностей майбутніх художників-

модельєрів одягу засобами проектних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вороніна 

Марина Вікторівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Київ. міжнар. 

ун-т]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-2765 А] УДК 378.147:687.016 

4137. Воронкін О. С. Тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних техно-

логій навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / Воронкін Олексій 

Сергійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 

(Луган. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-

3026 А] УДК 378.147:004](477)"195/201" 
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4138. Вороновська Л. П. Формування професійної мобільності майбутніх 

фахівців комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Вороновська Лариса 

Петрівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 110 пр. — [2016-2846 А] УДК 378.147:332.87 

4139. Гаврилюк А. В. Тенденції розвитку класичних університетів Німеч-

чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Гаврилюк Анна Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-1750 А] УДК 378.4(430)(091) 

4140. Гаврилюк Г. М. Підготовка вчителів у післядипломній освіті до реалі-

зації проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Гаврилюк Галина Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т, [Комун. ВНЗ "Херсон. 

акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (35 назв). — 100 пр. — [2016-2095 А] 

 УДК 378.046-021.68:[37.011.3-051:62 
4141. Гуменюк В. В. Організаційно-педагогічні умови здобуття іноземними 

студентами вищої медичної освіти в Україні (середина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Гуменюк Василь Васильович ; Хмельниц. гума-
нітар.-пед. акад., [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1585 А] 

 УДК 378.091:61]-054.6(477)"195/201" 

4142. Гупка-Макогін Н. І. Навчання майбутніх фахівців з міжнародної еко-

номіки професійно орієнтованого англомовного аудіювання у процесі самостійної 
роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Гупка-Макогін Надія Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3176 А] УДК 378.147:811.111'276.6:339.9 
4143. Дзюбенко І. А. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності 

майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Дзюбенко Ірина Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(17 назв). — 100 пр. — [2016-3181 А] УДК 378.011.3-051 

4144. Донченко В. І. Методика навчання здоров'язбережувальних технологій 

студентів медичного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Донченко Вікторія 
Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-2237 А] УДК 378.147:61 

4145. Дубровіна І. В. Педагогічні умови самоосвітньої діяльності вчителів 
музичного мистецтва в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дубровіна Ірина Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань 

(Черкас. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). 

— 100 пр. — [2016-1764 А] УДК 378.041.046-021.68:78 
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4146. Дяченко А. В. Формування технологічної компетентності майбутнього 

інженера-педагога сфери швейного виробництва засобами декоративно-ужиткового 

мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Дяченко Алла Володимирівна ; Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3261 А] 

 УДК 378.011.3-051:687]:745/749 

4147. Дяченко Л. М. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів 

загальноосвітніх шкіл в університетах Федеративної Республіки Німеччина : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Дяченко Людмила Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2400 А] УДК 378.011.3-051:373](430) 

4148. Єрастова-Михалусь І. Б. Формування міжкультурної толерантності 

майбутніх магістрів з економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Єрастова-Михалусь Інна 

Борисівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2565 А] УДК 378.147:33]:316.7 

4149. Жукевич І. П. Формування готовності до самоосвіти курсантів вищих 

навчальних закладів системи МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жукевич Ірина 

Петрівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 

[Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (26 назв). — 100 пр. — 

[2016-1596 А] УДК 378.041:355.232:351.741](477) 

4150. Жумбей М. М. Формування загальнокультурної компетентності майбут-

ніх менеджерів туризму у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Жумбей Маріанна Михайлівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 

— Івано-Франківськ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-1769 А] УДК 378.147:338.486.3 

4151. Зелінський С. С. Формування інформатичної компетентності майбутніх 

інженерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зелінський Сергій 

Сергійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [ДВНЗ "Криворіз. 

нац. ун-т"]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2016-3049 А] УДК 378.016:51]:62 

4152. Зеркаліна Г. Р. Формування культури ділового спілкування майбутніх 

соціальних педагогів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Зеркаліна Ганна Романівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2016. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2413 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42:174 

4153. Золотарьова О. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі 

виховної роботи вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Золотарьова Олена В'ячеславівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
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ченка", [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. 

— 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2772 А] 

 УДК 378.015.31 

4154. Ісаєнко О. В. Управління правовим захистом результатів інтелектуальної 

діяльності науково-педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Ісаєнко Олександр Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Бог-

дана Хмельницького, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України]. — 

Черкаси, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

2248 А] УДК 378.014.6:005.6]:347.77/.78 

4155. Кашинська О. Є. Підготовка фахівців готельного господарства в Росій-

ській Федерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Кашинська Олена Євгенівна ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2775 А] 

 УДК 378.147:640.412](470+571) 

4156. Кипиченко Н. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кипиченко Наталія Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2122 А]

 УДК 378.011.3-051:373.3 

4157. Кладікова І. І. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів фізичної культури та основ здоров'я у процесі природничо-наукової 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Кладікова Ірина Іванівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-2252 А] УДК 378.011.3-051:796 

4158. Колесник Л. В. Формування професійної самооцінки майбутнього вчи-

теля початкової школи засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Колесник Лариса Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3189 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3]:159.9.018.2 

4159. Коноваленко Ю. В. Зарубіжний досвід підготовки вчителя в українській 

періодичній педагогічній пресі (1985—2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Коноваленко Юрій Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2424 А] 

 УДК 378.011.3-051(1-87):070(477)"1985/2013" 

4160. Кончович К. Т. Формування готовності майбутніх вчителів-філологів до 

педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кончович Катерина Тиберіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-

ристування, [Мукачів. держ. ун-т]. — Рівне, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2129 А] 

 УДК 378.011.3-051:8]:37.091.33-027.22 
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4161. Корженко І. О. Підготовка майбутніх учителів основ здоров'я до засто-

сування здоров'язбережувальних технологій в основній школі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Корженко Ірина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

1616 А] УДК 378.011.3-051:613 
4162. Король В. П. Формування у майбутніх учителів технологій професійної 

компетентності з основ аграрного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Король 

Володимир Петрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 
Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 120 пр. — 

[2016-1804 А] УДК 378.011.3-051:631 

4163. Куева Л. Д. С. Формування рефлексивної компетентності в майбутніх 

учителів музики в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Куева 

Луїс Давіла Сократес ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-2820 А] УДК 378.011.3-051:78 
4164. Кузьменко Г. В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мис-

тецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Кузьменко Галина Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих. — Київ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). 
— 100 пр. — [2016-2781 А] УДК 378.011.3-051:75 

4165. Лазоренко Л. В. Навчання англомовного монологічного мовлення май-

бутніх математиків з використанням Веб-квесту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лазоренко 
Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3068 А] 

 УДК 378.016:811.111]:51 

4166. Лах М. Р. Формування готовності майбутніх педагогів до впровадження 

інноваційних технологій навчання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лах Мар'яна Романівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-1822 А] УДК 378.011.3-051:373.2 
4167. Лашкул В. А. Формування професійно-етичної компетентності майбут-

ніх лікарів ветеринарної медицини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лашкул Валерій 

Анатолійович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1632 А] 

 УДК 378.147:636.09 

4168. Липчанко-Ковачик О. В. Підготовка майбутніх бакалаврів-філологів до 

використання інтерактивних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Липчанко-Ковачик Оксана Василівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування, [Мукачів. держ. ун-т]. — Рівне, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2135 А] УДК 378.147:8]:37.091.313 
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4169. Литвин В. А. Формування інформаційної культури майбутніх архітек-
торів у професійній підготовці вищого навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Литвин Віталій Андрійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-
цюбинського, [Львів. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-техн. освіти НАПН України]. — 
Вінниця, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2016-
1826 А] УДК 378.147:72 

4170. Лі Сянчжень. Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики 
до організації вокально-хорової роботи підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 
Лі Сянчжень ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1637 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 
4171. Логуш Л. Г. Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці 

Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Логуш Леся Геннадіївна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 
100 пр. — [2016-2444 А] УДК 378.014:61](4) 

4172. Ляшенко У. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх суднових меха-
ніків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Ляшенко Уляна Ігорівна ; Херсон. держ. ун-т, [Херсон. держ. мор. акад.]. — 
Херсон, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-
2274 А] УДК 378.147:656.6.071.1 

4173. Мамон О. В. Педагогічне стимулювання майбутнього вчителя до само-
оцінки навчальної діяльності у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Мамон 
Олександр Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Полтав. 
нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2016-2140 А] 

 УДК 378.011.3-051:159.9.018.2 
4174. Маслова С. Я. Методика навчання англомовного професійно орієнто-

ваного спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого під-
ходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
"Теорія та методика навчання" / Маслова Світлана Яківна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2933 А] 

 УДК 378.016:811.111'276.6]:663.2 
4175. Мендрух Ю. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

бакалаврів з маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мендрух Юлія Михайлівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Держ. ВНЗ "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(15 назв). — 100 пр. — [2016-2744 А] УДК 378.147:339.138-051 

4176. Микитенко П. В. Комп'ютерно орієнтовані технології освітніх вимірю-
вань як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів технологій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Микитенко Павло Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — Київ, 2016. — 20, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 
100 пр. — [2016-2064 А] УДК 378.011.3-051:004.9 
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4177. Міхненко Г. Е. Формування інтелектуальної мобільності майбутніх 

інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Міхненко Галина Едуардівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1840 А] 
 УДК 378.147:62 

4178. Монашненко А. М. Методика навчання майбутніх філологів письмового 

двостороннього перекладу в аграрній галузі : (англ. та укр. мови) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Монашненко Анна Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Тернопіль, 

2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2452 А]

 УДК 378.016:811.111'255 

4179. Мусійовська О. Ф. Дидактичні умови використання технологій комбіно-
ваного навчання іноземних мов студентів технічних спеціальностей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Мусійовська Оксана Федорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 

— Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — 
[2016-3085 А] УДК 378.147:62:004 

4180. Наумук І. М. Формування медіакомпетентності майбутніх учителів ін-

форматики в педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Наумук Ірина 
Миколаївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Мелітополь 

(Запоріз. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-3205 А] УДК 378.011.3-051:004 

4181. Опанасенко В. П. Формування дослідницьких умінь майбутніх інже-

нерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Опанасенко Віталій Петрович ; Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 21 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 115 пр. — [2016-1851 А] УДК 378.011.3-051:62 
4182. Павленко М. А. Формування громадянської позиції майбутніх вчителів 

у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Павленко Марина Анатоліїв-

на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. 

— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-1663 А] УДК 378.011.3-051:378.035 

4183. Палеха О. М. Організація самостійної позааудиторної роботи майбутніх 

учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Палеха Ольга Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

130 пр. — [2016-1856 А] УДК 378.011.3.091.322-051:81'243](410) 

4184. Пасинчук К. М. Управління якістю підготовки майбутніх фахівців з 
пожежної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Пасинчук Кирило Миколайович ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т цивіл. захисту України, Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій]. — Черкаси, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2304 А] УДК 378.147:614.84 
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4185. Плаксін А. А. Педагогічні умови розвитку дидактичної культури 

викладачів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Плаксін Андрій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Нац. акад. 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2016. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1671 А] 

 УДК 378.011.3-051:351.74 

4186. Поселецька К. А. Підготовка майбутніх учителів філологічних спе-

ціальностей до професійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Поселецька 

Катерина Андріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 

Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-2005 А] УДК 378.011.3-051:80 

4187. Прибора Р. І. Створення нової моделі університету в Німеччині у 
ХІХ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Прибора Роман Іванович ; Кірово-

град. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1676 А] 
 УДК 378.4.014.3(430)"18" 

4188. Приходько А. М. Формування професійно-комунікативної компетент-

ності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Приходько Альона Михайлівна ; ПВНЗ "Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда 

Нобеля", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 110 пр. — [2016-2872 А] 

 УДК 378.147 

4189. Пришупа Ю. Ю. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх 
інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Пришупа Юлія Юріївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1870 А] УДК 378.147:69 
4190. Раковська М. А. Розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх учителів 

іноземної мови в університетах Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Раковська 

Марія Андріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 
— 100 пр. — [2016-2754 А] УДК 378.011.3-051:81'243](438) 

4191. Сізова В. Ю. Формування рухових умінь студентів у процесі занять 

плаванням з використанням методу випереджувального навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Сізова Вероніка Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2166 А]

 УДК 378.016:797.2 

4192. Солдатенко О. І. Формування готовності майбутніх учителів до 
розвитку музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Солдатенко Олександр Ігорович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка. — Чернігів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-2170 А] УДК 378.011.3-051:78 
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4193. Сорокіна Н. В. Формування професійної іншомовної компетентності 

майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сорокіна Наталія Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1692 А] 

 УДК 378.147:81'243]:004.032.6 

4194. Сучану А. К. Формування ціннісно-смислової готовності до тьюторської 

діяльності у магістрів гуманітарних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сучану 

Ася Костянтинівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1693 А] УДК 378.147:7/9]:37.018.1 

4195. Татарнікова А. А. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців-музикантів з арт-менеджменту у процесі фахової підготовки : автореф. 

[дис.] на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Татарнікова Анжеліка Анатоліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Кіровоград, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2016-2592 А]

 УДК 378.147:78 

4196. Тафінцева С. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

соціалізації учнів на засадах гендерного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тафін-

цева Світлана Ігорівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2016-1694 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3.035 

4197. Тимощук О. С. Методика навчання охорони праці майбутніх вчителів 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання технологій" / Тимощук Олександр Станіславович ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2028 А] 

 УДК 378.016:331.45]:[37.011.3-051:62 

4198. Токарєва С. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

корекційно-оздоровчої роботи з учнями початкової школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Токарєва Станіслава Валеріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1697 А] УДК 378.011.3-051:796 

4199. Турсиду Н. Ю. Навчання російської мови як іноземної студентів-греків 

на засадах лінгвокультурологічного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Турсиду 

Наталія Юсупівна ; Херсон. держ. ун-т, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук 

України]. — Херсон, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2016-2836 А] УДК 378.016:811.161.1'243 

4200. Федорова О. А. Формування аудитивних умінь іноземних слухачів 

підготовчого відділення у процесі навчання української мови : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Федорова Олександра Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т, [ДВНЗ 
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"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2837 А] 

 УДК 378.016:811.161.2'342.4 

4201. Ху Ціїн. Формування етноестетичної культури студентів у виховному 

просторі університетів КНР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ху Ціїн ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-2501 А] УДК 378.015.31:[111.852:39]](510) 

4202. Черненко Н. І. Педагогічні умови реалізації андрагогічного підходу у 

професійній підготовці робітників морського транспорту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Черненко Наталія Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. 

неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Херсон, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2351 А] 

 УДК 378.013.83:656.61 

4203. Чжан Лу. Методичні засади диригентсько-хорової підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до роботи у загальноосвітніх навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика муз. навчання" / Чжан Лу ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2352 А] 

 УДК 378.011.3-051:78.087.68]:373.3/.5 

4204. Чжань Цан. Підготовка вчителів хореографії до патріотичного ви-

ховання молоді у вищих навчальних закладах КНР : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чжань 

Цан ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2016-2557 А] УДК 378.011.3-051:792.8](510) 

4205. Чжоу Нань. Формування еколого-валеологічної культури студентів ки-

тайських університетів засобами рекреаційного туризму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Чжоу 

Нань ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2504 А] 

 УДК 378.015.31:338.48-6:502](510) 

4206. Чжоу Цун. Формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-

філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Чжоу Цун ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-2757 А] УДК 378.011.3-051:80:025.2 

4207. Чуканова С. О. Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та 

інформології у системі вищої освіти США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чуканова Світла-

на Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (36 назв). — 100 пр. — [2016-

2506 А] УДК 378.147:[02+316.774]](73) 

4208. Шарапа Г. Ф. Підготовка майбутнього вчителя до виховання почуття 

людської гідності в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шарапа Ганна 
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Федорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-1713 А] УДК 378.011.3-051:373.5.015.311 

4209. Швець Т. А. Педагогічні умови формування професійної майстерності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Швець Тетяна Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2354 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

4210. Шеплякова І. О. Формування деонтологічної культури майбутнього со-

ціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Шеплякова Ірина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", 

[Харків. держ. акад. культури, М-во культури України]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2016-2509 А]

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

4211. Шкуренко О. В. Формування професійної педагогічної комунікації у 

майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шкуренко Олександра 

Вікторівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2560 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

4212. Шовкова Т. А. Навчання майбутніх перекладачів граматичних засобів 

вираження суб'єктивної модальності в німецькій мові : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Шовкова Тетяна Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

2197 А] УДК 378.147:811.112.2'25 

4213. Шпільчак Л. Я. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до психо-

лого-педагогічного супроводу дітей із дистантних сімей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Шпільчак Любов Яремівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2016-1914 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42:159.922.7 

4214. Щербей У. В. Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв'язків у 

професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Щербей Уляна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих, [Мукачів. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-2356 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

4215. Янкович І. І. Підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних за-

кладах Польщі до виховної роботи з учнями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Янкович 

Ірина Ігорівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 

2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2040 А] 

 УДК 378.011.3-051(438) 
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5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

4216. Борщенко В. В. Радіоекологічна оцінка стану природних угідь Україн-

ського Полісся та особливості їх використання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Борщенко Валерій Володи-

мирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2016. — 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 41—

47 (52 назви). — 100 пр. — [2016-1936 А] УДК 504.5:628.4.047](477.41/.42) 

4217. Матвєєва І. В. Наукові основи оцінювання надійності екологічних сис-

тем в умовах дії радіаційних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Матвєєва Ірина Валеріївна ; Нац. авіац. 

ун-т. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2016-

1835 А] УДК 502.175:[574.4:621.039.7 

4218. Чечель А. О. Теоретико-методологічні засади еколого-економічного роз-

витку та ревіталізації промислових вугільних територій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та 

охорони навколиш. середовища" / Чечель Анна Олександрівна ; Сум. держ. ун-т, 

[Донец. держ. ун-т упр.]. — Суми, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(46 назв). — 100 пр. — [2016-2595 А] УДК 502.131:[338.122:622 

На ступінь кандидата 

4219. Аль-Тамімі Рахім Касім Насер. Методика комплексної оцінки техно-

генного забруднення довкілля з використанням космічних систем спостереження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Аль-Тамімі Рахім Касім Насер ; М-во екології та природ. ресурсів України, 

Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — Київ, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1921 А] УДК 504.5:52-13 

4220. Гільов В. В. Експрес-оцінка стану екологічної безпеки примагістральних 

територій сельбищних зон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Гільов Володимир Володимирович ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архітектури"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2016. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3031 А] 

 УДК 502.175:628.517.2 

4221. Корчемлюк М. В. Підвищення рівня екологічної безпеки Прутської 

екосистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Корчемлюк Марта Василівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти 

і газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). 

— 100 пр. — [2016-3132 А] УДК 502.17(477.8)(282.243.7.03-192.2) 

4222. Ламі Діа Джухі Хусейн. Методика розробки системи мобільного еко-

логічного моніторингу з використанням аерокосмічних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ламі Діа 

Джухі Хуссейн ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-1980 А] УДК 502.175:[910:004.65 
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4223. Михайлюк Ю. Д. Підвищення рівня екологічної безпеки атмосферного 

повітря в районах розташування компресорних станцій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Михайлюк Юлія 

Дмитрівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3081 А] 
 УДК 502.3:504.5:662.6/.7 

4224. Побережна Л. Я. Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих 

гірничо-хімічних підприємств : (на прикладі м. Калуш) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Побережна Любов 
Ярославівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2156 А] 

 УДК 504.61:553.632]:631.43 

4225. Тобілко В. Ю. Розробка сорбційних технологій захисту вод від забруд-

нення важкими металами та радіонуклідами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Тобілко Вікторія Юріївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 120 пр. — [2016-3116 А] 

 УДК 502.3:504.5:628.4.047 
4226. Хабарова Г. В. Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря 

викидами теплових електростанцій при використанні кам'яного вугілля : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Хабарова Ганна Володимирівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. 
установа "Укр. НДІ екол. проблем", М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18— 20 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-2343 А] УДК 504.5:620.93-032.35 

4227. Черлінка Т. П. Екологічна оцінка агроландшафтів Лісостепу України : 

(на прикладі Тернопіл. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Черлінка Тетяна Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—

20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1902 А] УДК 502.175:[911.5:631](477.84) 

51 Математика 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

4228. Гарбарук Ю. В. Геометричне моделювання природної освітленості від 

дзеркально відбиваючих світлових шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Гарбарук Юлія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-2847 А] УДК 514.18:72.012.72 

4229. Лагодіна Л. П. Зважені векторно-параметричні полікоординатні 

відображення в геометричному моделюванні об'єктів і процесів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 

графіка" / Лагодіна Людмила Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Київ. 

держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — Київ, 

2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2901 А] 

 УДК 514.7 
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4230. Літніцький С. І. Апроксимація дискретно представлених поверхонь на 

основі наближеного визначення їх визначників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 

Літніцький Сергій Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(9 назв). — 130 пр. — [2016-2864 А] УДК 514.18 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

4231. Дільний В. М. Асимптотичні та апроксимаційні властивості функцій 
експоненціального типу та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Дільний Володимир Миколайо-

вич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 

(41 назва). — 120 пр. — [2016-2531 А] УДК 517.5 

4232. Могілевський В. Й. Спектральні властивості симетричних лінійних від-
ношень та диференціальних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Могілевський Вадим Йосипович ; 

НАН України, Ін-т математики НАН України, [Ін-т приклад. математики і механіки]. 

— Київ, 2016. — 34 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (39 назв). — 120 пр. — [2016-2451 А]
 УДК 517.984 

4233. Чайченко С. О. Екстремальні задачі теорії наближення функцій дійсної 

та комплексної змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Чайченко Станіслав Олегович ; НАН України, Ін-т 
математики, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (40 назв). — 120 пр. — [2016-2840 А] УДК 517.5 

На ступінь кандидата 

4234. Боденчук В. В. Оцінки поперечників класів (ψ, β)-диференційовних 

функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Боденчук Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т ма-

тематики. — Київ, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
2376 А] УДК 517.5 

4235. Болух В. А. Поведінка кореляційних та термодинамічних функцій не-

скінченних статистичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Болух Віра Андріївна ; Ін-т математики 
НАН України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-3015 А] УДК 517.5:536.92/.93 

4236. Бубняк М. М. Множини збіжності періодичних гіллястих ланцюгових 

дробів спеціального вигляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Бубняк Марія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т приклад. проблем механіки і мате-

матики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2843 А] УДК 517.524 

4237. Гаєвський М. В. Задачі наближення аналітичних та ψ-диференційовних 
функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Гаєвський Микола Вікторович ; НАН України, Ін-т 

математики, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Київ, 

2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

2226 А] УДК 517.5 
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4238. Гладка З. М. Метод оберненої задачі розсіювання для рівняння Кор-

тевега-де Фріза з початковими даними типу сходинки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Гладка Зоя 

Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — 

Харків, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 ( 10 назв). — 100 пр. — [2016-2848 А] 

 УДК 517.95 

4239. Карпалюк Т. О. Симетрійна класифікація нелінійних рівнянь конвекції-

дифузії відносно алгебр Галілея : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Карпалюк Тамара Олексіївна ; 

НАН України, Ін-т математики, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1780 А] 

 УДК 517.95 

4240. Міненко Р. В. Оптимізаційні методи стійких розв'язків обернених ліній-

них задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками : (на 

прикладі руднопошук. задач) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 04.00.05 "Геол. інформатика" / Міненко Роман Вадимович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 

100 пр. — [2016-3203 А] УДК 517.956.47:531.71 

4241. Сокульська Н. Б. Властивості мероморфних у півсмузі функцій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Сокульська Наталія Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2589 А] 

 УДК 517.53 

4242. Стець Ю. В. Асимптотичне поводження абсолютно збіжних у півпло-

щині рядів Діріхле : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Стець Юлія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2016-2549 А] УДК 517.5 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

4243. Баранов А. Ю. Гібридні алгоритми дослідження та розв'язування систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь зі стрічковими матрицями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Баранов Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-

кова. — Київ, 2016. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

1927 А] УДК 519.612 

4244. Вовк О. В. Числове моделювання нелінійних еволюційних задач дифузії-

адвекції-реакції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Вовк Олександр Володимирович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3168 А] УДК 519.624 

4245. Сидорук В. А. Гібридні алгоритми дослідження та розв'язування систем 

лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Сидорук Володимир Антонович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-2015 А] УДК 519.612 
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519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

4246. Стьопкін А. В. Розпізнавання графів за допомогою колективу агентів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 

"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Стьопкін Андрій Вікторович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т приклад. математики і механіки НАН України]. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (32 назви). — 100 пр. — [2016-1886 А]

 УДК 519.7 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

4247. Дісковський О. А. Гомогенні математичні моделі процесів деформуван-

ня і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Дісковський Олександр Андрійович ; Нац. металург. акад. 

України. — Дніпропетровськ, 2016. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (47 назв). — 

100 пр. — [2016-3040 А] УДК 519.87:539.37 

4248. Сафоник А. П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів 

очищення рідин від багатокомпонентних забруднень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Сафоник Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Держ. ВНЗ 

"Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування"]. — Львів, 2016. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 100 пр. — [2016-3142 А] УДК 519.87:532.5 

4249. Тульчинський В. Г. Моделі і методи паралельної та розподіленої об-

робки даних надвеликого об'єму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / 

Тульчинський Вадим Григорович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глуш-

кова. — Київ, 2016. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (63 назви). 

— 100 пр. — [2016-2338 А] УДК 519.85:004.032.24 

На ступінь кандидата 

4250. Артюх А. В. Математичне моделювання та чисельний аналіз методом  

R-функцій нестаціонарних течій в'язкої нестисливої рідини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Артюх Антон Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектро-

ніки. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. 

— [2016-1727 А] УДК 519.876.5 

4251. Дьомічев К. Е. Математичне моделювання пружно-пластичних ци-

ліндричних тіл під дією температурного та силового навантаження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Дьомічев Костянтин Едуардович ; Черкас. держ. технол. ун-т, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Черкаси, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1592 А] УДК 519.876.5:539.3 

4252. Жуковська Н. А. Математичне моделювання впливу тепло-масопере-

несення при фільтрації сольових розчинів на деформаційні процеси ґрунтових 

масивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Жуковська Наталія Анатоліївна ; 
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Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природоко-

ристування]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2016-2892 А] УДК 519.87:539.3:624.131 

4253. Косаревич К. В. Системний аналіз у задачах конкуренції виробників з 

випадковими змінними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Косаревич Кате-

рина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

2859 А] УДК 519.8 
4254. Левкін Д. А. Математичне моделювання та оптимізація параметрів дії 

лазерного променя на багатошарові біосистеми : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Левкін Дмитро Артурович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. техн. 

ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2575 А] УДК 519.87:579 

4255. Мосенцова Л. В. Методи та прикладні програмні засоби розв'язання 

нелінійних задач інтерпретації результатів спостережень в інтегральній постановці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 
моделювання та обчислюв. методи" / Мосенцова Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН 

України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

1 20 пр. — [2016-2985 А] УДК 519.876.5 

4256. Оборська О. В. Методи та засоби моделювання петлі Бойда у військових 
застосуваннях з використанням онтологічного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. 

машин і систем" / Оборська Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-
2149 А] УДК 519.816:004.89 

4257. Присяжнюк О. В. Математичне моделювання процесів конвективно-

дифузійного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах 

методами теорії збурень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Присяжнюк Олена 

Вікторівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Львів, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 —18 (29 назв). — 100 пр. — [2016-3141 А] 

 УДК 519.87:532.5 

4258. Сайко І. М. Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при 
гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Сайко Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). 
— 100 пр. — [2016-1686 А] УДК 519.8:519.64 

4259. Соковікова Н. С. Обчислювальні методи обробки цифрових зображень 

для виявлення та оцінки параметрів об'єктів, що змазані власним рухом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчислюв. методи" / Соковікова Наталія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіо-
електроніки. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (35 назв). — 

100 пр. — [2016-2548 А] УДК 519.876.5:004.932 

4260. Цвєткова Т. П. Математичне моделювання перенесення солей при 

фільтрації та вологоперенесенні у насичено-ненасичених ґрунтових середовищах : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчислюв. методи" / Цвєткова Тетяна Павлівна ; Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 

Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-

2954 А] УДК 519.87:532.7]:551.579.5 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

4261. Фис М. М. Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх 

гравітаційних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Фис Михайло Михайлович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—

31 (40 назв). — 100 пр. — [2016-1897 А] УДК 528.223:519.87 

На ступінь кандидата 

4262. Кухтар Д. В. Геодезичний контроль надземних переходів магістральних 

газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі 

вимірювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Кухтар Денис Васильович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 

2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2016-1816 А] УДК 528.482 

4263. Лук'янченко Ю. О. Застосування супутникових та наземних даних для 

побудови моделей гравітаційного поля Землі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / 

Лук'янченко Юрій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1829 А] 

 УДК 528.837:629.783]:528.2-336 

4264. Малік Т. М. Геодезичний контроль деформацій інженерних споруд ме-

тодом подвійного фотоелектричного ланцюга : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та карто-

графія" / Малік Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2277 А]

 УДК 528.482 

4265. Монюк Б. Є. Удосконалення методики метрологічних досліджень лазер-

них трекерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Монюк Богдан Євгенович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20 (6 назв). — 80 пр. — [2016-2285 А] УДК 528.48:681.783.2 

4266. Пішко Ю. Р. Актуалізація параметрів методики відносних супутникових 

спостережень для створення опорних геодезичних мереж : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та 

картографія" / Пішко Юлія Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1864 А]

 УДК 528.837:629.783 



   

 
105 

53 Фізика 

На ступінь доктора 

4267. Снопок Б. А. Фізико-технологічні принципи побудови біохімічних сен-
сорів і систем аналізу складних багатокомпонентних середовищ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, 
елементів і систем" / Снопок Борис Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики напів-
провідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—41 
(80 назв). — 100 пр. — [2016-1691 А] УДК 53.082.9 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

4268. Іванов М. А. Динамічні закономірності резонансних квантових систем : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Іванов Микита Анатолійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-3184 А] УДК 531.3:530.145 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

4269. Шеремет Н. В. Світлоіндуковане зчеплення нематичних рідких кристалів з 
поверхнею халькогенідного скла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких кристалів" / Шеремет Ніна 
Василівна ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2016-2510 А] УДК 532.783 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

4270. Баснукаєва Р. М. Особливості кінетики низькотемпературної сорбції 
газів вуглецевими наноструктурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низьких температур" / Баснукаєва Разет 
Магомедівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-
2562 А] УДК 533.15:533.581]:661.66-022.532 

4271. Горєв В. М. Скорочений опис нерівноважних систем з урахуванням 
релаксаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Горєв В'ячеслав Миколайович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 14—18 (39 назв). — 100 пр. — [2016-3253 А] УДК 533.9:533.72 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

4272. Іванісік А. І. Динаміка нелінійно-оптичних процесів у керівських 
рідинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 
"Оптика, лазер. фізика" / Іванісік Анатолій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (74 назви). — 100 пр. — 
[2016-2115 А] УДК 535.375 
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На ступінь кандидата 

4273. Зеленська К. С. Теплове випромінювання світлопоглинальних поверх-
невих шарів при імпульсному лазерному збудженні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Зеленська 
Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (28 назв). — 100 пр. — [2016-2893 А] 

 УДК 535.37 
4274. Несправа В. В. Оптичні та структурні властивості композитів на основі 

ціанобіфенілу і неорганічних наночастинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Несправа Віра Ва-
силівна ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—21. — 90 пр. — [2016-2068 А] УДК 535.37 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

4275. Барабашко М. С. Низькотемпературна теплоємність чистих та допо-
ваних простими газами вуглецевих наноматеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низьких температур" / 
Барабашко Максим Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
120 пр. — [2016-1729 А] УДК 536.48 

4276. Бірченко О. П. Особливості кінетики метастабільних фаз у слабкому 
твердому розчині 

3
Не в 

4
Не : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низьких температур" / Бірченко Олександр Петрович ; 
НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2016. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 120 пр. — [2016-1734 А] 

 УДК 536.48 
4277. Усенко Б. О. Теплофізичні особливості структуроутворення металів при 

їх твердінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Усенко Богдан Олегович ; 
Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1703 А] УДК 536.4:669-17 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

4278. Блецкан М. М. Вплив поліморфізму та дефектів на електронну струк-
туру і фотоелектричні властивості халькогенідів олова : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 
діелектриків" / Блецкан Михайло Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 
Ужгород, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-1933 А] 

 УДК 537.31:548.33 
4279. Діденко Ю. В. Мікрохвильове поглинання і термостабільність діелект-

ричних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Діденко Юрій Вікторович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2016-3039 А] УДК 537.22-962 

4280. Кривчіков О. О. Особливості термодинамічних властивостей низько-

вимірних фрустрованих систем та чисельне моделювання їх основних станів : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 

"Теорет. фізика" / Кривчіков Олексій Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2819 А] УДК 537.62 
4281. Марченко С. В. Застосування методу інтегрального рівняння прони-

зуючої області для розрахунку хвилеводних ФАР : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Марченко Сергій Вікто-
рович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара]. — Харків, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-3201 А] УДК 537.86:621.396.677 

4282. Мойсеєнко В. А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових 
хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіо-
фізика" / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2016-1841 А] 

 УДК 537.86 
4283. Пилиповський О. В. Регулярна і хаотична динаміка топологічних 

збуджень у магнітних наносистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Пилиповський Олександр Васильо-
вич ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—13 (25 назв). — 
100 пр. — [2016-1860 А] УДК 537.611 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

4284. Головчак Р. Я. Структурно-топологічна самоорганізація сіткоутворюю-
чих систем халькогенідних стекол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Головчак Роман Ярославович ; 
Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха. — Львів, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30. — 
100 пр. — [2016-2390 А] УДК 538.91:539.213 

4285. Столярчук І. Д. Оптична та магнітооптична спектроскопія квантово-роз-
мірних структур широкозонних напівпровідників із магнітними домішками : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Столярчук Ігор Дмитрович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 
100 пр. — [2016-2027 А] УДК 538.915:621.315.592]:681.785.5 

На ступінь кандидата 

4286. Андрусенко Д. А. Особливості фототермоакустичного перетворення в 
композитних системах на основі поруватого кремнію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Андру-
сенко Дмитро Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1922 А] 

 УДК 538.91:546.28 
4287. Анікеєв В. В. Параметри електронної структури і термоелектричні 

властивості дефектних вуглецевих нанотрубок та їх композитів з полімерами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 
твердого тіла" / Анікеєв Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т металофізики 
ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2016-2042 А] УДК 538.915 
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4288. Васильєв В. В. Структура та властивості покриттів Ti-N, Ti-Al-N, Ti-Al-

Y-N, осаджених з високопродуктивного джерела фільтрованої вакуумно-дугової 

плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Васильєв Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т 

електрофізики та радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — 
Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — 

[2016-2218 А] УДК 538.91:667.637]:533.9 

4289. Ващинський В. М. Електрохімічні та сорбційні властивості активо-

ваного вуглецю, отриманого із рослинної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Ващинський 

Віталій Михайлович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-1939 А] УДК 538.971:546.26 

4290. Денисюк Н. М. Електронна структура і оптичні властивості сполук 
APb2X5 і TI3PbX5 (A=K, Rb, TI; X=CI, Br, I) — перспективних матеріалів нелінійної 

оптики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Денисюк Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3038 А] УДК 538.95 

4291. Кононенко В. В. Транспортні властивості нанокомпозитів диборид 

магнію-манганіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кононенко Вікторія Вадимівна ; НАН 
України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Гал-

кіна]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-2128 А]

 УДК 538.945:538.91-022.532 

4292. Котвицька К. А. Вплив дефектів різної морфології на магніторезистивні 

властивості монокристалів ReBa2Cu3O7-δRe = Y, Ho, Pr : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Котвицька Клавдія Андріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. 

— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-1620 А] 

 УДК 538.955:548.55 
4293. Литвиненко Я. М. Фізичні процеси в приладових структурах з перпен-

дикулярною магнітною анізотропією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Литвиненко 

Ярина Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—

20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2443 А] УДК 538.975:538.955 
4294. Макуха З. М. Магнітодеформаційний ефект у плівкових матеріалах на 

основі феромагнітних і немагнітних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Макуха Зінаїда Мико-

лаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 
100 пр. — [2016-2447 А] УДК 538.975:538.955 

4295. Мінєнков О. О. Фазовий стан та дифузійна рухливість компонентів 

нанорозмірних плівкових систем Ag–Pd, Cu–Ni і Ag–Ge : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мінєнков 
Олексій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1646 А] 

 УДК 538.975-022.532 

4296. Нестеров О. О. Кристалізація аморфної фази та електричні властивості 

сполук Li2O-xGeO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
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[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Нестеров Олексій Олександрович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2294 А] УДК 538.9 

4297. Савченко А. О. Діагностичні вольфрамові дзеркала з різною структурою 

в екстремальних умовах ІТЕР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Савченко Алла Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Харків, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-2477 А] УДК 538.91:533.924]:[681.7.062:669.27 

4298. Шовкопляс О. А. Вплив умов формування та терморадіаційної обробки 

на структуру й властивості покриттів систем Ti-W-C і Ti-W-B : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Шовкопляс Оксана Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т"]. — Суми, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-2599 А] УДК 538.9:620.179.14/.15 

4299. Яворський Ю. В. Вплив механоактивації на електронну структуру 

сумішей нанооксидів Si, Al, Ti, Fe і зарядові ємності літієвих джерел струму з 

катодами на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Яворський Юрій Васильович ; НАН України, 

Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3159 А] 

 УДК 538.915:544.6.076.324.4]:546-31-022.532 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

4300. Нодь Є. А. Врахування міжелектронної кореляції в розсіянні електронів 

на складних атомах у рамках методу R-матриці з B-сплайнами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / 

Нодь Єлизавета Андріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-2148 А] УДК 539.18 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

4301. Клим Г. І. Механізми наноструктурування внутрішнього вільного прос-

тору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Клим Галина 

Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (75 назв). — 100 пр. — [2016-1788 А] УДК 539.217:536.425 

На ступінь кандидата 

4302. Атрошенко О. О. Аналіз конструкційної міцності складених тонко-

стінних конструкцій з болтовим з'єднанням елементів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / 

Атрошенко Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

3007 А] УДК 539.4:624.072 
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4303. Діхтяренко Ю. В. Напружено-деформований стан біля вершини тріщини 

нормального відриву у кутовій точці межі поділу матеріалів з урахуванням зон 

передруйнування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Діхтяренко Юлія Володи-

мирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

150 пр. — [2016-2768 А] УДК 539.37 

4304. Ніконова В. В. Вплив комплексоутворення на нелінійну дифузію в мо-

лекулярних розчинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Ніконова Вікторія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — 

[2016-2788 А] УДК 539.219.3:544.034 

4305. Приходько Д. Ф. Коливання консольного стрижня із закритичним 

статичним станом при вертикальній вібрації закріплення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Приходько Дмитро Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3097 А] 

 УДК 539.3 
4306. Савчук М. І. Стадійність та кінетико-термодинамічні закономірності 

коміркових реакцій в сплавах свинець-олово : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Савчук Марина 

Іванівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-3103 А] 

 УДК 539.219.3:669.018 

4307. Сердюк І. В. Структура і фізико-механічні властивості вакуумно-

дугових нітридних покриттів на основі високоентропійних сплавів Ti-V-Zr-Hf та Ti-

V-Zr-Nb-Hf-Ta : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сердюк Ірина Віталіївна ; НАН України, Ін-т 

електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

3105 А] УДК 539.3 
4308. Трунов О. О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Ме-

ханіка деформів. твердого тіла" / Трунов Олександр Олексійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-2910 А] УДК 539.3 
4309. Ульянова В. О. Сенсори на акустичних хвилях на основі наноструктуро-

ваного оксиду цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Ульянова Вероніка Олександрівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2016-2911 А] 

 УДК 539.232:538.951 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

4310. Бабак М. Л. Синтез хіральних добавок для рідкокристалічних ком-

позицій на основі діангідрогекситолової та лупанової молекулярних платформ : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 

хімія" / Бабак Микола Леонідович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Держ. 

наук. установа "НТК "Ін-т монокристалів" НАН України]. — Дніпропетровськ, 2016. 

— 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

2962 А] УДК 544.122.3.057:544.252.24.022.5 

4311. Демчишина О. В. Електрохімічні властивості монозаміщених аквакомп-

лексів нікелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.05 "Електрохімія" / Демчишина Оксана Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпропетровськ, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1587 А]

 УДК 544.65 

4312. Доскалюк Н. М. Формування та оптичні властивості композитних 

пошарових плівок на основі нанокристалів CdTe/CdS : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.21 "Хімія твердого тіла" / Доскалюк 

Наталія Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2890 А] 

 УДК 544.227:544.164 

4313. Захаров А. Б. Оптичні та нелінійно оптичні властивості π-спряжених 

олігомерів в локальній теорії зв'язаних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Захаров Антон Борисович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2114 А] УДК 544.182:544.163.2 

4314. Кірсанова І. В. Тонкошарові оксидно- і сульфідно-молібденові елект-

роди у літієвих хімічних джерелах струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Кірсанова Ірина Вікторівна ; Держ. 

ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2016-1787 А] 

 УДК 544.6.076.32:546.77-31 

4315. Одосій Л. І. Нові світлочутливі матеріали з фотокаталітичною актив-

ністю: гетероструктури на основі титан(IV) оксиду та поліметинового барвника : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Одосій Любомира Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2747 А]

 УДК 544.526.5:[546.824+667.287 

4316. Сокових Є. В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості  

Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Сокових Євген 

В'ячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3109 А] 

 УДК 544.1:543.272.2 

4317. Ткаченко О. С. Рівноваги сорбції та комплексоутворення на поверхні 

нітрогеновмісних слабко- та сильноосновних органо-кремнеземних аніонообмін-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. 

хімія" / Ткаченко Олег Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-2180 А] УДК 544.723:544.726 

4318. Федорова В. М. Вплив природної модифікації глинистих мінералів на 

сорбційно-десорбційну поведінку радіонуклідів у довкіллі : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Федорова Ва-

лентина Михайлівна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думан-

ського. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2016-1896 А] УДК 544.77:546.79:504.5 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

4319. Каряка Н. С. Координаційні сполуки лантаноїдів з лігандами карба-
циламідофосфатного типу — сенсибілізаторами люмінесценції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Каряка 
Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3055 А]
 УДК 546.65:535.37 

4320. Погодін А. І. Системи Cu2S–CuBr(I)–"P2S5": фазові рівноваги, одержання 
та властивості проміжних фаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Погодін Артем Ігорович ; Держ. ВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2016-2308 А] УДК 546.56'15'22:544.015.3 

4321. Федоров Я. В. Координаційні сполуки Sm (III) та Eu (III) з ненасиченими 
β-дикетонами та металополімери на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Федоров Ярослав 
Віталійович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — 
Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-
3146 А] УДК 546.6-3:678.86 

4322. Шпак А. Є. Фазовий склад оксидів систем Li–Mn–Co та Li–Mn–Ni і 
дослідження їх структурних та електрохімічних властивостей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Шпак 
Арсеній Євгенович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3158 А] 

 УДК 546.01:[546.34+546.7]-31 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

4323. Буй О. Д. Реакції біциклічних похідних піримідинтіонів з 1,2-біелектро-
філами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Буй Ольга Дмитрівна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії, [Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-1567 А] УДК 547.856 

4324. Гранат Д. С. Синтез піразоло[3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів[5+1] циклі-
зацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Гранат Дмитро Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — Київ, 2016. — 18 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 
[2016-2231 А] УДК 547.77+547.853]:66.095.252 

4325. Задорожній П. В. Синтез, перетворення та гетероциклізації похідних  
N-(ізотіоціанатоалкіл)карбоксамідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Задорожній Павло Вікторович ; Держ. 
ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., схеми. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1597 А] УДК 547.79-304.1 
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4326. Кулай І. В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних 

регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кулай Ігор 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ун-т Поля Сабатьє 

(м. Тулуза, Франція)]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-2132 А] УДК 547.99.057:54-126 

4327. Кулик Л. В. Синтез і властивості біологічно активних поліуретан-

сечовин, що містять фолат-похідне фероцену : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Кулик 
Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-

3192 А] УДК 547.9:678.664 

4328. Куцик-Савченко Н. В. Електронна будова та бар'єри інверсії імінів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Куцик-Савченко Наталія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". 

— Дніпропетровськ, 2016. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-1629 А] УДК 547.415.3 

4329. Лень Ю. Т. Синтез та біологічна активність S- та N-вмісних гетеро-
циклічних похідних 1,4-нафтохінону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Лень Юлія Тимофіївна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 18 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). 

— 100 пр. — [2016-2440 А] УДК 547.655 
4330. Лєдєньова О. П. Синтез, структура та реакційна здатність N-ацил- і  

N-[арилсульфоніліміно(метил, феніл)метил]-1,4-бензохінонмоноімінів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / 

Лєдєньова Оксана Петрівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Донбас. 

держ. машинобудів. акад.]. — Дніпропетровськ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3135 А] УДК 547.56 

4331. Панов Д. М. Використання триметилсилілхлориду в комбінаторному 

синтезі азометинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Панов Дмитро Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2016-2302 А] УДК 547.827 

4332. Тарас Р. С. Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та 

формування водних нанорозмірних дисперсій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Тарас 
Роман Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2016-1888 А]

 УДК 547.553.057:544.773 

4333. Фігурка О. М. Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх 
біологічна активність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Фігурка Оксана Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—19 (29 назв). — 

100 пр. — [2016-2495 А] УДК 547.665:547.31 
4334. Фізер М. М. Синтез конденсованих азагетероциклів на основі похідних 

5-аміно-1,2,4-триазол-3-тіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Фізер Максим Михайлович ; НАН України, 

Ін-т органіч. хімії, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : табл., схеми. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1706 А] УДК 547.79 
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55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

4335. Багрій С. М. Геофізичний моніторинг геологічного середовища в межах 
родовищ калійної солі : (на прикладі Калуш-Голин. родовища) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Багрій Сергій 
Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3121 А] 

 УДК 550.34.016:553.63](477.8) 
4336. Фтемов Я. М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських від-

кладів за геолого-геофізичними критеріями : (на прикладі Лопушнян. нафт. родо-
вища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 
"Геофізика" / Фтемов Ярослав Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(8 назв). — 100 пр. — [2016-3149 А] УДК 550.3:553.982.23.061.3](477.8) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні пошуки  
та розвідка 

На ступінь кандидата 

4337. Свистун В. К. Використання геофізичних методів при вирішенні геоеко-
логічних проблем Кривбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Свистун Володимир Кирилович ; Держ. ВНЗ "Нац. 
гірн. ун-т", [ДГП "Укргеофізика" Держ. служби геології та надр України]. — 
Дніпропетровськ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — 
[2016-1878 А] УДК 550.84.08(477.6) 

4338. Солодкий Є. В. Петрофізичне забезпечення геолого-геофізичних мо-
делей газоконденсатних покладів Північного борту ДДз : (на прикладі Островерх., 
Євгеніїв., Наріжнян., Юліїв. площ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Солодкий Євгеній Валерійович ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 ( 
7 назв). — 100 пр. — [2016-2994 А] УДК 550.832 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  
Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

4339. Касіянчук Д. В. Оцінка екологічних ризиків для природної та техно-
генної складової екзогенних геологічних процесів Карпатського регіону : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Касіянчук Дмитро Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2016-3128 А] УДК 551:502.175](477.8) 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

4340. Кушнір А. С. Природні умови проживання людини на території су-

часного Лівобережнодніпровського лісостепу України у пізньому плейстоцені — 
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голоцені : (за палеопедол. даними) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.04 "Геоморфологія та палеогеографія" / Кушнір Анатолій 

Степанович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т географії НАН України]. — 

Київ, 2016. — 21 с. : табл. + дод. ([1] арк. іл.). — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-3194 А] УДК 551.8:551.7](292.485:477) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

4341. Шкуренко К. О. Мінералогія та походження тонкозернистої речовини 

метеорита Кримка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Шкуренко Кирило Олександрович ; 

НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — 

Київ, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

2080 А] УДК 552.6.08:548.3 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.8 Родовища коштовного і напівкоштовного каміння 

На ступінь кандидата 

4342. Вовк О. П. Кристаломорфологія топазу і берилу камерних пегматитів 

Коростенського плутону : (півн.-зах. частина Укр. щита) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Вовк 

Олександр Павлович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М. П. Семененка [та ін.]. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2046 А] УДК 553.83/.84.07(477.8) 

4343. Вунда Н. Г. Оцінка перспектив алмазоносності району Муссенде 

(Ангола) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 

"Геологія метал. і неметал. корис. копалин" / Вунда Наталія Григорівна ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 

— 120 пр. — [2016-1945 А] УДК 553.81.04(673.17) 

4344. Гайовський О. В. Алмазоносні формації протоплатформних структур 

Українського щита : (на прикладі Кіровоград. блока) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і неметал. корис. 

копалин" / Гайовський Олег Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 23 с. + дод. ([2] арк. іл.). — Бібліогр.: с. 18—21 (36 назв). — 100 пр. 

— [2016-3027 А] УДК 553.81:551.242.5.055](477) 

4345. Яценко І. Г. Силікатно-металеві сферули експлозивно-осадових алмазо-

носних формацій України : (генет. та прогноз.-розшук. аспекти) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.11 "Геологія метал. і неметал. 

корис. копалин" / Яценко Іван Германович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 (36 назви). — 100 пр. — [2016-

3160 А] УДК 553.81(477) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь доктора 

4346. Куровець С. С. Науково-методичні засади оцінки вторинних ємностей 

порід-колекторів як основа ефективного прогнозу нафтогазоносності надр : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і 

газу" / Куровець Сергій Сергійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 

Івано-Франківськ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (52 назви). — 

100 пр. — [2016-2980 А] УДК 553.981/.982 

На ступінь кандидата 

4347. Дубосарський В. Р. Закономірності формування перспективних площ 

вугільних родовищ для видобутку вуглеводневих газів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / 

Дубосарський Віктор Рудольфович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2399 А] 

 УДК 553.94:622.324.5 

4348. Мазур А. П. Геологічні чинники перспектив нафтогазоносності 

крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / 

Мазур Анна Павлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

1831 А] УДК 553.981/.982.044(477.8) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь доктора 

4349. Шевченко О. Л. Радіогідрогеологія осушуваних ландшафтів Україн-

ського Полісся : (на прикладі Чорнобил. зони відчуження) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.06 "Гідрогеологія" / Шевченко Олексій 

Леонідович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (73 назви). — 100 пр. — [2016-

1912 А] УДК 556.3:546.79:626.86](477.4) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

4350. Безугла Н. В. Просторова фотометрія біологічних середовищ : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. 

прилади і системи" / Безугла Наталя Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 

100 пр. — [2016-2085 А] УДК 57.08:535.241.1 

4351. Говорова Ю. С. Вплив низьких температур та молекулярного оточення 

на фазові переходи у гемоглобінвмісних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Говорова Юліанна 

Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2016. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2228 А] 

 УДК 57.043:[612.111:536.42 

4352. Попов А. М. Інтелектуальна система дистанційного навчання на основі 

когнітивних прототипів представлення предметно-орієнтованих знань : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. 

інформатика і кібернетика" / Попов Андрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. 

ун-т]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. 

— [2016-2072 А] УДК 57.01:004.8:[378.018.43:61 
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574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

4353. Гаркуша О. П. Формування угруповань мікроводоростей на різних суб-

стратах прибрежної зони Чорного і Азовського морів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Гаркуша Ольга 

Павлівна ; НАН України, Ін-т мор. біології. — Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3029 А] 

 УДК 574.587:582.23/.27](210.5:262.5) 

4354. Поворотня М. М. Еколого-фізіологічний аналіз стійкості видів роду 

Acer у техногенних умовах теплових електростанцій Дніпропетровщини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / По-

воротня Марина Миколаївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-

петровськ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 100 пр. — 

[2016-2542 А] УДК 574.3:582.747.1](477.63) 

4355. Решетняк Д. Є. Консортивні зв'язки Harpalus rufipes (Coleoptera, 

Carabidae) в умовах степового Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Решетняк Дар'я Євгенівна ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2471 А] УДК 574.4:595.762 

4356. Тропівська Г. Г. Роль фосфатмобілізувальних бактерій в екосистемах 

північно-західної частини Чорного моря та прилеглих лиманів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Тропівська 

Ганна Германівна ; НАН України, Ін-т мор. біології. — Одеса, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3118 А] 

 УДК 574.6(262.5) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

4357. Сітько В. В. Визначення молекулярно-цитогенетичних маркерів для 

зрілих В-клітинних новоутворень в геномі субстратних клітин задля удосконалення 

діагностичних та прогностичних критеріїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Сітько Валентина Віталіївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини НАМН 

України". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-2017 А] УДК 575.853 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

4358. Горюнова І. І. Вплив Cd
2+

, Ni
2+

, Zn
2+

 та Cu
2+ 

на організацію цитоскелету 

клітин кореня Arabidopsis thaliana : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Горюнова Інна 

Іванівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН 

України". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — 

[2016-2101 А] УДК 576.311.3:581.17 

4359. Єна М. С. Морфо-функціональний стан товстої кишки щурів за умов 

впливу похідних піролу у нормі та при виразковому коліті : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
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гістологія" / Єна Марина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2107 А]

 УДК 576.31:612.335 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

4360. Ісаєнков С. В. Молекулярно-генетична та функціональна характеристика 
мембранних транспортерів, залучених до регуляції соле- і посухостійкості у рослин 

та детоксифікації арсену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Ісаєнков Станіслав Валентинович ; НАН 

України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2016. — 

44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—42 (38 назв). — 120 пр. — [2016-1603 А] 
 УДК 577.21:581.17 

4361. Салига Ю. Т. Фізіолого-біохімічні механізми впливу хлорпірифосу та 

карбофурану на організм тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Салига Юрій Тарасович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—

37 (50 назв). — 100 пр. — [2016-2014 А] УДК 577:[591.044:534.272 

4362. Трусова В. М. Білок-ліпідні взаємодії як модулятор агрегаційної по-

ведінки білків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
03.00.02 "Біофізика" / Трусова Валерія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2016. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (59 назв). — 100 пр. 

— [2016-1700 А] УДК 577.322 

На ступінь кандидата 

4363. Бойко Л. А. Метаболічні порушення в організмі тварин за умов комбі-

нованого впливу тетрахлорметану та карбофосу і шляхи їх корекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Бойко Лариса 
Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1735 А] 

 УДК 577.1:616-008.6-092 
4364. Болдирєв О. І. Експресія та функція низькопорогових кальцієвих каналів 

у таламусі та соматосенсорній корі головного мозку щурів в онтогенезі та в 

експериментальній моделі абсансної епілепсії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Болдирєв Олексій Ігорович ; 

НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця, [Міжнар. центр молекуляр. 
фізіології]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2016-2724 А] УДК 577.352:577.218 

4365. Вінярська Г. Б. Накопичення селену та його вплив на метаболізм у 

Chlorella vulgaris Beij. в культурі за дії селеніту натрію та йонів металів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ві-

нярська Галина Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-1940 А] УДК 577.128:546.23]:582.263 

4366. Гурмач В. В. Пошук in Silico лігандів для доменів SH2 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Гурмач Василь 
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Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1761 А] 
 УДК 577.322:576.311.3 

4367. Копіч В. М. Функціонування ліпоксигеназ під впливом рослинних гор-

монів та ліпоксигеназних метаболітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Копіч Віктор Миколайович ; НАН 
України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл., схеми. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1614 А] 

 УДК 577.152.1:577.175.1 

4368. Короткевич Н. В. Молекулярні механізми реалізації біологічної актив-

ності гепарин-зв'язувального EGF-подібного фактору росту людини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Короткевич 

Наталія Валеріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2016. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1805 А] 

 УДК 577.21:612.115 
4369. Литвиненко Р. О. Імуномодуляторні властивості біологічно активних 

речовин медичної п'явки в умовах гірудовпливу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Литвиненко Раїса Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (37 назв). — 100 пр. — [2016-
1635 А] УДК 577.27.047:595.143 

4370. Микуляк В. В. Молекулярна динаміка тирозил-тРНК синтетази еубак-

терії Mycobacterium tuberculosis та формування метастабільних елементів в актив-

ному центрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.02 "Біофізика" / Микуляк Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Ін-т молекуляр. біології і генетики НАН України]. — Київ, 2016. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2144 А] 

 УДК 577.32 
4371. Мялюк О. П. Особливості перебігу вільнорадикального й енергозабез-

печувального окиснення при експериментальному аліментарному ожирінні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Мялюк Оксана Петрівна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3086 А] УДК 577.23:612.354 

4372. Нетроніна О. В. Сіалові кислоти плазми та сіальованість лімфоцитів при 

хронічних лімфо- і мієлопроліферативних захворюваннях крові : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Нетроніна 
Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України"]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-3088 А] УДК 577.112.85:616.155-074 

4373. Рижко І. Л. Лужна пептидгідролаза Drosophila melanogaster в онтогенезі 
мух за забруднення середовища солями важких металів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Рижко Ірина Леонідівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2544 А] 
 УДК 577.152.3:595.773.4 

4374. Романів Л. І. Ліпіди та мікроелементи тканин і продукції бджіл та їхня 

продуктивність у період підгодівлі борошном сої і сполуками хрому : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Романів 

Любомир Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук [України], Ін-т біології тварин. — Львів, 

2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1873 А] 
 УДК 577.115.085:638.1]:664.641.2 
4375. Яровенко Л. О. Вікові особливості ушкодження та регенерації печінки у 

щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, шляхи корекції виявлених порушень : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Яровенко Людмила Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 
"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вінниц. нац. мед. 
ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2016-2960 А] 

 УДК 577.112.37:591.436]:616.36-004-085 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

4376. Бояльська О. Г. Епідеміологічний профіль ГРІ та молекулярно-
біологічна характеристика вірусів грипу під час епідемій в Житомирській області : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 
"Вірусологія" / Бояльська Оксана Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка 
[та ін.]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-1741 А] УДК 578:616.921.5](477.42) 

4377. Головань А. В. Противірусна та апоптоз-індукуюча дія гетероциклічних 
сполук на моделі ВЕБ-інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Головань Анна Володимирівна ; НАН України, 
Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2732 А] 

 УДК 578.26:578.825:615.281.8 
4378. Файдюк Ю. В. Полівалентність T7-подібного ервініофага FE44 : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / 
Файдюк Юлія Василівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. 
Заболотного. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв) та в 
тексті. — 100 пр. — [2016-1895 А] УДК 578.81:578.26 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

4379. Береза Б. М. Мікробіологічне обґрунтування використання антисептиків 
для лікування гінгівіту та пародонтиту : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Береза Богдан Миколайович ;  
М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — 
Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 
[2016-2883 А] УДК 579:615.28:616.31 

4380. Василюк О. М. Пробіотичні властивості штамів Lactobacillus plantarum 
ендемічних ферментованих продуктів України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Василюк Ольга Мико-
лаївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 
2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1744 А]
 УДК 579.61 

4381. Мізюк Р. М. Дослідження протимікробної активності культивованих і 

дикоростучих лікарських рослин Галичини відносно основних збудників гнійно-
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септичних інфекцій : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Мізюк Руслан Михайлович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2016-2450 А] УДК 579.61:615.322]:616.94-002.3 

4382. Нечипуренко О. О. Каротинсинтезувальні та пробіотичні властивості 

штамів Bacillus amyloliquefaciens ІМВ В-7513 та ІМВ В-7525 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Не-

чипуренко Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1653 А] УДК 579.852.11 

4383. Савенко О. А. Збудники бактеріозів сегетальної рослинності агрофіто-

ценозу пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Савенко Олена Анатоліївна ; НАН України, Ін-т мікро-

біології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1876 А] 

 УДК 579.8:632.35]:633.11 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

4384. Бойка О. А. Успадковування та мінливість якісних і кількісних ознак 

рослин роду Lunaria L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Бойка Олена Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(26 назв). — 100 пр. — [2016-1934 А] УДК 581.15:582.683.2 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

4385. Маренков О. М. Особливості відтворення основних промислових коро-

пових риб Запорізького (Дніпровського) водосховища в сучасних екологічних 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 

"Іхтіологія" / Маренков Олег Миколайович ; НАН України, Ін-т гідробіології, 

[Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21. — [2016-1639 А] УДК 597.551.2:639.3](477.64) 

4386. Причепа М. В. Особливості адаптації аборигенних окуневих риб до дії 

екологічних чинників водного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Причепа Микола Володимирович ; 

НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-1869 А] УДК 597.556.331.12:574.5 

4387. Стахурська І. О. Особливості ремоделювання міокарда тварин різної 

статі за умов впливу на організм нітриту натрію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Стахурська Ірина 

Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2171 А] 

 УДК 591.112.1.044:546.33'175 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

4388. Горбатюк І. Р. Оптимізація Agrobacterium-опосередкованої біотехнології 

трансформації Triticum aestivum в культурі in vitro та методом in planta : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 

Горбатюк Ірина Романівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Ін-т 

клітин. біології та генет. інженерії НАН України]. — Київ, 2016. — 27 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 22—24 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2886 А] УДК 602.64:633.111 

4389. Зюзюн А. Б. Цитоморфологічні особливості ооцит-кумулюсних комп-

лексів та ембріонів сільськогосподарських тварин за умов культивування in vitro : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-

технологія" / Зюзюн Аза Богданівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. 

інженерії, [Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2016-1773 А] УДК 606:636.08:591.3.085.2 

4390. Курільченко І. Ю. Флуоресцентне мічення нанорозмірних контейнерів 

для візуалізації їх взаємодії з біологічними об'єктами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Курільченко Ірина 

Юріївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Наук.-технол. комплекс 

"Ін-т монокристалів"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-2061 А] УДК 606:577.336.08 

4391. Омельчук Є. О. Біотехнологія целюлолітичних ферментних препаратів 

термотолерантних мікроміцетів родів Aspergillus і Corynascus : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Омельчук 

Євген Олександрович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т мікробіології і вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України]. — Київ, 2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 120 пр. — [2016-1850 А] УДК 606:663.15 

4392. Самаруха І. А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за вико-

ристання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Самаруха Ірина 

Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 26 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (32 назви). — 100 пр. — [2016-2318 А] 

 УДК 606:620.925:579 

4393. Сніжко О. О. Обґрунтування біотехнології кисломолочного напою з 

комплексом апіпродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Сніжко Ольга Олегівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2326 А] УДК 606:637.146 

4394. Тігунова О. О. Отримання штамів-продуцентів роду Clostridium з підви-

щеним рівнем синтезу бутанолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Тігунова Олена Олександрівна ; НАН 

України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — 

Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

2176 А] УДК 604.2:661.725.4 

4395. Федорчук В. В. Використання інгібіторів протеїнкіназ та протеїнфос-

фатаз для підвищення ефективності методу трансформації рослин за допомогою 
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Agrobacterium tumefaciens : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Федорчук Вероніка Веніамінівна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2016. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2079 А] 
 УДК 606:582.930.3 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

4396. Школьніков В. С. Закономірності розвитку структур спинного мозку 

людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Школьніков Володимир Семенович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2016. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (34 назви). — 100 пр. — [2016-2958 А] УДК 611.82.013 

На ступінь кандидата 

4397. Власова К. В. Особливості морфофункціонального стану супраоптичних 

ядер гіпоталамуса за зміненого фотоперіоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Власова Катерина Василівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. 

ун-т". — Чернівці, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

1748 А] УДК 611.814.06 

4398. Єгорова Т. М. Морфологічні зміни у печінці щурів за умов аутоімунного 

пошкодження та при радонотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Єгорова Тетяна Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2926 А]

 УДК 611.068:591.436]:[616.36-085:615.849.2 
4399. Пінчук С. В. Вікові та конституціональні особливості розмірів попе-

рекового відділу хребта у практично здорових юнаків і дівчат Поділля : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Пінчук Сергій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2016. — 24, [1] с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2828 А] 

 УДК 611.946:612.6]-053.67(477.43/.44) 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

4400. Дзевульська І. В. Морфологічні особливості кіркової речовини над-

ниркових залоз щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов 

застосування інфузії комбінованих гіперосмолярних розчинів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Дзевульська Ірина Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—40 (51 назва). — 

100 пр. — [2016-2806 А] УДК 612.451.014.2:616-001.17]-092.9 

4401. Чернозуб А. А. Адаптаційно-компенсаторні реакції організму людини в 

умовах силових навантажень різної спрямованості : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Чорнозуб 

Андрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чорномор. держ. ун-т 

ім. Петра Могили]. — Київ, 2016. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (69 назв). 

— 100 пр. — [2016-1711 А] УДК 612.017:796.015 

На ступінь кандидата 

4402. Забуга О. Г. Вплив обмеження харчування в період розвитку на пара-
метри життєздатності та тривалість життя Drosophila melanogaster : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Забуга Оксана Геннадіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-
гомольця, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 
2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2016-1770 А] 

 УДК 612.68.015.3:613.2.03 
4403. Корнієнко В. В. Морфофункціональні особливості регенерації шкіри при 

опіковій травмі та застосування хітозанових плівок у віковому аспекті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 
Корнієнко Вікторія Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-1971 А] 

 УДК 612.79.014:612.68]:616.5-001.17 
4404. Міщенко Т. В. Хронобіологічні аспекти розвитку метаболічного синд-

рому при гіпопінеалізмі : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Міщенко Тетяна Воло-
димирівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Ко-
місаренка НАМН України", [Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології 
ім. В. Я. Данилевського НАМН України"]. — Київ, 2016. — 26 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2284 А] УДК 612.43:616-008.6 

4405. Слободяник Л. О. Роль сірководню та монооксиду азоту у регуляції 
кровообігу в печінці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Слободяник Людмила Олександрів-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2018 А] 

 УДК 612.351:612.12 
4406. Суходольська Н. В. Методичні особливості фізіологічного моніторингу 

за перебігом вагітності у жінок в сучасних екологічних умовах на прикладі свинцю 
та кадмію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 
"Нормал. фізіологія" / Суходольська Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2331 А] 

 УДК 612.014.46:618.2-07 
4407. Цвинтарний А. В. Вікові, статеві та соматотипологічні особливості 

реографічних показників стегна у практично здорових юнаків і дівчат : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / 
Цвинтарний Андрій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського МОЗ України"]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-2955 А] УДК 612.014.5:611.96]-053.67 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 

4408. Голубятников М. І. Наукове обґрунтування гігієнічних основ еколо-

гічної безпеки при морегосподарській діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Голубятников 

Микола Іванович ; Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. 

акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(62 назви). — 100 пр. — [2016-2391 А] УДК 613:656.02 

На ступінь кандидата 

4409. Гвоздецький В. А. Визначення особливостей впливу промислового 

шуму на стан периферичного та центральних відділів слухового аналізатора та 

профілактика його порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Гвоздецький Віктор Анатолійо-

вич ; Держ. установа "Ін-т медицини праці НАМН", [Держ. установа "Ін-т отола-

рингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України"]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2016-1754 А] УДК 613.644:616.28-072 

4410. Любарська Л. С. Гігієнічна оцінка забезпечення харчового раціону на-

селення України цинком і міддю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Любарська Любов Сергіївна ; 

Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

120 пр. — [2016-1830 А] УДК 613.21:613.292 

4411. Федорченко Р. А. Гігієнічна оцінка та профілактика впливу атмосфер-

них забруднень на населення у мегаполісі металургійної галузі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Федорченко Руслана Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—20 (31 назва). — 100 пр. — [2016-2553 А] УДК 613.63:616-057 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

4412. Бліхар В. Є. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення форму-

лярної системи лікарських засобів в системі охорони здоров'я України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Бліхар 

Василь Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. 

— [2016-2373 А] УДК 614.2:615.2/.3](477) 

4413. Дієва Т. В. Основи наукового планування клінічного прийому і удоско-

налення системи обліку труда стоматологів-ортопедів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" ; 14.02.03 "Соц. ме-

дицина" / Дієва Тетяна Василівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. 

наук України". — Одеса, 2016. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (54 назви). — 

100 пр. — [2016-2236 А] УДК 614.254:616.314 

На ступінь кандидата 

4414. Змага Я. В. Розрахунковий метод підвищеної точності для оцінки межі 

вогнестійкості дерев'яних балок з вогнегасним просоченням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Змага 

Яна Василівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. 
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захисту України, [Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту 

цивіл. захисту України]. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1966 А] 
 УДК 614.841.46:624.011.2 
4415. Кравчук Ю. А. Соцекосистемний аналіз захворюваності на лептоспіроз 

у Тернопільській області та удосконалення системи санітарно-епідеміологічного 
нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 
"Епідеміологія" / Кравчук Юлія Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН 
України", [ВДНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського" МОЗ України]. 
— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
1808 А] УДК 614.4:[616.98:579.834]](477.84) 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

4416. Леонтьєв Д. А. Створення системи фармацевтичних стандартних зразків 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 
15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Леонтьєв Дмитро Анатолійо-
вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Держ. підприємство 
"Укр. наук. фармакоп. центр якості лікар. засобів"]. — Харків, 2016. — 41 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (44 назви). — 100 пр. — [2016-1633 А] 

 УДК 615.07(477) 
4417. Шпичак О. С. Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і 

розробка технології лікарських апіпрепаратів для застосування у спортивній 
медицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 
15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Шпичак Олег 
Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. 
— 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (69 назв). — 1 50 пр. — [2016-
2512 А] УДК 615.012.07 

На ступінь кандидата 

4418. Завада О. О. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 
похідних 2-аміно/аміноалкілімідазолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Завада 
Оксана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 
Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — 
[2016-1961 А] УДК 615.011:547.781.057 

4419. Матерієнко А. С. Утворення іонних асоціатів азобарвника кармоїзину та 
їх використання у фармацевтичному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Ма-
терієнко Анна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 
Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — 
[2016-1642 А] УДК 615.074:543.42 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

4420. Баюрка С. В. Розробка методів хіміко-токсикологічного аналізу лікар-

ських речовин антидепресивної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Баюрка 

Сергій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2016. — 44 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 33—39 (48 назв). — 100 пр. — 

[2016-3012 А] УДК 615.214.065.07 
4421. Борщевський Г. І. Теоретичне обґрунтування та розробка ліпосомаль-

них лікарських препаратів у формі ін'єкційного розчину та спрею на основі нано-

біотехнології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Борщевський 
Геннадій Ілліч ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 100 пр. — 

[2016-2043 А] УДК 615.451.1.012 

4422. Бутко Я. О. Експериментальне обґрунтування створення м'яких лікар-
ських форм із керамідами для лікування запальних захворювань шкіри та ранового 

процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Бутко Ярослава Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. — [2016-2044 А] УДК 615.454.1.012:616.5-002 
4423. Єрьоменко Р. Ф. Фармакологічне обґрунтування доцільності створення 

нового коректора білкового обміну на основі екстракту з трави люцерни посівної : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Єрьоменко Римма Фуатівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 
мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2016. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—32 

(45 назв). — 100 пр. — [2016-2771 А] УДК 615.322.012:582.736.312 

4424. Криворучко О. В. Фармакогностичне дослідження представників родин 

Розові та Деренові як джерел одержання лікарських засобів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 
фармакогнозія" / Криворучко Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(65 назв). — 100 пр. — [2016-1972 А] УДК 615.322.015 

4425. Крутських Т. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу 
та технології лікарських засобів на основі субстанції "Альтабор" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Крутських Тетяна Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. фармацевт. ун-т]. — 
Львів, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (37 назв). — 100 пр. — [2016-

2433 А] УДК 615.451.1.014.2:615.322 

4426. Лебединець В. О. Методологія формування систем управління якістю на 

підприємствах з виробництва лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 
справи та суд. фармація" / Лебединець Вячеслав Олександрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 43, [1] с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—39 (65 назв). — 100 пр. — [2016-2062 А] УДК 615.12.012 

4427. Олійник П. В. Теоретичні і методологічні засади організації фармацев-
тичного забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Олійник Петро Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 
2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (71 назва). — 100 пр. — [2016-1658 А]

 УДК 615.1:614.88 
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На ступінь кандидата 

4428. Акрітіду Х. Фармакогностичне дослідження люпину багатолистого : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Акрітіду Христина ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(18 назв). — 100 пр. — [2016-2521 А] УДК 615.322.014.2.07:582.736.309 

4429. Андріанов К. В. Порівняльне фармакогностичне вивчення поширених 
сортів м'яти перцевої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 
наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Андріанов Костянтин 
Вадимович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3161 А] 

 УДК 615.322.015:582.943.12 
4430. Волошина А. А. Фармакогностичне вивчення дивини звичайної та ство-

рення фітозасобу на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Волошина 
Анастасія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-
3024 А] УДК 615.322.015:582.943 

4431. Горлачова В. І. Розробка складу та технології крему з ліпофільним 
екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 
орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Горлачова Вікторія Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3254 А] 

 УДК 615.454.1.014.2:615.262.1:616-001.17 
4432. Гулмуродов І. С. Розробка складу та технології мазі з ефірною олією 

гісопу для лікування застудних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармацевт. наук : спец. 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 
справи та суд. фармація" / Гулмуродов Ісоміддін Сафарович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2393 А] УДК 615.454.1:615.322:616.2 

4433. Давішня Н. В. Експериментальне обґрунтування комбінованого засто-
сування глюкозаміну з кетопрофеном у формі крем-гелю при остеоартриті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Давішня Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 
— 100 пр. — [2016-2233 А] УДК 615.454.1.03:616.72/.73 

4434. Дзюбенко С. П. Синтез, будова, фізико-хімічні та біологічні властивості 
похідних 4-гідрокси-1-метил-2,2-діоксо-1Н-2λ

6
, 1-бензотіазин-3-карбонової кислоти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Дзюбенко Сергій Петрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл., схеми. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2530 А] УДК 615.212.074 

4435. Ділай Н. В. Оптимізація виробництва та контролю якості стерильних 
лікарських засобів за вмістом бактерійних ендотоксинів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 
фармацевт. справи та суд. фармація" / Ділай Надія Володимирівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [АТ "Галичфарм"]. — 
Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2016-
2396 А] УДК 615.4.012.07 
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4436. Колєснікова В. Є. Розробка складу та технології крему для лікування 
дерматологічних захворювань, ускладнених демодексом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фарма-
цевт. справи та суд. фармація" / Колєснікова Владислава Євгенівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2059 А] 

 УДК 615.454.1.012:616.5-002 
4437. Колісник Ю. С. Фармакогностичне дослідження Capsella bursa pastoris 

(L.) Medik : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Колісник Юлія Сергіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2016-2536 А] 

 УДК 615.322.03.07:582.683.2 
4438. Конечна Р. Т. Одержання комплексу біологічно активних речовин з 

калусних культур лікарських рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Конечна 
Роксолана Тарасівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Да-
нила Галицького, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2016. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—19 (30 назв). — 100 пр. — [2016-2127 А] УДК 615.322.01 

4439. Коротков В. А. Розробка складу та технології супозиторіїв з екстрактом 
маклюри помаранчевої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 
наук : спец. 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 
Коротков Володимир Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 
ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. 
— [2016-2429 А] УДК 615.454.2.014.2:615.451.1:582.634 

4440. Кучина Л. К. Розробка складу й технології м'яких лікарських засобів 
антигіпертензивної й антиангінальної дії з дилтіаземом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фарма-
цевт. справи та суд. фармація" / Кучина Лариса Костянтинівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1630 А] 

 УДК 615.454.012:615.22 
4441. Мовчан О. Д. Закономірності формування механізмів толерантності до 

дії антиконвульсантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Мовчан Олена Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — 
Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
2984 А] УДК 615.213.015.11 

4442. Мозгова О. О. Вольтамперометричне визначення протимікробних препа-
ратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 
"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Мозгова Олена Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2540 А] УДК 615.28.03.07 

4443. Москвичов Є. П. Фармакологічна корекція порушень імунологічної ре-
зистентності в умовах експериментальної доксорубіцинової імуносупресії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 
Москвичов Євгеній Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т 
МОЗ України. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2016-3083 А] УДК 615.37.07 
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4444. Поготова Г. А. Експериментальне обґрунтування ефективності органо-

протекторної дії синтетичних та природних антиоксидантів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Поготова Гуля 

Аманмурадівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-1865 А] УДК 615.277.3.07 

4445. Шелкова Е. В. Науково-методичні підходи до удосконалення фармацев-

тичного забезпечення закладів охорони здоров'я в умовах впровадження форму-

лярної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Шелко-

ва Еллона Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Київ, 

2016. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (32 назви). — 100 пр. — [2016-

2598 А] УДК 615.1:614.2 

4446. Щудрова Т. С. Експериментальний аналіз нефротропних властивостей 

органоспецифічних пептидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Щудрова Тетяна Сергіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. 

держ. мед. ун-т"]. — Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2800 А] 

 УДК 615.324:577.112.6:616.61-008.64-092.9 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

4447. Волков О. О. Стратегія захисту когнітивних функцій при знеболенні опе-

рації кесарів розтин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Волков Олексій Олегович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — 

Дніпропетровськ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (34 назви). — 

100 пр. — [2016-1578 А] УДК 616-089.5:618.5-089.888.61 

4448. Громнацька Н. М. Етіологічні та патогенетичні аспекти метаболічного 

синдрому у дітей і підлітків, його діагностика, профілактика і лікування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Громнацька Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2016. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 

(38 назв). — 100 пр. — [2016-2767 А] УДК 616-008-07-08-053.2 

4449. Шевченко М. В. Медико-соціальне обґрунтування нової системи фі-

нансування охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Шевченко Марина Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Укр. ін-т стратег. 

дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2016. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—39 

(64 назви). — 100 пр. — [2016-2558 А] УДК 616-058:336.02](477) 

На ступінь кандидата 

4450. Близнюк Р. В. Патогенетичні особливості перебігу раннього періоду 

травматичної хвороби в умовах хронічного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Близнюк Руслан Ва-

сильович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. 
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держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України"]. — Чернівці, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3123 А] УДК 616-001-036:616.36-002.2 

4451. Гаркуша С. Л. Наукове обґрунтування заходів профілактики ускладнень 

метаболічного синдрому шляхом використання у раціоні харчування шротів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Гаркуша Світлана Леонтіївна ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Мар-

зєєва НАМН України", [КУ "Житомир. обл. мед. консульт.-діагност. центр"]. — 

Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 120 пр. — [2016-2387 А] 
 УДК 616-008.9-084:613.26:664.696.3 

4452. Жеребятьєв О. С. Імуноопосередковані механізми розвитку експеримен-

тальних запальних захворювань кишківника та можливості їх корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Жеребятьєв Олександр Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 
мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2016-2242 А] УДК 616.002-036-08-092.9 

4453. Ілюшина Г. Я. Особливості метаболічного синдрому у жінок в клі-

мактеричному періоді: підходи до діагностики та шляхи медикаментозної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Ілюшина Ганна Ярославівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2016. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1600 А] 

 УДК 616-008.9:618.173]-07-08 
4454. Лаугс О. Л. Автоматизований медичний комплекс для визначення стану 

здоров'я молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Лаугс Олена Леонідівна ; Вінниц. 

нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). 
— 100 пр. — [2016-1982 А] УДК 616-07:004.891.3]-053.6 

4455. Льошенко І. А. Оптимізація використання інгібіторів фібринолізу в 

комплексі інтенсивної терапії акушерських кровотеч внаслідок передчасного 

відшарування плаценти у периопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Льошенко Ірина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. 

мед. акад. МОЗ України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2823 А] 

 УДК 616-089.5:618.56-005.1 
4456. Сидорчук С. Г. Особливості перебігу експериментального ранового 

процесу та його фармакокорекція антимікробно-антиоксидантним комплексом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Сидорчук Сергій Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2478 А] УДК 616-001.4-085:615.281.015 

4457. Шевченко В. І. Обґрунтування системи профілактики виробничо-

зумовленої онкологічної патології у працівників галузі охорони здоров'я : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Шевченко Вадим Іванович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці Нац. 

акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2016-2039 А] УДК 616-006-084-057:614.2 
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4458. Щуліпенко Л. І. Патогенетичні механізми формування дизрегуляторних 

станів у операторів транспорту: моделювання, класифікація, формалізоване роз-

пізнавання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Щуліпенко Леся Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [ДП "Укр. НДІ медицини 
трансп. МОЗ України"]. — Чернівці, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3238 А] УДК 616-056.2:656.071 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

4459. Горяінова Н. В. Ризик-адаптована стратифікація та напрями оптимізації 

лікування гострої мієлоїдної лейкемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Горяінова Надія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр 

екстреної мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров'я України", 

[ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України"]. — Київ, 2016. — 46 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (59 назв). — 150 пр. — [2016-2392 А] 

 УДК 616.155.392-08 

4460. Демиденко Г. В. Патогенетичне обґрунтування діагностики та корекції 

кардіометаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим 

діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Демиденко Ганна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 

(57 назв). — 100 пр. — [2016-2969 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-07-08 
4461. Кисельов С. М. Інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого 

шлуночка: клінічні і структурно-функціональні особливості перебігу, діагностичні, 

терапевтичні та прогностичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кисельов Сергій Михайлович ; М-во 
охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (43 назви). — 100 пр. — [2016-2856 А] 

 УДК 616.127-005.8-06:616.124-007.64]-07-08 

4462. Колесник М. Ю. Рання діагностика ураження міокарда лівого шлуночка 

та лікування гіпертонічної хвороби в поєднанні з порушеннями метаболізму 
глюкози : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Колесник Михайло Юрійович ; Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (53 назви). — 
100 пр. — [2016-1611 А] УДК 616.124-07+616.12-008.331.1-008.9-08 

4463. Нетяженко Н. В. Клініко-патогенетичні особливості порушень тромбо-

цитарно-плазмового гемостазу у жінок із різними формами ішемічної хвороби серця 

та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.11 "Кардіологія" / Нетяженко Нонна Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2016. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (29 назв). — 100 пр. — [2016-3089 А] 

 УДК 616.12-005.4-06:616.155.2-008]-07-08 

4464. Ніколаєнко-Камишова Т. П. Оптимізація діагностики та розробка 

лікувально-профілактичних заходів щодо мінімізації розвитку тромботичних 
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ускладнень у хворих на хронічні мієлопроліферативні новоутворення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та 

трансфузіологія" / Ніколаєнко-Камишова Тетяна Петрівна ; Держ. установа "Ін-т 

гематології та трансфузіології НАМН України", [Держ. установа "Нац. наук. центр 

радіац. медицини НАМН України"]. — Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—32 (40 назв). — 100 пр. — [2016-2937 А] 

 УДК 616.15:616-006-002.2]-07-08 

4465. Трембовецька О. М. Діагностика морфофункціональних особливостей 

міокарда лівого шлуночка в нормі і при різних варіантах порушення внутрішньо-

серцевої гемодинаміки на основі Спекл-трекінг ехокардіографії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 

Трембовецька Олена Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України". — Київ, 2016. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—28 (41 назва). — 100 пр. — [2016-1892 А] 

 УДК 616.127:616.124]-073.7 

На ступінь кандидата 

4466. Алексевич К. О. Особливості перебігу некротичного процесу в міокарді 

на тлі токсичного гепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Алексевич Катерина Олегівна ; Вищ. держ. 

навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2881 А] 

 УДК 616.127-002.4-06:616.36-002]-092 

4467. Барабанчик О. В. Особливості клінічного перебігу, діагностики, ліку-

вання та профілактики порушення обміну сечової кислоти у пацієнтів з ожирінням в 

поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Барабанчик Олена 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Тернопіль, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2084 А]

 УДК 616.153-098:612.461.25:616.36-003.8]-07-08 

4468. Бідучак А. С. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 

профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейної медицини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Бідучак Анжела Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. 

держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-2761 А] УДК 616.1-008-084:614.253.2-055 

4469. Бойко О. І. Прогностична значимість змін у хворих з мієлодиспластич-

ним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Бойко Ольга Ігорівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України", [ДУ "Ін-т 

патології крові та трансфуз. медицини НАМН України"]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-1935 А] 

 УДК 616.155.191-037:612.119 

4470. Бородай Е. С. Значення чинників тромбоемболічних уражень головного 

мозку у хворих з персистуючою формою фібриляції передсердь неклапанного 

походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
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14.01.11 "Кардіологія" / Бородай Еліна Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — 

Київ, 2016. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2090 А]

 УДК 616.126.4:616.831]-005.6-07-08 
4471. Данюк І. О. Покращення лікування артеріальної гіпертензії при первин-

ній подагрі комбінацією антагоніста рецепторів ангіотензину ІІ та блокатора 

кальцієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Данюк Інна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я 

України". — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-3178 А] УДК 616.12-008.331.1-06:616.72-002.78]-085 

4472. Дєлєвська В. Ю. Фактори фіброзу та деградації екстрацелюлярного 
матрикса в прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень та артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Дє-

лєвська Валентина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 15—19 (31 назва). — 100 пр. — [2016-
2805 А] УДК 616.12-008.46-06:[616.24-002+616.12-008.331.1 

4473. Камінський Р. Ф. Вплив малих доз ртуті та кардіопротекторів на 

міокард щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Камінський Ростислав Феліксович ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2773 А] 

 УДК 616.127-091.8-092.9:615.916:546.49 

4474. Кацитадзе І. Ю. Вплив різних шляхів контролю частоти серцевих 

скорочень на толерантність до фізичного навантаження, її гемодинамічне забезпе-
чення та функцію міокарду у післяінфарктних хворих з хронічною серцевою недо-

статністю і помірно зниженою фракцією викиду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кацитадзе Ігор Юрійович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 
ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — 

Київ, 2016. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

2250 А] УДК 616.12-008.46:616.127]-07-08 

4475. Колесник Е. Л. Пружно-еластичні властивості артеріальної стінки у 
хворих на гіпертонічну хворобу помірного та високого кардіоваскулярного ризику : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Колесник Етері Ладівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2016. — 

24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — 
[2016-1969 А] УДК 616.12-008.331.1:616.13-004.6]-07-08 

4476. Кулик О. Ю. Особливості активності лептину у хворих з метаболічним 

синдромом в залежності від статі, ступеню ожиріння та порушень вуглеводного 

обміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Кулик Оксана Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2016-1624 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616-008.9-056.25 

4477. Кулікова М. В. Діагностична значимість поліморфізмів генів ренін-

ангіотензинової системи та маркерів запалення у хворих на артеріальну гіпертензію з 
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цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кулікова Марія Валеріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—

15 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1975 А] 
 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-07-08 

4478. Лазанюк В. М. Діагностика та комплексна корекція геморагічних роз-

ладів у дітей, оперованих з приводу "ціанотичних" вроджених вад серця : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 
інтенсив. терапія" / Лазанюк Віктор Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — 

[2016-2902 А] УДК 616.12-007.2-005.1-07-085-053.2 
4479. Лопіт В. М. Тактика хірургічного лікування гострого варикотромбо-

флебіту в басейні малої підшкірної вени : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лопіт Василь Михайлович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2271 А] УДК 616.147.3-002.07-089 
4480. Мелень А. П. Особливості діагностики та хірургічного лікування па-

цієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мелень Андрій Петрович ;  

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-1994 А] УДК 616.133-007.272-07-089 

4481. Розуменко І. О. Зв'язок поліморфізму генів інгібіторів та активаторів 

ектопічної кальцифікації з механізмами розвитку гострого коронарного синдрому : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Розуменко Інна Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2945 А] 

 УДК 616.12-008-036:612.126 
4482. Світлик Ю. О. Вплив епідуральної анестезії на функціональний стан 

міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Світлик Юлія Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. 
акад. МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Дніпро-

петровськ, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2795 А]

 УДК 616.12-005.4-089.5-02:616.127-008 

4483. Сєдая Л. В. Клініко-патогенетичні особливості серцево-судинних змін 

при ANCA-асоційованих системних васкулітах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Сєдая Лілія Валеріївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Лиман 

(Донец. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

2586 А] УДК 616.13/.14-002-06 
4484. Ситіна І. В. Фактори кардіоваскулярного ризику та енергетичний 

гомеостаз у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ситіна 

Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 
2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2016 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-036-06 
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4485. Тітова Ю. П. Патоморфологічна характеристика венозних судин при їх 

індукованому склерозуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Тітова Юлія Павлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-2177 А] УДК 616.147.3-004-092 

4486. Юзич І. А. Клініко-функціональна діагностика і патофізіологічні ме-

ханізми виникнення вторинних дилатаційних кардіоміопатій : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Юзич Іванна 

Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-2515 А] УДК 616.127-002-07 

4487. Яковлев Б. Ф. Біохімічні чинники мікроциркуляторних порушень при 

ішемічній хворобі серця у осіб похилого віку; корекція пентоксифіліном : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / 

Яковлев Борис Федорович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 

Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2016-2920 А] УДК 616.12-005.4-06-085.22-053.9 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

4488. Черепньов І. А. Науково-технічні основи інформаційної електромагніт-

ної терапії бронхопневмонії в тваринництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Черепньов Ігор 

Аркадійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 

2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40. — 100 пр. — [2016-2556 А] 

 УДК 616.24-002-78:636.09 

На ступінь кандидата 

4489. Бабік І. В. Рання реабілітація дітей з позашпитальною пневмонією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Бабік Іванна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-2366 А] УДК 616.24-002-036-08-053.2 

4490. Давиденко О. В. Особливості перебігу та прогнозу обструктивного 

бронхіту у дітей грудного віку з наслідками перинатального ураження центральної 

нервової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Давиденко Олена Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2803 А] 

 УДК 616.233-002-007.272-06:616.831-053.1]-07-08 

4491. Жукова Т. О. Ефективність комплексного лікування місцевопоширеного 

раку гортані при застосуванні індукційної хіміо- та мультифракційної променевої 

терапії : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Жукова Тетяна Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вищ. держ. навч. 
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закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1960 А] 
 УДК 616.22-006.6-085:615.849.5 
4492. Лукащук С. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування галоаерозоль-

терапії у відновлювальному лікуванні дітей з рецидивуючим бронхітом та часто 
хворіючих дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Лукащук Світлана 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Держ. установа "Наук.-практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ України"]. — Харків, 
2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3197 А]
 УДК 616.233-002-085.835-053.2 

4493. Павлик О. В. Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми у 
дітей з поліморфізмом гена структурного білка шкіри та шляхом підвищення 
ефективності її терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Павлик Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2459 А] 

 УДК 616.248-036:575.113]-053.2 
4494. Плахута В. А. Стан імунної системи, мінерального обміну та мікро-

біоценозу товстої кишки у дітей раннього віку з тимомегалією, хворих на обструк-
тивний бронхіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.10 "Педіатрія" / Плахута Валентина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 
України", [Сум. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—
18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-2465 А] 

 УДК 616.233-002:[616.345:577.128]]-053.2 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

4495. Левченко О. М. Аліментарно-дисбіотичні аспекти патогенезу і профі-
лактики неалкогольного стеатогепатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Левченко Олена Михайлівна ; Сум. 
держ. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп." МОЗ України]. — Суми, 2016. — 
27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (34 назви). — 100 пр. — [2016-3070 А] 

 УДК 616.36-002-084:615.24 
4496. Лихота К. М. Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного ліку-

вання та профілактики сагітальних зубощелепних аномалій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лихота 
Костянтин Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 34 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—31 
(26 назв). — 100 пр. — [2016-2741 А] УДК 616.314.2-007.1-071-08 

4497. Шінкарук-Диковицька М. М. Показники захворюваності зубів та їх 
залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових чоловіків із різних 
регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.22 "Стоматологія" / Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2016. — 36, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (39 назв). — 100 пр. — [2016-1717 А] 

 УДК 616.314-055.1(477) 
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На ступінь кандидата 

4498. Андрощук О. В. Особливості репаративної регенерації печінки та нирок 
при медикаментозному їх ураженні у статевонезрілих щурів, патогенетична 
корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 
"Патол. фізіологія" / Андрощук Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2722 А] 

 УДК 616.36+616.61]-099-092:615.23]:616-003.93 
4499. Антоненко А. В. Особливості виникнення і прогнозування та підвищен-

ня ефективності лікування гастропатій, спричинених прийомом нестероїдних про-
тизапальних препаратів, у хворих на остеоартроз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Антоненко Антоніна 
Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2016. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2961 А] 

 УДК 616.33-002-02:616.72-002]-07-08 
4500. Бакунець П. П. Оцінка ефективності методів хірургічного лікування 

хворих на пухлини підшлункової залози з ураженням магістральних судин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бакунець 
Петро Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 
[2016-2369 А] УДК 616.37-006-06:616.1]-089 

4501. Бакунець Ю. П. Діагностика, прогнозування та профілактика печінкової 
недостатності при резекції печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бакунець Юрій Петрович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2208 А] 

 УДК 616.36-008.64-07-084:616.36-089 
4502. Галич Л. В. Оптимізація морфоестетичної діагностики патологічного 

прикусу ІІ1 класу за Енглем у дітей 10—13 років із різними типами росту нижньої 
щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Галич Людмила Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. 
держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 130 пр. — [2016-3028 А] 

 УДК 616.314.25/.26-07-053.5 
4503. Гриб О. М. Механізми змін шлункової мікроциркуляції у людей літнього 

віку з хронічною патологією шлунка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гриб Оксана Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", 
[ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Чернівці, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2232 А] 

 УДК 616.33-005-036.1-053.9 
4504. Данилова Ю. Г. Удосконалення апаратурно-хірургічного методу ліку-

вання пацієнтів з аномаліями положення зубів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Данилова Юлія Ген-
надіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України", [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2394 А] УДК 616.314-007-089 
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4505. Дьомін С. Г. Медикаментозна корекція порушень моторики кишок в 

інтенсивній терапії післяопераційного періоду у хірургічних хворих : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Дьомін Сергій Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, 

ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1765 А] 

 УДК 616.34-009.1-089.168-085:615.216 

4506. Зубачик О. В. Клініко-лабораторне обґрунтування диференційованого 

підходу до лікування і профілактики гіперестезії зубів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Зубачик Орися 

Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — 

Одеса, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-

1599 А] УДК 616.314-009.621-085-084 

4507. Зубко М. Д. Рак печінки: мікроскопічні і імуногістохімічні диференційні 

та прогностичні характеристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Зубко Марія Дмитрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2247 А] 

 УДК 616.36-006.6-07 

4508. Іванченко Р. В. Обґрунтування хірургічної тактики та раннього енте-

рального харчування при гострій непрохідності тонкої кишки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Іванченко Роман 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-2894 А] УДК 616.341-007.272-089.168 

4509. Козловська І. М. Комплексне хірургічне лікування ускладнених форм 

хронічних анальних тріщин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Козловська Ірина Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — 

Чернівці, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (32 назви). — 100 пр. — [2016-1968 А]

 УДК 616.352-002.44-089 

4510. Костенко С. Б. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування спектро-

фотометричних методів ідентифікації фотополімерних композитних пломбувальних 

матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Костенко Світлана Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3058 А] 

 УДК 616.314-74 

4511. Котик Т. Л. Морфофункціональний стан піднижньощелепної залози в 

інтактних щурів та за умови розвитку експериментального цукрового діабету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Котик Тарас Любомирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3279 А] 

 УДК 616.316.1-007:616.379-008.64]-092.9 

4512. Кофман А. А. Вдосконалення хірургічного лікування пацієнтів з 

інволюційним птозом шкіри верхньої та середньої зон обличчя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кофман 
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Анна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2016-3059 А] УДК 616.31:617.52-007.42]-089.84 

4513. Кулінченко Р. В. Клініко-морфологічна характеристика скронево-

нижньощелепних суглобів за наявності дефектів зубних рядів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кулінченко 

Руслан Вадимович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-1625 А] УДК 616.314.2:616.724-036 

4514. Куріцин А. В. Обґрунтування та удосконалення методики дентальної 

імплантації у пацієнтів із складними анатомічними умовами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Куріцин 

Андрій Віталійович ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук 

України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1628 А] 

 УДК 616.314-089.843-035.2 

4515. Кучера М. В. Корекція порушень функції жувальних м'язів при не-

знімному протезуванні односторонніх включених дефектів зубних рядів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Кучера Мар'яна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-2437 А] УДК 616.314-007-77-06:616.742]-08 

4516. Максимів О. О. Особливості протезування хворих на цукровий діабет 

повними знімними пластинковими протезами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Максимів Олег Олегович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т" 

МОЗ України]. — Ужгород, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-2446 А] УДК 616.314-089.843:616.379-008.64 

4517. Матвеєв Р. М. Еферентні та мініінвазивні методи у комплексному 

лікуванні хворих з деструктивними формами гострого панкреатиту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Матвеєв Роман 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. 

— Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

1993 А] УДК 616.37-002.1-07-089 

4518. Романчук К. Ю. Персоналізація фармакотерапії та її прогнозування у 

хворих на хронічний гепатит С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Романчук Катерина Юріївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2016. 

— 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-2473 А] УДК 616.36-002-037-085:615 

4519. Сов'як О. О. Особливості клінічного перебігу множинного карієсу зубів 

та обґрунтування лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Сов'як Оксана Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-1880 А] УДК 616.314-002-084-053.5 

4520. Топол І. О. Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної 

тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової 
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мікрофлори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Топол Інна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

фізіології ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2016-2755 А] 

 УДК 616.33+616.34]-018-092.19 

4521. Фурман Р. Л. Клініко-експериментальне обґрунтування комплексного 

лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи, що супроводжуються по-

шкодженням нижньоальвеолярного нерва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Фурман Руслан Леонідович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2016-2341 А] 

 УДК 616.314:[616.716.4-001.5:616.833.1-001.3]-08 

4522. Чайковський І. Г. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору 

методу тривимірної обтурації кореневих каналів зубів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Чайковський Ігор 

Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(6 назв). — 100 пр. — [2016-2839 А] УДК 616.314.19-073.432.19-085 

4523. Черняєва А. О. Діагностична значимість фактора некрозу пухлин-α для 

розвитку кардіоваскулярних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу з 

неалкогольною жировою хворобою печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Черняєва Анна Олександрівна ; 

Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. 

мед. наук України". — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-2032 А] УДК 616.379-008.64:616-006-002.4]-07 

4524. Чорний О. В. Вибір ілеотрансверзоанастомозу в хірургічному лікуванні 

раку товстої кишки : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Чорний Олег Васильович ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2596 А] 

 УДК 616.345-006.6-089 

4525. Чурпій В. К. Клінічний перебіг та хірургічне лікування гострого холе-

циститу у хворих похилого і старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Чурпій Володимир Костянтинович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-3154 А] УДК 616.366-002.1-036-089-053.9 

4526. Шалигін С. М. Оптимізація реконструктивно-відновлюючих операцій на 

товстій кишці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Шалигін Сергій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-1712 А] УДК 616.345-089.844 

4527. Швець І. Є. Лікування генералізованого пародонтиту у хворих на 

хронічні запальні процеси шлунково-кишкового тракту з використанням мінеральної 

води курорту Моршин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Швець Ігор Євгенович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1909 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-06:616.33/.34-002.2]-085.838(477.83) 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

4528. Вацеба Т. С. Корекція інсулінорезистентності у хворих з первинним 

гіпотиреозом в умовах йодної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Вацеба Тамара Сергіїв-

на ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 

НАМН України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2016-2382 А] 

 УДК 616.441-008.64:616-008.9]-08 

4529. Гогітідзе Т. Г. Органічна гіперпролактинемія: особливості гормонально-

метаболічних порушень та ефективність супресивної терапії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Гогітідзе 

Теона Гурамівна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Да-

нилевського Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3032 А] 

 УДК 616.432-006.55-008-085 

4530. Співак Ж. С. Безпліддя при гіпотиреозі у чоловіків, оптимізація його 

терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Співак Жанна Сергіївна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендо-

крин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2024 А]

 УДК 616.441-008.64:616.697]-085 

4531. Тимофій О. В. Патогенез порушень гіпоталамо-епіфізарних взаємовід-

носин, індукованих змінами фотоперіоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Тимофій Олег Васильович ;  

М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. 

ун-т". — Чернівці, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-2489 А] УДК 616.43/.45-008.1-092 

4532. Шевченко І. Ю. Клініко-генетичні варіанти синдрому Шерешевського-

Тернера у дітей України та особливості їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Шевченко Ірина Юріїв-

на ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, 

трансплантації ендокрин. органів і тканин, [Нац. дит. спеціаліз. лікарня "ОХМАТДИТ" 

МОЗ України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-1715 А] УДК 616.43-056.7-053.2-036-08(477) 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

4533. Литинська Т. О. Комплексне лікування хворих на хронічні дерматози 

(псоріаз, екзема) з урахуванням стану органів травлення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Литинська 
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Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця. — Київ, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (41 назва). — 100 пр. — 

[2016-1636 А] УДК 616.51-085:616.33/.37 

На ступінь кандидата 

4534. Василенко А. В. Оптимізація терапії, прогнозування і профілактики 

рецидивів розацеа з урахуванням порушень мікробіоценозу шкіри, імунітету, 

вегетативної регуляції та психоемоційного стану : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Василенко 

Анна Василівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", 

[Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2016. — 17 с. — Бібліогр.:  

с. 12—14 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1938 А] УДК 616.5-002.2-036.87-07-08 

4535. Возняк І. Я. Оптимізація тактики ведення хворих на псоріаз з ураху-
ванням важкості перебігу та імуноморфологічної характеристики шкіри : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Возняк Ірина Ярославівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та вене-

рології НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 
2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (31 назва). — 100 пр. — [2016-1943 А] 

 УДК 616.517-036-08 

4536. Гоцко О. С. Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланомонебез-

печних невусів з використанням цифрової фотометрії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Гоцко Оксана Степанів-

на ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-

вецького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. 

— Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

3172 А] УДК 616.5-006-073.96:004 
4537. Лівенцова К. В. Зв'язок поширеності, особливостей перебігу і лікування 

системного червоного вовчака з екологічними чинниками довкілля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Лівенцова 

Катерина Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького. — Лиман (Донец. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 150 пр. — [2016-1986 А] УДК 616.5-002.52-07-08 

4538. Наумова Л. О. Диференційована терапія вугрової хвороби у жінок з 

урахуванням особливостей ендокринного стану, гормонального статусу організму та 

клінічного перебігу захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Наумова Людмила Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2016. — 32, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (25 назв). — 

100 пр. — [2016-2454 А] УДК 616.53-002-085:616.4]-055.2 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

4539. Підмурняк О. О. Лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні оперативні 

втручання в лікуванні об'ємних новоутворень нирок та каменів проксимального 

відділу сечоводу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Підмурняк Олексій Олексійович ; Держ. установа "Ін-т урології 
НАМН України". — Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). 

— 100 пр. — [2016-2003 А] УДК 616.61-006-089 
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4540. Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації 

діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у 

хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сусла Олександр Богданович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 

(58 назв). — 100 пр. — [2016-2488 А] 

 УДК 616.61-002.2-06:616.12-008.1]-07-08 

4541. Філіпець Н. Д. Експериментальне вивчення нефропротекторної дії моду-

ляторів калієвих і кальцієвих каналів за умов гострого і хронічного пошкодження 

нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Філіпець Наталія Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2016. — 44, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (51 назва). — 100 пр. — [2016-2952 А] 

 УДК 616.61-002.2-085:615.25 

На ступінь кандидата 

4542. Аксьонов П. В. Низькоенергетична ударно-хвильова терапія в лікуванні 

хворих з еректильною дисфункцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Аксьонов Павло Валерійович ; Держ. 

установа "Ін-т урології НАМН України". — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2016-2362 А] 

 УДК 616.69-008.1-085.83 

4543. Жунько Д. В. Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний 

простатит з метаболічним синдромом з використанням фізичних чинників і 

немедикаментозних методів на амбулаторному етапі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Жунько Дмитро Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Укр. НДІ мед. реабілітації 

та курортології"]. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-3263 А] УДК 616.65-002-008.9:614.2 

4544. Заводовський Є. С. Профілактика та лікування хірургічних ускладнень 

перитонеального діалізу у хворих з термінальними стадіями хронічного захворю-

вання нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Заводовський Євген Сергійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1962 А] УДК 616.61-002-07-089 

4545. Кононенко О. А. Діагностика і лікування ятрогенних пошкоджень сечо-

водів у онкологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Кононенко Олексій Анатолійович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2016. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—23 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1970 А] УДК 616.617-006-07-08 

4546. Кузнецова К. С. Роль функціонального ниркового резерву в патогенезі 

хронічної хвороби нирок у хворих на цукровий діабет І та ІІ типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Кузнецова Катерина Сергіївна ; Сум. держ. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. 

МОЗ України"]. — Суми, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-3062 А] УДК 616.61-002.2:616.379-008.64]-036:612.461 
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4547. Повєткіна Т. М. Особливості функціонального стану вегетативної 

нервової системи у механізмах формування термінової адаптації до внутрішнього 

застосування мінеральної води Нафтуся у хворих на пієлонефрит : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Повєткіна Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2016. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

2750 А] УДК 616.61-002-085.327:612.8 

4548. Рибальченко І. Г. Хірургічне лікування новонароджених дітей з синд-

ромом збільшеної калитки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Рибальченко Інна Геннадіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2016-2584 А] 

 УДК 616.67-007.61-089-053.31 

4549. Черниченко О. А. Обґрунтування діагностики та лікування порушення 

мінеральної щільності кісток у хворих на рак передміхурової залози, що отримують 

гормонотерапію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Черниченко Олег Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т урології 

НАМН України". — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). 

— 100 пр. — [2016-1905 А] УДК 616.65-006.6:616.71-008.82-008.817]-07-085 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

4550. Орлик Т. В. Вертебральний больовий синдром у людей старших вікових 

груп при системному остеопорозі: фактори ризику, діагностика, лікування, профі-

лактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Орлик Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, [Держ. установа "Ін-т геронтології 

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Лиман (Донец. обл.), 2016. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—41. — 100 пр. — [2016-1853 А] 

 УДК 616.71-007.234-07-08-053.9 

4551. Філіпчук В. В. Синдром фемороацетабулярного конфлікту в пацієнтів 

дитячого, підліткового та юнацького віку: хірургічні методи профілактики і ліку-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Філіпчук Віктор Васильович ; Держ. установа "Ін-т 

травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 26—32 (43 назви). — 200 пр. — [2016-2838 А] 

 УДК 616.728.2-007-089-053.2/.6 

На ступінь кандидата 

4552. Боднарчук Ю. А. Малоінвазивні хірургічні втручання при неусклад-

нених компресійних переломах нижньогрудного та поперекового відділів хребта : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-

хірургія" / Боднарчук Юрій Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3246 А]

 УДК 616.711-001.5-089.81 
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4553. Громов А. Б. Корекція деформацій великого вертлюга в хірургічному 
лікуванні патології кульшового суглоба у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Громов 
Артем Борисович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 
2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 125 пр. — [2016-1954 А]
 УДК 616.718.1-007.24-089-053.2 

4554. Жарка А. Ю. Особливості перебігу, патогенезу та ефективності ліку-
вання ревматоїдного артриту, що розпочався у дитячому та дорослому віці, еволюція 
ювенільного ідіопатичного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Жарка Анастасія Юріївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. — Лиман (Донец. 
обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 150 пр. — [2016-2566 А] 

 УДК 616.72-002.77-036-08 
4555. Крилова А. С. Вивчення ефективності структурно-модифікуючих та 

гіпоурикемічних препаратів у лікуванні остеоартрозу з гіперурикемією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / 
Крилова Анна Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 
центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я України]. — Київ, 2016. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2131 А] 

 УДК 616.71/.72-002.77:616.153.857.5]-085:615.275 
4556. Крочак С. П. Фактори ризику, особливості клінічного перебігу та ліку-

вання первинного остеоартрозу колінних суглобів у жінок старших вікових груп з 
порушеннями структурно-функціонального стану кісткової тканини : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Крочак 
Святослава Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — 
Лиман (Донец. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2016-1812 А] УДК 616.728.3-007.24-055.2-053.9 

4557. Шевченко І. В. Модульне ендопротезування в лікуванні злоякісних 
пухлин дистального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Шевченко 
Ігор Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології 
хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 
2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 150 пр. — 
[2016-1911 А] УДК 616.718.4-006.6-089.843 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

4558. Ковтюк Н. І. Якість життя дітей із хронічною неврологічною пато-
логією: оцінка, корекція та медична реабілітація : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ковтюк Наталія Іванівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського МОЗ України", [ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 
2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (69 назв). — 100 пр. — [2016-2124 А]
 УДК 616.8-053.2-036-08 

4559. Корсак А. В. Регенерація органів нервової системи за умов по-

шкодження, фармакологічної корекції та використання електрохірургічного 
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інструменту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Корсак Аліна Вадимівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 44, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (30 назв). — 100 пр. — [2016-

2779 А] УДК 616.83-001.4-085-089-091.8 

На ступінь кандидата 

4560. Баранова К. В. Особливості цитокін-ферментної рівноваги у хворих на 

мозкові інсульти різних типів та оптимізація тактики їх лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Баранова 

Катерина Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 

України]. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-1730 А] УДК 616.831-005.1-07-08 

4561. Козлова Ю. В. Морфо-функціональний стан гіпокампу в динаміці роз-

витку експериментальної кардіоміопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Козлова Юлія Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-2813 А] УДК 616.831-021.2:616.12-008-092.9 

4562. Коровіна Л. Д. Патогенетичні зв'язки аліментарних і мікросоціальних 

чинників із станом автономної нервової системи у студентів-медиків молодших 

курсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Коровіна Лідія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — Рубіжне (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2899 А] УДК 616.8-092-057.875 

4563. Лахота І. О. Ефективність надання медичної допомоги хворим з 

гострими порушеннями мозкового кровообігу, які не були госпіталізовані до 

профільного стаціонару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Лахота Ілля Олександрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2573 А]

 УДК 616.831-005-08 

4564. Поясник І. М. Клініко-діагностичні критерії венозної енцефалопатії та 

особливості її лікування у хворих з хронічним обструктивним захворюванням 

легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Поясник Ірина Миронівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — 

Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

3096 А] УДК 616.831-002-06:616.24-002]-07-08 

4565. Селіванова К. Г. Методи та засоби визначення феноменів тремтіння при 

діагностиці функціональних уражень нервової системи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Селіванова Каріна Григорівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2016-

2546 А] УДК 616.831-073-71 

4566. Суходольська Е. С. Ефективність лікування вегето-судинної дисфункції 

за гіпертензивним типом у дітей шляхом корекції у них метаболічних порушень : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Суходольська Елеонора Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-2550 А] 
 УДК 616.839-008-07-08-053.2 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  
психічні стани 

На ступінь доктора 

4567. Дворяк С. В. Інтегрована медико-соціальна допомога хворим із залеж-
ністю від опіоїдів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.17 "Наркологія" / Дворяк Сергій Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України]. — Харків, 2016. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 100 пр. — [2016-2234 А] 

 УДК 616.89-008.441.3:364.69 
4568. Засєда Ю. І. Клініко-психологічні та нозоспецифічні особливості 

психофеноменологічного профілю у хворих на соматоформні розлади та психо-
соматичні захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Засєда Юрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2016. — 44 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 37—40 (37 назв). — 100 пр. — [2016-2411 А] 

 УДК 616.89-07-085.851 

На ступінь кандидата 

4569. Кутова Н. В. Психологічні особливості хворих на хронічний панкреатит 
та їх психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
19.00.04 "Мед. психологія" / Кутова Наталія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2265 А] 

 УДК 616.89:616.37-002]-07-08 
4570. Слободянюк Д. П. Клініко-психологічні особливості, психокорекція і 

психопрофілактика дезадаптації у студентів з соціальною фобією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 
Слободянюк Дмитро Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — 
Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-
2320 А] УДК 616.89-008.441.1-084-057.875 

4571. Шманько О. В. Клініко-діагностичні предиктори розвитку когнітивних 
порушень та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шманько 
Олег Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2195 А] 

 УДК 616.89-008:616.12-008.331.1]-07-08 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

4572. Юрко К. В. Діагностична значимість імуно-генетичних механізмів у роз-

витку метаболічних порушень у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний гепатит 
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С : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 

хвороби" / Юрко Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (63 назви). — 100 пр. — [2016-2760 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ:616.36-002]-008-092.19 

На ступінь кандидата 

4573. Задирака Д. А. Нейрогуморальні й прооксидантно-антиоксидантні по-

рушення у хворих на серозні та гнійні менінгіти і їх патогенетично обґрунтована 

корекція в комплексному лікуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Задирака Денис Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Запоріз. держ. 

мед. ун-т]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. 

— [2016-2410 А] УДК 616.9:616.831.9-002-022.7-092-085 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.3 Ортопедія 

На ступінь кандидата 

4574. Чернишова І. М. Обґрунтування застосування реципрокного ортеза в 

реабілітації дітей з порушенням функції опори та ходьби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

Чернишова Ірина Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", 

[Укр. НДІ протезування, протезобудування та відновлення працездатності М-ва 

праці та соц. політики України]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 110 пр. — [2016-1906 А] 

 УДК 617.3:616.832.21-002-089.23 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

4575. Ковальчук Д. Ю. Діагностика та лікування стенозуючого лігаментиту 

пальців кисті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Ковальчук Дмитро Юрійович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (5 назв). — 100 пр. — [2016-1797 А] 

 УДК 617.577:616.727.9-002]-07-08 

4576. Кріцак М. Ю. Місцеве лікування ранових дефектів у хворих із 

синдромом діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кріцак Мирослав Юрійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-2432 А] УДК 617.586:616.379-008.64]-08 

4577. Ляшенко М. В. Удосконалення методики комплексної ентеральної 

терапії при хірургічному лікуванні хворих з гнійно-запальними захворюваннями 

черевної порожнини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ляшенко Микола Володимирович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України", [Держ. установа "Крим. держ. мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського" МОЗ 

України]. — Запоріжжя, 2016. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-2576 А] УДК 617.55-002.3-089 
4578. Михалойко І. Я. Комплексне диференційоване хірургічне лікування 

синдрому діабетичної стопи з урахуванням вираженості медіакальцинозу артерій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Михалойко Ігор Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-
Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2983 А] 

 УДК 617.586:616.379-008.64]-07-089 
4579. Хіміч О. М. Ампутація гомілки у пацієнтів із облітеруючими ангіо-

патіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / Хіміч Олександр Миколайович ; Держ. установа "Ін-т 
травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2345 А] 

 УДК 617.584:616.8-009.86]-089.87 
4580. Чайка В. О. Обґрунтування використання мініінвазивних методів діаг-

ностики і лікування при травмі живота, поєднаної з черепно-мозковою травмою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Чайка Владислав Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпро-
петров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2502 А] 

 УДК 617.55-001-06:[616.714+616.831]-001]-07-08 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

4581. Гончарь О. М. Ефективність застосування донатора оксиду азоту в 
лікуванні хворих на первинну відкритокутову глаукому : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Гончарь Олена 
Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2016. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 12—15 (23 назви). — 100 пр. — [2016-1952 А] 

 УДК 617.7-007.681-085:[615.03:546.17-31 
4582. Мартопляс К. В. Оптимізація тактики факоемульсифікації діабетичної 

катаракти у хворих на цукровий діабет ІІ типу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мартопляс Костянтин 
Віталійович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
НАМН України". — Одеса, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). 
— 100 пр. — [2016-1834 А] 

 УДК 617.741-004.1:616.379-008.64]-07-089:615.837 
4583. Нестерець О. Л. Оптимізація хірургічного лікування катаракти при 

хронічному передньому увеїті у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Нестерець Олена Леонідівна ; Держ. 
установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — 
Одеса, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—14 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2456 А]
 УДК 617.741-004.1-089:617.72-002.2]-053.2 

4584. Пархоменко О. Г. Оптимізація діагностики діабетичної макулопатії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 
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"Офтальмологія" / Пархоменко Олег Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2940 А] 

 УДК 617.736:616.379-008.64]-07 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

4585. Коваль Г. Д. Імунопатогенез ендометріозу, асоційованого з безпліддям: 

нові методи діагностики та підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Коваль Галина 
Данилівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2016-1608 А] 

 УДК 618.14-002:618.177]-07-08 

4586. Страховецький В. С. Гнійно-запальні захворювання придатків матки: 
тактика хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Страховецький Віталій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 39 с. — 
Бібліогр.: с. 32—34 (27 назв). — 100 пр. — [2016-2909 А] 

 УДК 618.11/.12-002.3-089:618.179 

На ступінь кандидата 

4587. Болотна М. А. Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у 

юних жінок, які народжують вперше : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Болотна Марина Анато-

ліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. 
Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2016-2215 А] УДК 618.36-008.6-07-084-055.2 

4588. Ветох Г. В. Оптимізація діагностики та лікування жінок з синдромом 

полікістозних яєчників на тлі запальних захворювань органів малого тазу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Ветох Галина Василівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і 

гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2526 А] 

 УДК 618.11-006-07-08 
4589. Вітренко Д. В. Кесарів розтин та репродуктивне здоров'я жінок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Вітренко Дмитро Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-1574 А] УДК 618.5-089.888.61-092 

4590. Гнип І. П. Оптимізація діагностики і лікування аденоміозу та порушень 

репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гнип Ірина Петрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1758 А] 

 УДК 618.17-02:618.14-007.1]-07-08 

4591. Жильчук А. В. Оптимізація лікування хворих на рак молочної залози з 

високим ризиком виникнення рецидиву неопластичного процесу : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Жильчук 

Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології 

ім. Р. Є. Кавецького, [Рівнен. обл. онкол. диспансер МОЗ України]. — Київ, 2016. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (17 назв). — 130 пр. — [2016-2891 А] 
 УДК 618.19-006.6-036.87-085 

4592. Кобилецька Н. А. Профілактика аномалій пологової діяльності та 

перинатальної патології з використанням партнерських пологів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Кобилецька Наталія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2255 А] 

 УДК 618.5-084 
4593. Комісарова І. В. Корекція репродуктивного здоров'я при йоддефіцитних 

захворюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Комісарова Інна Валентинівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2016-1802 А] 
 УДК 618.17-036.82-08:612.392.6 

4594. Кукуруза І. Л. Оперативне вагінальне розродження та його вплив на 

здоров'я матері та дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кукуруза Інна Леонідівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1814 А] УДК 618.5-089.888 

4595. Куса О. М. Профілактика та лікування акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок з групи ризику внутрішньоутробного інфікування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Куса Олена Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2016-2436 А] УДК 618.3-06-022-084-085 

4596. Лимар Є. А. Полісистемні пошкодження у вагітних : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Лимар Євген Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук 

України", [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстреної мед. допомоги та 

медицини катастроф МОЗ України"]. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 120 пр. — [2016-1985 А] 

 УДК 618.3-001-07-08 
4597. Прокіп У. Є. Удосконалення діагностично-терапевтичних заходів при 

ідіопатичній істміко-цервікальній недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Прокіп 

Уляна Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 
Галицького. — Львів, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-2469 А] УДК 618.21:618.146-008.64]-07-085 
4598. Римарчук М. І. Діагностика та профілактика акушерських та перина-

тальних ускладнень у вагітних з ретрохоріальними та ретроплацентарними гема-
томами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Римарчук Маріяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я 
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України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 
України", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2312 А] 

 УДК 618.2-06-07-084 
4599. Саврун С. С. Комплексна діагностика та лікування плоскоклітинних 

дисплазій епітелію шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Саврун Степан Степанович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[ПВНЗ "Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини"]. — Київ, 2016. — 19 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2075 А] 

 УДК 618.146-006-07-08 
4600. Соколова М. І. Тактика ведення вагітності і пологів у жінок, інвазованих 

нематодами і лямбліями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Соколова Марина Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2016-2020 А]
 УДК 618.2/.3:616.995.1 

4601. Шевага О. Я. Тактика ведення жінок з ектопічною вагітністю на фоні 
хронічної урогенітальної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шевага Олександр 
Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2016-2914 А] УДК 618.3-007.41-06:618.16-022.7]-07-084 

4602. Щурко Д. М. Оптимізація ведення вагітності та розродження жінок з 
вродженими вадами розвитку плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Щурко Дар'я Миколаївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т  
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Тернопіль, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2514 А] 

 УДК 618.33-007-07-084 
4603. Яроцька Ю. О. Оптимізація профілактики виникнення та прогресування 

прееклампсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Яроцька Юлія Олегівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2016-1920 А] 

 УДК 618.3-008.6-084 
4604. Яцентюк В. В. Оптимізація хірургічного лікування рецидивуючого 

цистоцеле і генітального пролапсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Яцентюк Віталіна 
Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2016-2359 А] УДК 618.14-007.44-089 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  
значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

4605. Апостолюк В. О. Узагальнена теорія та методи проектування коріолісо-

вих вібраційних гіроскопів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
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спец. 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / Апостолюк Владислав Олександро-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—36 (30 назв). — 125 пр. — [2016-2882 А] УДК 62-752.4 
4606. Криштопа С. І. Розвиток наукових основ підвищення знософрикційних 

властивостей гальм нафтогазового обладнання та технологічного транспорту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини 
нафт. та газ. пром-сті" / Криштопа Святослав Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(58 назв). — 100 пр. — [2016-3191 А] УДК 62-59:622.6 

На ступінь кандидата 

4607. Антонець Т. Ю. Метод і пристрій контролю короткочасної переванта-
жувальної здатності високовольтного кабелю в умовах виробництва : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Антонець Тарас Юрійович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 
(17 назв). — 100 пр. — [2016-3005 А] УДК 620.179.148:621.315.2 

4608. Кирилаш О. І. Забезпечення теплового режиму силових блоків турбо-
компресорних агрегатів з конвертованими газотурбінними двигунами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 
пром. теплоенергетика" / Кирилаш Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем 
машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2016-2897 А] УДК 62-843.8 

4609. Мисковець С. В. Розробка методології прогнозування зносостійкості 
матеріалів деталей паливної апаратури дизельних двигунів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Мисковець Сергій Васильович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2016. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2825 А] 

 УДК 620.178.16:621.436.2 
4610. Панченко С. А. Управління процесами структуроутворення та підви-

щення комплексу корозійних властивостей труб з феритно-аустенітних сталей : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-
теріалознавство" / Панченко Сергій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. 
акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2002 А] 

 УДК 620.193:621.774]:669.15-194.5 
4611. Пастернак В. В. Комп'ютерно-імітаційне моделювання структури по-

рошкових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Пастернак Вікторія Валентинівна ; Луц. нац. 
техн. ун-т. — Луцьк, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2016-1858 А] УДК 620.178:004.942 

4612. Станиціна В. В. Розвиток методу повної енергоємності для визначення 
показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та 
комплекси" / Станиціна Валентина Володимирівна ; НАН України, Ін-т заг. енерге-
тики. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2016-2591 А] УДК 620.9 

4613. Шмирко В. В. Розроблення оксидокерамічних покриттів на основі 

алюмінію для захисту від зношування металізаційно відновлених деталей : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Шмирко Віктор Васильович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-

пенка. — Львів, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2016-3157 А] УДК 620.197:621.797.72-033.78 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.01 Теорія та принципи машинобудування (машинознавство) 

На ступінь кандидата 

4614. Хваста М. М. Розвиток теорії взаємодії матеріальних і енергетичних 
потоків в харчових виробництвах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. 

вир-в" / Хваста Мирослав Михайлович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 110 пр. — [2016-2594 А] 

 УДК 621.01:531.31]:664 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

4615. Кондратюк В. А. Теплообмін і аеродинаміка пучків плоскоовальних 

труб в поперечному потоці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Кондратюк 
Вадим Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. 

— 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2537 А] 

 УДК 621.186.3:536.24 

4616. Максюта Д. І. Комбінований метод аеродинамічної оптимізації ступеня 

осьової турбіни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Максюта Дмитро Ігорович ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3078 А] УДК 621.165 

4617. Рижков Р. С. Створення високоефективного турбоімпактного сепаратора 
стиснутих газів для газотурбінних установок : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Рижков 

Ростислав Сергійович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.", [Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(33 назви). — 100 пр. — [2016-2012 А] УДК 621.184.25:621.438 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

4618. Грецьких С. В. Ослаблення статичного геомагнітного поля феромаг-

нітними елементами будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Грецьких Світлана Володимирівна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. установа "Ін-т техн. проблем 

магнетизму НАН України"]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(6 назв). — 100 пр. — [2016-1953 А] УДК 621.3.013.22:[537.622.4:624.012.45 
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4619. Журавльов Ю. І. Математичне моделювання і аналіз відмовостійкості 

термоелектричних охолоджувачів в САПР теплонавантажених пристроїв : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 "Системи авто-

матизації проектув. робіт" / Журавльов Юрій Іванович ; Одес. нац. політехн. ун-т, 

[Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-3046 А] УДК 621.3.036:004.896 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

4620. Добровольський Ю. Г. Первинні перетворювачі для вимірювання 

енергетичних характеристик оптичного випромінення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / 

Добровольський Юрій Георгійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова, [ТОВ "Наук.-виробн. фірма "Тензор"]. — Харків, 2016. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36. — 120 пр. — [2016-2807 А] УДК 621.314:621.32 

4621. Прокопенко Ю. В. Мікрохвильові діелектричні структури з мікроме-

ханічним перелаштуванням частотних і фазових характеристик : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Прокопенко Юрій Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—43 (129 назв). — 100 пр. — [2016-2310 А]

 УДК 621.315.592 

На ступінь кандидата 

4622. Аббасіан Мохсен. Коаксіально-лінійний двигун з постійними магнітами 

у вібраційній системі занурювача будівельних елементів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Аббасіан 

Мохсен ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Київ. нац. ун-т буд-ва і архі-

тектури]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2016-2361 А] УДК 621.313.84 

4623. Батрак Л. М. Енергоефективне управління паралельним активним фільтром 

трифазної чотирипровідної системи живлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі елект-

роенергії" / Батрак Лариса Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

2209 А] УДК 621.316 

4624. Бойко М. І. Оптимізація структурно-морфологічних параметрів моно-

кристалів Cd(Zn)Te для створення детекторів ядерного випромінювання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, 

обладнання та вир-во електрон. техніки" / Бойко Микола Іванович ; НАН України, 

Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2016-2964 А] 

 УДК 621.315.592:539.12 

4625. Говоров В. П. Підвищення ефективності розподільчих мереж міст в 

умовах слабкої кореляції графіків навантажень та нелінійності характеристик 

електроприймачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Говоров Владлен Пилипович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2016-2923 А] УДК 621.311.1(1-21) 

4626. Климко В. І. Вітросонячні системи електроживлення малопотужних 

споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Климко Володимир Іванович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-1790 А] УДК 621.311.24:621.548.5 

4627. Ковальова Ю. В. Компенсація реактивної потужності електроприводів з 

тиристорними перетворювачами напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Ковальова 

Юлія Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-1796 А] УДК 621.314 

4628. Коноплінський М. А. Адаптивне векторне керування асинхронними 

двигунами при варіаціях активних опорів статора та ротора : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Коноплінський Максим Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-3056 А] УДК 621.313.333 

4629. Назаренко А. О. Система керування теплоспоживанням будівель з 

комбінованим теплопостачанням і використанням сонячної енергії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комп-

лекси" / Назаренко Андрій Олегович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1846 А] 

 УДК 621.311.243:697.329 

4630. Олексенко С. В. Оцінка показників лінійних електромеханічних пере-

творювачів ударної дії з високою магнітною сумісністю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / 

Олексенко Сергій Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (36 назв). — 100 пр. — [2016-

2152 А] УДК 621.314 

4631. Петренко І. В. Вплив дефектів радіаційного походження на електро-

фізичні та оптичні властивості GaP та AlGaAs світлодіодів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Петренко Ігор Віталійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т ядер. 

дослідж. НАН України]. — Чернівці, 2016. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15 

(28 назв). — 100 пр. — [2016-2306 А] УДК 621.315.592 

4632. Приступа Д. Л. Ідентифікація електричних параметрів асинхронних 

двигунів при самоналаштуванні векторно-керованих електроприводів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси 

та системи" / Приступа Дмитро Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2016-2543 А] УДК 621.313.332-83 

4633. Сиротенко М. О. Моделі та методи оптимізації розташування апаратних 

засобів підвищення ефективності електропостачання в мережах 10 кВ : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 
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системи" / Сиротенко Михайло Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 2016. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2949 А] 

 УДК 621.311.027.5 

621.32 Електричні джерела світла 

На ступінь кандидата 

4634. Наконечний М. С. Моделювання та розрахунок процесів у планарних 

індуктивних елементах для електронної пускорегулювальної апаратури люмі-

несцентних ламп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.09.07 "Світлотехніка та джерела світла" / Наконечний Мирослав Степанович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2867 А] УДК 621.327.534.15 

4635. Поталіцин С. Ю. Розробка науково-технічних основ впровадження 

компактних люмінесцентних ламп в системи зовнішнього освітлення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка та 

джерела світла" / Поталіцин Сергій Юрійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-

2871 А] УДК 621.327.534.15:351.811.111.5 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

4636. Панченко В. В. Покращення електромагнітної сумісності тягової під-

станції постійного струму з контактною мережею : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Панченко Владислав 

Вадимович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. ун-т залізн. 

трансп.]. — Харків, 2016. — 19, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-1666 А] УДК 621.331:621.311.1 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

4637. Добровецька О. Я. Електрохімічне осадження каталітично активних 

наночастинок Pd-Au у середовищі органічних апротонних розчинників : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / 

Добровецька Оксана Ярославівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-3257 А] УДК 621.35 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

4638. Чехместрук Р. Ю. Методи та засоби вимірювання параметрів радіо-

частотних імітансних логічних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Чехместрук Роман 

Юрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2016-1907 А] УДК 621.37 
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621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

4639. Коваленко Є. Ю. Енергоефективне керування електроживленням систем 

наносупутників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Коваленко Євген Юрійович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2928 А] 

 УДК 621.383.51:629.783-022.532 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

4640. Сергеєв-Горчинський О. О. Методи та моделі підвищення завадостій-

кості інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. 

системи та мережі" / Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович ; Нац. авіац. ун-т, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1688 А] УДК 621.391.8:004.032 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

4641. Ушаков С. І. Методи компенсації впливу багатопроменевості сигналу 

спільного джерела в пасивних радіотехнічних системах частотно-часової синхро-

нізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Ушаков Сергій Іванович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-3119 А] УДК 621.396.6 

4642. Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді. Підвищення якості сприйняття послуг 

для абонентів мереж 4G на основі моделі сервісної архітектури LTE : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи 

та мережі" / Хайдер Худхаір Аббас Аль-Заяді ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 

130 пр. — [2016-2797 А] УДК 621.396 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

4643. Кумиш В. Ю. Адаптивне палітрове кодування та контекстний пошук у 

прикладних телевізійних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Кумиш Владислав 

Юрійович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2016-1976 А] 

 УДК 621.397 
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4644. Мохамад Гані Абу Таам. Метод управління телекомунікаційними 
ресурсами для підвищення оперативності передачі даних : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Мохамад Гані Абу Таам ; Нац. авіац. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Київ, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-
1843 А] УДК 621.397 

4645. Насіров Ф. В. Методи низькорівневого аналізу телевізійних зображень у 
прикладних телевізійних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Насіров Фуад Вагіф 
огли ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1847 А] УДК 621.397 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

4646. Василенко О. В. Удосконалення робочого процесу двотактного двигуна 
з іскровим запалюванням і безпосереднім вприскуванням палива : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Василенко Олег Вадимович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3020 А] УДК 621.43.055 

4647. Вербовський В. С. Покращення паливної економічності стаціонарних 
газових двигунів використанням акумульованої теплової енергії : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Вербовський Валерій Степанович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-
2045 А] УДК 621.433 

4648. Клименко О. М. Оцінка впливу регулювання температурного стану 
поршнів на техніко-економічні показники дизеля : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Клименко 
Олександр Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2776 А] 

 УДК 621.436.2 
4649. Козловський А. В. Підвищення стійкості процесів в низькоемісійних 

камерах згоряння газотурбінних двигунів плазмохімічною стабілізацією : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Козловський Артем Вікторович ; Нац. ун-т кораблебудування 
ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2016-3273 А] УДК 621.433.056 

4650. Кравченко С. С. Конвертація стаціонарного двигуна ГД100 для роботи 
на низькокалорійних газових паливах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Кравченко Сергій 
Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1807 А] 

 УДК 621.433:662.76 
4651. Москаленко І. М. Удосконалення методів профілювання бічної поверхні 

поршнів двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Москаленко Іван 
Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-
ковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(7 назв). — 100 пр. — [2016-2786 А] УДК 621.432.3 
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4652. Шуба Є. В. Зниження токсичності та поліпшення паливної економічності 
бензинових двигунів в режимах малих навантажень і холостого ходу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Шуба Євгеній Васильович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2759 А] УДК 621.43.057 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  
транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

4653. Лебедєв А. Ю. Підвищення вихідних характеристик лабіринтно-гвинто-
вих насосів шляхом визначення їх раціональних параметрів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та 
гідропневмоагрегати" / Лебедєв Антон Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. 
— [2016-3069 А] УДК 621.674.05:620.17 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

4654. Власов А. Ф. Розвиток наукових і технологічних основ підвищення 
ефективності застосування екзотермічних сумішей при електродуговому зварюванні 
і електрошлакових процесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Власов 
Анатолій Федорович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донбас. держ. 
машинобудів. акад.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2016. — 35 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). — 100 пр. — [2016-2222 А] 

 УДК 621.791.75.04 
4655. Гетьман О. І. Керування структурно-фазовими перетвореннями в 

імпрегнованих металопористих катодах та керамічних матеріалах під дією високих 
температур та НВЧ поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Гетьман Ольга 
Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — 
Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (33 назви). — 100 пр. — [2016-
3252 А] УДК 621.762 

4656. Максименко А. Л. Наукові засади прогнозування консолідації порошко-
вих матеріалів на основі аналізу багаторівневої взаємодії елементів їх структури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. 
металургія та композиц. матеріали" / Максименко Андрій Леонідович ; НАН 
України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (50 назв). — 100 пр. — [2016-3199 А] 

 УДК 621.762 
4657. Якимчук М. В. Науково-технічні засади створення обладнання для 

групового пакування харчових продуктів на основі мехатронних модулів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 
обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Якимчук Микола Володи-
мирович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 38 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—35 (48 назв). — 150 пр. — [2016-2516 А] УДК 621.798 

На ступінь кандидата 

4658. Видмиш П. О. Підвищення ефективності процесу електродугового 

зварювання дією зовнішнього магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Видмиш Павло Олександрович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-2220 А] УДК 621.791.75:621.3.013 
4659. Жовноватюк Я. С. Удосконалення процесів електрогідравлічного 

перфорування отворів в листових деталях шляхом формування рівномірних полів 
тиску : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 
"Процеси та машини оброб. тиском" / Жовноватюк Ярослав Сергійович ; Кременчуц. 
нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1768 А] УДК 621.7.044 

4660. Маркевич А. Г. Удосконалення технології вібраційного волочіння дроту 
тугоплавких металів в умовах зворотно-поступального руху деформуючого інстру-
менту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини оброб. тиском" / Маркевич Андрій Геннадійович ; Кременчуц. 
нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 110 пр. — [2016-1640 А] 

 УДК 621.778.1:669.018.255 
4661. Усенко Р. В. Наукові і технологічні основи виготовлення керамічних 

оболонкових форм з використанням імпортозамісної та техногенної сировини для 
литва за витоплюваними моделями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Усенко Руслан Вікторович ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2031 А] УДК 621.74.045 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

4662. Шевчук О. Г. Оптимізація режиму зміни вильоту баштового крана з 
шарнірно-зчленованою стріловою системою : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Шевчук 
Олександр Григорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 
[Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури]. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—22 (30 назв). — 100 пр. — [2016-2916 А] УДК 621.87 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

4663. Захарченко М. Б. Моделювання процесів тертя та зношування в прямих 
та зворотних трібосистемах в умовах граничного мащення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 
машинах" / Захарченко Михайло Борисович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
115 пр. — [2016-2853 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

4664. Бурдейна В. М. Удосконалення методів забезпечення взаємозамінності 

координованих отворів у машинобудуванні на етапі проектування : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Бурдейна Вікторія Михайлівна ; Укр. інж.-пед. 

акад. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-1568 А] УДК 621.95.04 

4665. Гупка А. Б. Технологічне забезпечення виготовлення гвинтових стрічко-

вих заготовок з вигнутим профілем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Гупка Андрій Богданович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3175 А] 

 УДК 621.9.04:621.867-428 

4666. Зайцева І. М. Підвищення однорідності шліфпорошків алмазу за міц-

ністю і розмірами селективним відбором дефектних кристалів ситовим, магнітним та 

електричним методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Зайцева Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2533 А] 

 УДК 621.921.34.016-492.2 

4667. Засельський І. В. Розробка та створення портального багатороторного 

змішувача для забезпечення умов попередньої підготовки залізовмісних відходів в 

аглошихті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.08 

"Машини для металург. вир-ва" / Засельський Ігор Володимирович ; Нац. металург. 

акад. України, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1598 А] 

 УДК 621.929.6:622.781 

4668. Колесник В. О. Технологічне забезпечення якості при свердлінні 

циліндричних отворів в пакетах "вуглепластик / титановий сплав" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 

Колесник Віталій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. 

держ. ун-т]. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-2814 А] УДК 621.95-472 

4669. Кучвара І. М. Технологічне забезпечення виготовлення деталей 

еліпсних ґвинтових робочих органів машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Кучвара Іван Мико-

лайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2571 А] 

 УДК 621.993:621.882.1 

4670. Лесик Д. А. Технологічне забезпечення якості поверхневого шару де-

талей комбінованою лазерно-ультразвуковою обробкою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Лесик 

Дмитро Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 125 пр. — [2016-

2441 А] УДК 621.9.048 

4671. Милокост І. О. Підвищення якості отворів при свердлінні тонкостінних 

виробів з ортотропних вуглепластиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Милокост Ірина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2016. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—28 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2934 А]

 УДК 621.95.015:678.5 
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4672. Недобой В. А. Затискні механізми високошвидкісних шпиндельних 

вузлів на модульному принципі для фрезерних верстатів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Недобой Вадим Анатолійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Тернопіль, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2578 А] 

 УДК 621.914.3 

4673. Петришин А. І. Підвищення інформативності систем моніторингу дина-

мічного стану шпиндельних вузлів металорізальних верстатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Петришин Андрій Ігорович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-2905 А] УДК 621.9.042 

4674. Проценко П. Ю. Розробка процесу виготовлення ґвинтоподібних труб 

обкочуванням роликами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Проценко Павло Юрійович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2583 А] 

 УДК 621.983 

4675. Ростоцький І. Ю. Вдосконалення процесу деформуючого протягування 

отворів в деталях з титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Рос-

тоцький Ігор Юрійович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-2585 А] 

 УДК 621.919:669.295.017 

4676. Рузметов А. Р. Підвищення ефективності металообробки шляхом враху-

вання зміни працездатності основних робітників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Рузметов Андрій 

Русланович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2794 А]

 УДК 621.9.02 

4677. Хорошайло В. В. Підвищення ефективності розточування отворів на 

токарних верстатах шляхом створення вібростійкої інструментальної системи : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. 

оброб., верстати та інструменти" / Хорошайло Вадим Вікторович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3233 А] УДК 621.941 

4678. Яким І. С. Підвищення якості виготовлення тришарошкових бурових 

доліт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 

"Технологія машинобуд." / Яким Ігор Степанович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—19 (31 назва). — 120 пр. — [2016-2959 А]

 УДК 621.951.3:622.23.05 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

4679. Дякун І. Л. Обґрунтування параметрів пульсаторів повітряного потоку 

для підвищення ефективності технологій переробки корисних копалин : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / 

Дякун Інна Леонідівна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — 

[2016-1766 А] УДК 622.06:621.693 
4680. Череповський П. В. Обґрунтовування параметрів розробки вугільних 

родовищ крутого падіння з урахуванням області раціонального проектування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. 
розроб. родовищ корис. копалин" / Череповський Павло Васильович ; НАН України, 
Ін-т фізики гірн. процесів. — Дніпропетровськ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2350 А] УДК 622.013:622.333.03'118 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  
родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

4681. Григор'єв Ю. І. Оптимізація режиму гірничих робіт в системі "кар'єр-
техногенні родовища" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Григор'єв Юліан 
Ігорович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 
2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1583 А] 

 УДК 622.271:658.5 
4682. Стрельцова І. М. Зниження енергоємності руйнування гірських порід 

магнітно-гідрокавітаційним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Стрельцова Інна 
Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2487 А] 

 УДК 622.23.05 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.33 Добування твердих корисних копалин  
органічного походження 

На ступінь доктора 

4683. Інкін О. В. Теоретичні та геотехнологічні основи розробки природно-
техногенних ресурсів вугільних родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Інкін 
Олександр Вікторович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — 100 пр. — [2016-3266 А] 

 УДК 622.33.06:553.94 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  
Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

4684. Волинський Д. А. Прогнозування нестаціонарних процесів у складних 
газотранспортних системах великої протяжності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосхови-
ща" / Волинський Дмитро Андрійович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. 
— Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — 
[2016-2385 А] УДК 622.691.4 
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4685. Смірнов А. М. Розробка методів і засобів підвищення надійності става 

стрічкових конвеєрів вугільних шахт з різними типами роликоопор : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Смірнов 

Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 
[2016-2325 А] УДК 622.647.2 

622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 

Підготовка руди до плавлення 

На ступінь кандидата 

4686. Стадник О. С. Обґрунтування параметрів пневматичної сепарації ви-

сокозольного торфу у криволінійному потоці для виробництва палив : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. 

копалин" / Стадник Олександр Святославович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", 

[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-1883 А] УДК 622.767:622.331 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

4687. Голишев А. О. Удосконалення відкритих місцевих відсмоктувачів для 

скорочення шкідливих виділень на підприємствах гірничого машинобудування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона 

праці" / Голишев Андрій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — 
Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-3033 А] УДК 622.807 

4688. Іорданов І. В. Підвищення безпеки застосування електроенергії на 

шахтах небезпечних по газу і пилу шляхом використання надшвидкодіючих ко-
мутаційних пристроїв на електрогідравлічній основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Іорданов Ігор Вяче-

славович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у 

гірн. пром-сті М-ва енергетики та вугіл. пром-сті України]. — Красноармійськ 
(Донец. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — 

[2016-3052 А] УДК 622.817:621.31-523.3 

4689. Московський О. В. Обґрунтування параметрів гідродинамічного способу 

дегазації і зниження газодинамічної активності крутих вугільних пластів у верхній 

частині лав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 
"Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Московський Олег Вікторович ; НАН 

України, Ін-т фізики гірн. процесів, [Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2016-2286 А] УДК 622.831.3:622.234.5.013 

4690. Сергієнко Л. В. Обґрунтування параметрів прогнозу зон скупчення 

метану у пластах-супутниках в умовах тектонічної порушеності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Сергієнко Ліана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Дніпро-

петровськ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-2319 А] УДК 622.831.3:622.324.5 
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624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

4691. Нікіфорова Т. Д. Наукові основи і методи розрахунку конструкцій 
заглиблених будівель з урахуванням зовнішніх впливів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Нікіфорова Тетяна Дмитрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архітектури". — Дніпропетровськ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 
(62 назви). — 120 пр. — [2016-3090 А] УДК 624.012:69.04 

На ступінь кандидата 

4692. Балук І. М. Оптимальне проектування реконструкції та підсилення 
стрижневих металевих конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Балук Ігор 
Мирославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1926 А] УДК 624.014.04 

4693. Давиденко О. О. Напружено-деформований стан та несуча здатність 
залізобетонних елементів кругового перерізу при дії поперечної сили : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 
будівлі та споруди" / Давиденко Олексій Олександрович ; М-во регіон. розвитку, 
буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. підприємство "Держ. НДІ буд. 
конструкцій". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(7 назв). — 100 пр. — [2016-3255 А] УДК 624.012.45 

4694. Константинов П. В. Конструкції відбійних пристроїв з гумотехнічних 
виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Константинов Петро Валентинович ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 120 пр. — [2016-2425 А] УДК 624.072 

4695. Янчук Л. Л. Прогнозування технічного стану залізобетонних елементів 
транспортних споруд на автомобільних дорогах : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Янчук Леонід 
Леонідович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-1919 А] УДК 624.072.012.45.045:625.745.1 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

4696. Шокарєв Є. О. Деформації армованих ґрунтових основ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / 
Шокарєв Євген Олександрович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архітектури". — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-3000 А] УДК 624.15 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

4697. Куроп'ятник О. С. Формування зовнішніх навантажень на приводи під-

вісних канатних доріг з урахуванням впливу несуче-тягових систем : автореф. [дис.] 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / 

Куроп'ятник Олексій Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-2821 А] УДК 625.57.033 
4698. Ноженко В. С. Поліпшення триботехнічних характеристик двоточкового 

контакту "колесо-рейка" активацією поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 
Ноженко Володимир Сергійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 120 пр. — 
[2016-2297 А] УДК 625.1.032.3:629.4.06 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

4699. Запорожцева О. В. Удосконалення принципів визначення пропускної 
спроможності багатосмугових автомагістралей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 
Запорожцева Олена Володимирівна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2051 А]
 УДК 625.711.3:656.13.021.5 

4700. Хабаров В. О. Удосконалення методу інтерактивної оцінки і оперативної 
діагностики експлуатаційного стану автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 
Хабаров Володимир Остапович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2342 А] 

 УДК 625.7:681.518.54 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  
і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

4701. Вамболь В. В. Наукові засади екологічно безпечної технології утилізації 
твердих вуглецевовмісних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Вамболь Віола Владиславівна ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-
градського]. — Івано-Франківськ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(54 назви). — 100 пр. — [2016-2217 А] УДК 628.477 

На ступінь кандидата 

4702. Вронська Н. Ю. Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери 
комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Вронська Наталія Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3170 А] 

 УДК 628.166.085:502.51 

629 Машинобудування транспортних засобів.  
Транспортне машинобудування 

На ступінь доктора 

4703. Захарчук В. І. Методологічні основи використання альтернативних 

моторних палив у засобах транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 



   

 
169 

техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Захарчук 

Віктор Іванович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Харків, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (36 назв). — 150 пр. — [2016-

3265 А] УДК 629.016.082:665.733 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь кандидата 

4704. Єфименко А. М. Поліпшення поперечної стійкості колісного транспорт-

ного засобу шляхом вибору пружних характеристик колісних опор : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / 

Єфименко Алла Миколаївна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2403 А] УДК 629.3.027 

4705. Кожушко А. П. Підвищення техніко-економічних показників колісних 

тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулю-

вання гідромашин в процесі розгону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Кожушко Андрій Павлович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1799 А] УДК 629.366:631.372 

4706. Прогній П. Б. Поліпшення стійкості автомобільного поїзда у гальмів-

ному режимі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Прогній Павло Богданович ; Нац. трансп. 

ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-2582 А] УДК 629.334.017 

4707. Рожков С. П. Розробка системи керування адаптивною підвіскою авто-

мобіля з урахуванням умов експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Рожков 

Сергій Петрович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2472 А]

 УДК 629.3.027 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

4708. Горобченко О. М. Розвиток наукових основ функціонування ергатичної 

системи "локомотивна бригада-поїзд" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Горобченко 

Олександр Миколайович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2016. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). — 150 пр. — [2016-2049 А] 

 УДК 629.4.053 

4709. Фомін О. В. Розвиток наукових основ створення та ефективного вико-

ристання вантажних вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Фомін Олексій Вік-

торович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. екон.-технол. ун-т 

трансп.]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—38 (81 назва). — 100 пр. — [2016-2188 А] УДК 629.46 

На ступінь кандидата 

4710. Володарець М. В. Удосконалення методів та моделей визначення тех-

ніко-економічних показників гібридних локомотивів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга 

поїздів" / Володарець Микита Віталійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 150 пр. — [2016-2223 А] 

 УДК 629.421.3.016 

4711. Єльнікова Л. О. Підвищення ефективності перевізного процесу на заліз-

ничних напрямках за рахунок удосконалення оперативного керування експлуатацією 

локомотивного парку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Єльнікова Лідія Олегівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 

2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2016-

1959 А] УДК 629.421.2.07:656.2.025.4 

4712. Мостович А. В. Удосконалення методів і засобів експериментальної 

оцінки показників безпеки руху та плавності ходу залізничного рухомого складу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів" / Мостович Анатолій Валентинович ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля, [Філ. публ. АТ "Укр. залізниця" "Н.-д. та конструкт.-

технол. ін-т залізн. трансп." М-ва інфраструктури України]. — Сєвєродонецьк 

(Луган. обл.), 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2016-

2287 А] УДК 629.4.018.086 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь кандидата 

4713. Якушев О. О. Розробка методу вибору оптимальної форми безпечної 

області судна і визначення її розмірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Якушев Олександр 

Олегович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-1720 А] 

 УДК 629.5.012 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

4714. Мандзюк С. Ф. Урахування кручення на режимах польоту в розрахунку 

втомної довговічності конструкції крила літака : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування 

літал. апаратів" / Мандзюк Сергій Федорович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-3136 А] УДК 629.735.33.015 

4715. Сінченко С. В. Метод визначення параметрів електрохімічних акуму-

ляторів енергоустановок ракетно-космічного призначення з використанням знако-

перемінних імпульсів струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Сінченко Світлана Володи-

мирівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 

2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-3108 А] УДК 629.7.064.5:621.3 
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63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

4716. Бобров І. О. Поширеність і шкідливість соснового підкорового клопа у 

насадженнях Новгород-Сіверського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Бобров Іван 

Олексійович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена 

"Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, [Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (16 назв). — 130 пр. — [2016-3244 А] УДК 630*4:632.7](477.51) 

4717. Зборовська О. В. Лісорослинний потенціал піщаних ґрунтів Житомир-

ського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Зборовська Ольга Володимирівна ; Держ. ВНЗ 

"Нац. лісотехн. ун-т України", [Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агро-

лісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Держ. агентство ліс. ресурсів України]. — Львів, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-1964 А] 

 УДК 630*2(477.42) 

4718. Кульбанська І. М. Патологія Fraxinus excelsior L. у лісових насадженнях 

Західного Поділля України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Кульбанська Іванна Миколаїв-

на ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України]. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2060 А] УДК 630*44(477.8) 

4719. Тимочко І. Я. Лісівничо-екологічні особливості та стан ценопопуляцій 

Allium ursinum L. в лісах Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Тимочко Ігор 

Ярославович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3225 А] УДК 630*18:582.583](477.8) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

4720. Калашніков А. О. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогоспо-

дарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Калашніков Андрій Олегович ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. 

— Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-1606 А] УДК 631.164.23 

4721. Колеснік Я. В. Відтворення основних засобів сільськогосподарських 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Колеснік Яна Вікторівна ; Дніпро-

петров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпропетровськ, 2016. — 23 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2569 А] УДК 631.16 

4722. Кутковецька Т. О. Ефективність використання виробничих ресурсів у 

садівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
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08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кутковецька Тетяна Олександрівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 1 30 пр. — [2016-1978 А]

 УДК 631.151:634 

4723. Нагорнюк О. П. Формування виробничих витрат у тваринництві : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 

упр. підприємствами" / Нагорнюк Оксана Петрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 120 пр. — [2016-1844 А]

 УДК 631.162:657.471]:636 

4724. Піняга Н. О. Ефективність використання ресурсного потенціалу сіль-

ськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Піняга Надія Орестівна ; 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 120 пр. — [2016-1862 А] УДК 631.11:[332.33+331.104.262 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

4725. Копець К. Є. Розробка та обґрунтування параметрів пристрою підго-

товки зерен сої до сушіння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Копець Катерина 

Євгенівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2778 А] 

 УДК 631.365:633.34 

4726. Попик П. С. Розробка пневмомеханічного апарата точного висіву з 

активною коміркою направленої дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Попик Павло 

Сергійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2159 А] 

 УДК 631.331:62-522.7 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

4727. Гетманенко В. А. Трансформація органічної речовини ґрунту під впли-

вом удобрення осадами міських стічних вод і компостами на їх основі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і 

агрофізика" / Гетманенко Вікторія Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2227 А]

 УДК 631.417 

4728. Зубковська В. В. Особливості фосфатного стану кислих ґрунтів за 

різних умов зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Зубковська Вікторія Вікторівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-3050 А] УДК 631.415.2:631.432.2 

4729. Крилач С. І. Вплив агрофізичних властивостей посівного шару чорно-

зему типового на проростання насіння сільськогосподарських культур : автореф. 

[дис.] на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунто-
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знавство і агрофізика" / Крилач Світлана Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — 

Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

3061 А] УДК 631.445.4:631.452 
4730. Панченко О. Б. Відтворення родючості чорнозему типового залежно від 

систем основного обробітку ґрунту і удобрення в зернопросапній сівозміні Право-
бережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / Панченко Олександр Борисович ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — 
Київ, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-
1667 А] УДК 631.452:[631.48:631.582]](477.4) 

4731. Ревтьє А. В. Зміна властивостей чорнозему опідзоленого середньо-
суглинкового під дією безводного аміаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Ревтьє Аліна 
Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3100 А] УДК 631.445.4:631.41 

4732. Сальніков С. М. Зміна родючості ґрунту та продуктивність буряків 
цукрових за різних систем землеробства в Правобережному Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Сальніков Сергій Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1877 А] 

 УДК 631.452:633.63](292.485:477.4) 
4733. Чередниченко І. В. Агрофізичні та колоїдно-хімічні показники чорно-

зему типового за умов органічної системи землеробства Лівобережного Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 
"Агроґрунтознавство і агрофізика" / Чередниченко Ірина Василівна ; Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2349 А] УДК 631.41:631.445.4](477.5) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

4734. Богатир Л. В. Ефективність способів обробітку осушуваного органо-
генного ґрунту та удобрення за вирощування кукурудзи в Лівобережному Лісо-
степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Богатир Людмила Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2213 А] 

 УДК 631.51+631.8]:633.15]](477) 
4735. Власенко В. С. Продуктивність зерно-просапної ланки плодозмінної 

сівозміни в Лівобережному Лісостепу України залежно від агротехнічних заходів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Власенко Володимир Сергійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук 
України]. — Київ, 2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — 
[2016-1575 А] УДК 631.582:633.63](292.485:477) 

4736. Гуменюк О. В. Створення вихідного селекційного матеріалу озимої 

пшениці з використанням світової колекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Гуменюк Олександр 

Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. 

буряків, [Миронів. ін-т пшениці ім. Д. М. Ремесла]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2529 А] 

 УДК 631.527:633.11"324" 

4737. Заїка Є. В. Оцінка поліморфізму сортів пшениці м'якої для створення 

нових генотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.05 "Селекція і насінництво" / Заїка Євгеній Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 

Нац. акад. аграр. наук України"]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2532 А] УДК 631.527:633.11 

4738. Панчишин В. З. Продуктивність сумісних посівів вівса з бобовими та 

капустяними культурами залежно від елементів технології вирощування в умовах 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 

"Кормовиробництво і луківництво" / Панчишин Василь Зенонович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Житомир. нац. агроекол. 

ун-т]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-3092 А] УДК 633.13:633.3:635.34]:631.5(477.41/.42) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

4739. Ковальчук В. П. Системне управління водним режимом зрошуваних 

територій для захисту від підтоплення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Ковальчук Володимир Павлович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 2016. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2016-3130 А] УДК 631.67 

На ступінь кандидата 

4740. Купєдінова Р. А. Удосконалення технології експлуатації поливної 

мережі систем краплинного зрошення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Купєдінова Рушена Асанівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2016-2900 А] УДК 631.674.6 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

4741. Богдан М. М. Фізіологічне обґрунтування застосування комплексних 

добрив у посівах пшениці озимої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Богдан Михайло Михайлович ; Уман. 

нац. ун-т садівництва [та ін.]. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2016-3245 А] 

 УДК 631.8:633.11"324" 

4742. Ковальчук Н. С. Агрохімічна ефективність біологізації системи 

удобрення сільськогосподарських культур на дерново-слабопідзолистих ґрунтах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агро-

хімія" / Ковальчук Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України [та ін.]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 

100 пр. — [2016-2421 А] УДК 631.87:631.445.2 
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4743. Подобед О. Ю. Вплив тривалого застосування добрив на вміст 

мікроелементів у ґрунтах Північного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Подобед Оксана Юріївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О. Н. Соколовського", [Держ. установа "Ін-т сіл. госп-ва степ. зони"]. — Харків, 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2157 А]

 УДК 631.816:631.41](477-17)(251.1) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

4744. Іванків М. Я. Особливості міграції та акумуляції хлорорганічних пести-

цидів у системі "ґрунт-рослина" в умовах Західного Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Іванків 

Мар'яна Ярославівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2052 А] 

 УДК 631.95:631.45:632.95](292.485:477.8) 

4745. Караульна В. М. Агроекологічна оцінка забруднення компонентів тро-

фічних ланцюгів стійкими органічними забруднювачами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Караульна Віталіна 

Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокорис-

тування. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. 

— [2016-1967 А] УДК 631.95:631.453 

4746. Тимчук І. С. Агроекологічна оцінка капсульованих мінеральних добрив 

в умовах заходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Тимчук Іван Степанович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. 

ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2029 А] УДК 631.95:631.812](477.8) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

4747. Бондаренко І. В. Членистоногі-шкідники зерна колосових культур при 

зберіганні та заходи щодо регулювання їх чисельності в Лівобережному Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 

"Ентомологія" / Бондаренко Ілона Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Ін-т захисту рослин Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1566 А]

 УДК 632.93:633.1](292.485:477) 

4748. Гринчук К. В. Молекулярна діагностика та ідентифікація вірусу некро-

тичного пожовтіння жилок буряку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Гринчук Катерина Валеріївна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2733 А] 

 УДК 632.38.083.2:633.63 

4749. Колодій С. В. Удосконалення системи захисту посівів кукурудзи від 

бур'янів за різних способів обробітку ґрунту в Правобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербо-
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логія" / Колодій Сергій Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 

2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2423 А]

 УДК 632.9:633.15(292.485:477) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  
Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

4750. Кравченко В. С. Оптимізація елементів технології вирощування пше-
ниці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кравченко 
Віталій Станіславович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. 
— Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1621 А] УДК 633.11"321":631.5](477.4) 

4751. Новохижній М. В. Формування врожаю пшениці твердої ярої залежно 
від рівня інтенсифікації технології її вирощування на півдні України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Новохижній Микола Володимирович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т 
зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2016. — 20 с. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-2069 А] 

 УДК 633.11"321":631.5](477.7) 
4752. Педаш Т. М. Кореневі гнилі пшениці озимої та обґрунтування заходів 

обмеження їх розвитку в умовах північної частини Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Педаш 
Тетяна Миколаївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Ін-т сіл. госп-ва 
степ. зони Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2827 А] 

 УДК 633.11"324":632.4](292.486-17:477) 
4753. Пілярська О. О. Продуктивність гібриду кукурудзи Крос 221М залежно 

від умов зволоження, удобрення та густоти стояння рослин в умовах Південного 
Степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Пілярська Олена Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. 
ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-2071 А] 

 УДК 633.15:631.67](292.486:477.7) 
4754. Протопіш І. Г. Формування врожаю та якості зерна пшениці озимої за-

лежно від строків сівби, попередників та сорту в умовах Лісостепу правобережного : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Протопіш Іван Григорович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Вінниц. нац. 
аграр. ун-т]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3217 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](292.485-196.2) 
4755. Рарок А. В. Удосконалення окремих елементів технології вирощування 

гречки в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Рарок Антон Васильович ; Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1677 А] 

 УДК 633.12:631.5](292.485) 
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4756. Токар Б. Ю. Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від 
мінерального живлення та ретардантного захисту в Правобережному Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Токар Богдан Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — Київ, 2016. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-2337 А] УДК 633.16"321":631.811](477.5) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

4757. Мосьондз Н. П. Формування продуктивності сортів сої різних груп 
стиглості залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісо-
степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / Мосьондз Наталія Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2288 А] 

 УДК 633.34:631.5](292.485:477.4) 
4758. Павленко Г. В. Формування урожайності сої залежно від елементів 

технології вирощування в Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Павленко Галина 
Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства 
НААН". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2016-1662 А] УДК 633.34:631.559](477.4) 

4759. Трач І. В. Оптимізація сортової технології вирощування сої при по-
закореневому підживленні в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Трач Іван Васильо-
вич ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1698 А]
 УДК 633.34:631.5](292.485:477.8) 

4760. Цимбал Я. С. Добір кормових культур для зеленого конвеєра за різного 
удобрення у Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Цимбал Яро-
слав Станіславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
землеробства НААН". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-3150 А] УДК 633.2/.3:631.8 

633.4 Столові коренеплоди та бульби 

На ступінь кандидата 

4761. Строяновський В. С. Формування продуктивності картоплі різних груп 
стиглості залежно від способів садіння в Лісостепу західному : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Строяновський Василь Станіславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та 
сіл. госп-ва Поділля, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Вінниця, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2330 А]
 УДК 633.491:631.53.04](477.8) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

4762. Тишковський В. В. Продуктивність льону-довгунця в короткорота-

ційних сівозмінах залежно від удобрення в Поліссі України : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тишков-

ський Владислав Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. 

госп-ва Поділля, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Вінниця, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2030 А] 

 УДК 633.521:631.8](477.41/.42) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

4763. Кикало М. М. Продуктивність буряків цукрових залежно від елементів 

технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кикало 

Максим Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва 

Поділля [та ін.]. — Вінниця, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2016-1607 А] УДК 633.63:631.5](477.4) 

4764. Петренко І. М. Шкідливість бур'янів та оптимізація їх контролю в агро-

ценозі буряків цукрових за різних систем землеробства Правобережного Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 

"Гербологія" / Петренко Іван Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-1670 А] УДК 633.63:632.51](477.4) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового  

використання 

На ступінь кандидата 

4765. Борисенко В. В. Продуктивність різностиглих гібридів соняшника за-

лежно від густоти посіву та ширини міжрядь у Лісостепу Правобережному : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Борисенко Віталій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та 

сіл. госп-ва Поділля, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Вінниця, 2016. — 17 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 110 пр. — [2016-2089 А] 

 УДК 633.854.78:631.527.5](292.485:477.4) 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

4766. Василенко В. І. Адаптивність нових сортів та елітних форм вишні в 

умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Василенко Вікторія Іванівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т садівництва. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-1743 А] УДК 634.23:631.5](292.485:477) 

4767. Волошина В. В. Якість саджанців яблуні залежно від впливу мульчу-

вання ґрунту у розсаднику в умовах правобережної частини західного Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.07 

"Плодівництво" / Волошина Варвара Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т садівництва, [Ін-т помології ім. Л. П. Симиренка НААН України]. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-1579 А] 

 УДК 634.11.03:631.544.7](292.485:477) 
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635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 

4768. Овчарук О. В. Теоретичне обґрунтування і агротехнічні основи про-
дуційного процесу квасолі в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Овчарук Олег Васильович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський 
(Хмельниц. обл.), 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — 
100 пр. — [2016-2299 А] УДК 635.652:631.5](292.485:477.4) 

На ступінь кандидата 

4769. Жовтун М. В. Сортові особливості формування продуктивності коріандру 
посівного залежно від норм висіву та мінерального живлення в Правобережному 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Жовтун Михайло Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—
20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2243 А] УДК 635.75:631.5](292.485:477.4) 

4770. Мірошніченко Т. М. Вихідний матеріал для селекції томата, створений з 
використанням культури клітин і тканин in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Мірошніченко 
Тетяна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштан-
ництва. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 
100 пр. — [2016-2283 А] УДК 635.64:631.527:631.147 

4771. Нестеренко Є. Л. Агрономічна стабільність генофонду мутантних ліній в 
селекції і технології вирощування буряка столового (Beta vulgaris L.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Нестеренко Євгеній Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і 
баштанництва. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2016-2293 А] УДК 635.11:631.527 

4772. Сорока Л. В. Оптимізація технології вирощування індау посівного і 
дворядника тонколистого у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Сорока 
Людмила Володимирівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 
2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 110 пр. — [2016-2482 А] 

 УДК 635.4+635.7]:631.5](292.485:477.4) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення  

тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

4773. Айшпур О. Є. Теоретичне та експериментальне обґрунтування розробки 
засобів специфічної профілактики бактеріальних респіраторних хвороб свиней : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-
біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Айшпур Олена Євгенівна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. 
аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(48 назв). — 1 20 пр. — [2016-1722 А] УДК 636.4.09:616.9-084 

4774. Брошков М. М. Імунний статус організму собак залежно від фізіо-

логічних особливостей і його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Брошков Михайло Михай-

лович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Одес. держ. аграр. ун-т]. 

— Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2016-

2725 А] УДК 636.7.09:612.017 

4775. Малюк М. О. Властивості стовбурових клітин та науково-експери-

ментальне обґрунтування їх застосування у ветеринарній медицині : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 

морфологія тварин" / Малюк Микола Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 

(51 назва). — 100 пр. — [2016-2742 А] УДК 636.09:602.9 

4776. Огородник Н. З. Метаболічний гомеостаз у свиней і роль імунотропних 

препаратів у його регуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Огородник Наталія Зіновіївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—

38 (74 назви). — 100 пр. — [2016-3208 А] УДК 636.4.09:577.12:615.375.015.32 

4777. Уховський В. В. Лептоспіроз великої рогатої худоби в Україні : 

(епізоотол. моніторинг, діагностика та специф. профілактика) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 

епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Уховський Віталій Вікторович ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(38 назв). — 100 пр. — [2016-1894 А] УДК 636.2.09:616.98:579.834](477) 

На ступінь кандидата 

4778. Ареф'єв В. Л. Система індикації та ідентифікації сальмонел в кормах на 

основі мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Ареф'єв Василь Львович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2016. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3243 А] 

 УДК 636.09:579.62 

4779. Варпіховський Р. Л. Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування ремонт-

них телиць та нетелів за використання модульно-групових кліток : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 

санітарія" / Варпіховський Руслан Леонідович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Вінниц. 

нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-1742 А] УДК 636.2.08.09 

4780. Голубцова М. В. Асоціативні інвазії у курей : (поширення, патогенез та 

заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.11 "Паразитологія" / Голубцова Мар'яна Вікторівна ; Львів. нац. ун-т вет. ме-

дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1759 А] УДК 636.52/.58.09:616.99 

4781. Дрожже Ж. М. Система оцінки поствакцинального антирабічного іму-

нітету в м'ясоїдних тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Дрожже Жанна Миколаївна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба України, Держ. наук.-

контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Держ. НДІ з лаб. діагностики 

та вет.-санітар. експертизи]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-2850 А] УДК 636.09:616.993 
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4782. Єфімова О. М. Науково-експериментальне обґрунтування методу визна-

чення STEC для ветеринарно-санітарного контролю яловичини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / 

Єфімова Ольга Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Сум. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-2240 А] 

 УДК 636.2.09+614.31:637.5'62]:579.842.1/.2 

4783. Забарна І. В. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курчат-

бройлерів за застосування фармазину і тилоциклінвету : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Забарна 

Інна Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-2110 А]

 УДК 636.52/.58.09:614.97 

4784. Іщенко Л. М. Ліпіди крові жуйних за спонтанного та експерименталь-

ного лейкозу великої рогатої худоби та молекулярно-генетична ідентифікація збуд-

ника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Іщенко Людмила Мар'янівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). 

— 100 пр. — [2016-1777 А] УДК 636.2.09:577.115 

4785. Кацараба О. А. Акушерська диспансеризація корів та методи корекції 

метаболічних процесів засобами превентивної терапії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Кацараба Орест 

Андрійович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

1782 А] УДК 636.2.09:618.2 

4786. Кудрявченко О. П. Поширення та методи діагностики токсоплазмозу 

котів і собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.11 "Паразитологія" / Кудрявченко Олексій Петрович ; Львів. нац. ун-т вет. ме-

дицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології 

і штамів мікроорганізмів Держ. вет. та фітосанітар. служби України]. — Львів, 2016. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1622 А] 

 УДК 636.7/.8.09:576.89 

4787. Куляба О. В. Патогенетичні особливості фасціольозу у корів, сенсибі-

лізованих мікобактеріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Куляба Орест Володимирович ; Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-1626 А] 

 УДК 636.2.09:576.89 

4788. Мартиненко Г. А. Епізоотологічний моніторинг ньюкаслської хвороби і 

пастерельозу птиці за асоційованого перебігу та їх специфічна профілактика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-

біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Мартиненко Ганна 

Адольфівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і 

клініч. вет. медицини". — Харків, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). 

— 100 пр. — [2016-1641 А] УДК 636.5.09:579.62 

4789. Мельник О. О. Біоморфологія м'язово-скелетних структур плечового 

суглоба птахів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Мельник Олексій Олегович ; 
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Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1838 А] 

 УДК 636.5.09:616.727.2-002-092.9 

4790. Назаренко С. М. Санітарно-гігієнічна оцінка вирощування і заходів 

забезпечення якості коропів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / Назаренко Світлана Мико-

лаївна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2016. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2016-2291 А] 

 УДК 636.09:597.551.214 

4791. Приступа Т. І. Регуляція рухової активності, кровотворення та обміну 

ліпідів у поросят сполуками феруму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Приступа Тетяна Іванівна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. 

— Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

2753 А] УДК 636.4.09:612.7 

4792. Рахмун Джалал Едін. Закономірності структурно-функціональної 

організації і зональної спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів верблюда свій-

ського (Camelus dromedarius) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Рахмун Джалал 

Едін ; Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Харків, 

2016. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2016-1872 А] 

 УДК 636.295.09:616.428-006-092 

4793. Рустамова С. І. Г. Гельмінтози овець в умовах відгінних випасів, про-

філактика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Рустамова Сіала Ісмаїл Гизи ; Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-1875 А]

 УДК 636.32/.38.09:616.995.1-084 

4794. Сапачова М. А. Засіб експрес-діагностики вірусу грипу птиці в системі 

епізоотологічного моніторингу хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби 

та імунологія" / Сапачова Марина Артурівна ; Держ. вет. та фітосанітар. служба 

України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів, [Держ. 

НДІ з лаб. діагностики та вет.-санітар. експертизи]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3104 А] 

 УДК 636.5.09:616.921.5 

4795. Уховська Т. М. Особливості шлунково-кишкових бактеріозів свиней та 

розробка засобів їх специфічної профілактики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 

хвороби та імунологія" / Уховська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. 

— Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-1893 А] УДК 636.4.09:616.33/.34-022.7-084 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

4796. Борщ О. О. Роль фактору вгодованості за різних технологій утримання в 

реалізації продуктивного потенціалу молочної худоби : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тварин-

ництва" / Борщ Олександр Олександрович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, 

[Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН]. — Дніпропетровськ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 120 пр. — [2016-1739 А]

 УДК 636.2.08 

4797. Зволейко Д. В. Вплив різних типів доїльних установок на процес 

молоковіддачі, продуктивність корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Зво-

лейко Дмитро Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. 

— Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-2246 А] УДК 636.2.034:637.115 

4798. Кочук-Ященко О. А. Лінійна оцінка екстер'єру корів українських чорно-

рябої і червоно-рябої молочних порід та її зв'язок з продуктивністю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Кочук-Ященко Олександр Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. —

 с. Чубинське (Київ. обл.), 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2570 А] УДК 636.27.034(477) 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

4799. Лихач В. Я. Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-тех-

нологічних рішень у свинарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Лихач Вадим 

Ярославович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2016. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—35 (50 назв). — 100 пр. — [2016-1827 А] 

 УДК 636.4.08:631.151.2 

На ступінь кандидата 

4800. Домашова Л. О. Оцінка впливу генотипових чинників на відтворювальні 

якості свиноматок великої білої породи у віковій динаміці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Домашова Лілія Олександрівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2016-1590 А] 

 УДК 636.4.082:575.22 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

4801. Донець О. П. Вдосконалення технології шинкових виробів шляхом 

збагачення м'ясними білками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідро-

біонтів" / Донець Олександр Петрович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-

1591 А] УДК 637.525.3 

4802. Змієвська Т. М. Розроблення технології реструктурованих формованих 

продуктів із м'яса птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 

Змієвська Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т продовол. ресурсів 

Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-1772 А] УДК 637.5'65.03:664.92 
4803. Мороз О. О. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з вико-

ристанням композиційних білоквміщуючих наповнювачів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і 
продуктів з гідробіонтів" / Мороз Олена Олексіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 
Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2016-
1842 А] УДК 637.523.38.034 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  
господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі.  
Страви. Харчування. Столовий посуд 

На ступінь доктора 

4804. Скрипник В. О. Наукове обґрунтування енергоефективних процесів і 
обладнання кондуктивного жарення натуральних м'ясних виробів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., 
мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Скрипник Вячеслав Олександрович ; Харків. держ. 
ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—
36 (55 назв). — 130 пр. — [2016-2480 А] УДК 641.522.2:637.52 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  
транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

4805. Жилінков О. О. Підвищення ефективності використання великовантаж-
них автопоїздів на зовнішніх перевезеннях металопродукції : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Жилінков 
Олександр Олександрович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-
заряна, [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 22 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3183 А]
 УДК 656.136 

4806. Івасенко В. М. Вдосконалення методів та засобів вимірювання концент-
рацій шкідливих речовин у викидах автозаправних станцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи конт-
ролю та визначення складу речовин" / Івасенко Віталій Михайлович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2116 А] 

 УДК 656.13.065:621.43.068.4 

4807. Ярута А. М. Удосконалення автоматизованої системи керування дорож-

нім рухом у містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 



   

 
185 

спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Ярута Антон Миколайович ; Харків. нац. авто-

моб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2519 А] УДК 656.13.05.07 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту.  

Залізничний рух 

На ступінь доктора 

4808. Прохорченко А. В. Формування методів управління розподілом про-
пускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного 
доступу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.01 
"Трансп. системи" / Прохорченко Андрій Володимирович ; Укр. держ. ун-т залізн. 
трансп. — Харків, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (42 назви). — 150 пр. — 
[2016-2008 А] УДК 656.22.053 

4809. Турпак С. М. Розвиток теорії функціонування залізничного транспорту 
металургійних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.22.12 "Пром. трансп." / Турпак Сергій Миколайович ; Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. 
обл.), 2016. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (60 назв). — 100 пр. — [2016-
2184 А] УДК 656.3.02:669 

На ступінь кандидата 

4810. Демченко Є. Б. Підвищення ефективності функціонування сортувальних 
комплексів станцій в умовах змінної інтенсивності вхідного потоку поїздів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Демченко Євген Борисович ; Дніпропетров. нац. ун-т 
залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви). — 100 пр. — [2016-2103 А] 

 УДК 656.212.5.07 
4811. Дорош А. С. Підвищення ефективності розформування составів на гірках 

шляхом удосконалення методів визначення режимів гальмування відчепів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та 
ремонт засобів трансп." / Дорош Андрій Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2016-2104 А] 

 УДК 656.212.5.07 
4812. Шандер О. Е. Удосконалення технології залізничних вантажних пере-

везень в умовах функціонування конкурентних операторських компаній : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 
Шандер Олег Едуардович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2016. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2016-2038 А] УДК 656.2.073 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

4813. Валявська Н. О. Формування стратегії розвитку річкових портів Ук-
раїни та шляхи її реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Валявська Наталія Олек-
сандрівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдач-
ного. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-3019 А] УДК 656.62.071.4(477) 
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4814. Вишневський Д. О. Методичні основи організації роботи універсальних 

суден на міжнародних лініях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Вишневський Дмитро Олегович ; Одес. нац. 

мор. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2016-2527 А] УДК 656.611.2.07 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

4815. Бочуля Т. В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечен-

ня управління підприємством: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Бочуля Тетяна Володимирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 

2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (69 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-3164 А] УДК 657:005.342 

На ступінь кандидата 

4816. Гамкало О. Б. Бухгалтерський облік і аналіз іпотечного кредитування в 

банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гамкало Олена Богданівна ; Держ. ВНЗ 

"Ун-т банк. справи", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3250 А]

 УДК 657:336.77:332.2](477) 

4817. Домбик О. М. Облік і внутрішній контроль у системі управління діяль-

ністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Домбик Ольга 

Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Львів. 

комерц. акад. Укоопспілки]. — Львів, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3258 А] УДК 657:640.4 

4818. Ільчак О. В. Бахгалтерський облік і контроль земельних ресурсів сіль-

ського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Ільчак Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2053 А] УДК 657.6:332.33 

4819. Колібаба О. А. Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління 

молокопереробними підприємствами України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Колібаба Олег 

Анатолійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2016-2929 А] УДК 657.471.1:637.1](477) 

4820. Лаврова О. О. Бухгалтерська фінансова звітність про страхову діяль-

ність суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лаврова Олена Олексіївна ; Держ. 

служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [ДВНЗ "Ун-т 

банк. справи"]. — Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 140 пр. 

— [2016-1818 А] УДК 657.37 

4821. Машкова Т. В. Обліково-інформаційне відображення якісних пара-

метрів сільськогосподарських угідь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Машкова Тетяна Воло-
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димирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2016-2824 А] 

 УДК 657:631.11 

4822. Момонт Т. В. Методика та організація бухгалтерського обліку в умовах 

диверсифікації діяльності суб'єктів туристичної індустрії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Момонт 

Тетяна Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2016-1648 А] УДК 657:338.48 

4823. Пилипчук Н. М. Облік та внутрішній аудит доходів від основної 

діяльності : (на прикладі підприємств торгівлі) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Пилипчук 

Наталія Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2016-2155 А] УДК 657.6:339.17 

4824. Рибакова Л. П. Облік і внутрішній контроль витрат підприємств з 

виробництва цукру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Рибакова Леся Петрівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — 

Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-3219 А] УДК 657.471:664.1 

4825. Сашко О. П. Обліково-інформаційне забезпечення контролінгу витрат 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сашко Ольга Петрівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Львів. комерц. акад. Укоопспілки]. — 

Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — 

100 пр. — [2016-3223 А] УДК 657.471:658 

4826. Сивак О. Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на 

надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Сивак Олена Борисівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 

Житомир, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2016-3107 А] УДК 657.471.122-027.564.2:658 

4827. Хомик Х. Р. Облік і внутрішній аудит екологічних витрат підприємств 

лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Хомик Христина Романівна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — 

Львів, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2016-3232 А] УДК 657.471:630*6 

4828. Шавлюк А. О. Аудит ефективності ділового партнерства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Шавлюк Анна Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2036 А] 

 УДК 657.6:334.75 

4829. Шкабрій Н. О. Аудит операцій з придбання запасів за договором ку-

півлі-продажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шкабрій Наталя Олегівна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3156 А] УДК 657.6:657.352 
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4830. Шмичкова І. Ю. Облік і аудит оподаткування прибутку торговельних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шмичкова Інна Юріївна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2016-2918 А] УДК 657:336.226.1 

658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

4831. Хаджинова О. В. Механізм управління взаємодією промислових під-

приємств з контрагентами в підприємницькій мережі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Хаджинова Олена Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2016. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (37 назв). — 100 пр. — 

[2016-2497 А] УДК 658.114:005.936.3 

4832. Яркіна Н. М. Комплексний механізм управління підприємством рибного 

господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яркіна Наталя Миколаївна ; 

Нац. ун-т харч. технологій, [ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2016-2518 А] 

 УДК 658:639.2/.3 

На ступінь кандидата 

4833. Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз. Діагностика експортної діяльності про-

мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2205 А] 

 УДК 658.8:339.564 

4834. Афанасьєва О. П. Маркетингова політика підприємств на ринку м'яса та 

м'ясопродуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Афанасьєва Оксана Пилипівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2842 А] 

 УДК 658.8:637.5 

4835. Банера Н. П. Економіко-організаційний моніторинг фінансової діяль-

ності суб'єктів малого підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Банера Надія 

Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-3122 А] 

 УДК 658.15:334.025.12-022.51 

4836. Бойко Н. О. Управління споживчим капіталом машинобудівного під-

приємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Бойко Наталя Олександрівна ; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2016-1736 А] УДК 658.3:62 

4837. Бойко О. С. Забезпечення умов модернізації підприємств олійно-жиро-

вої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойко Ольга Станіславівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2525 А] УДК 658.589:665 

4838. Войнаренко С. М. Формування рекламної стратегії в маркетинговій 

політиці підприємств мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Войнаренко 

Сергій Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Одеса, 

2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2016-2321 А] УДК 658.82:659.1]:621.395.721.5 
4839. Гайванович Н. В. Стратегія розвитку бізнес-суб'єктів в системі дистри-

буції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Гайванович Наталія Василівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. комерц. акад., [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 

2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (19 назв). — 100 пр. — 
[2016-1946 А] УДК 658.78 

4840. Гулай І. О. Управління системою фінансового контролю підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. підприємствами" / Гулай Іванна Олексіївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу 
та права", [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Львів, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-3125 А] 

 УДК 658.15:334.025.12 

4841. Дудник О. В. Інвестиційні механізми управління ресурсним потенціалом 

аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дудник Олена Василівна ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3259 А] 

 УДК 658.152:631.11 
4842. Жидецька Х. В. Формування та оцінювання рівня соціально-трудової 

безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жидецька Христина Валеріївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Укр. акад. друкарства]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 150 пр. — [2016-2109 А] 

 УДК 658.3:331.108 

4843. Іванченко Д. Ф. Організаційно-економічний механізм управління опера-

ційним прибутком підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Іванченко Дмитро 
Федорович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3051 А] УДК 658.155 

4844. Коробка В. М. Управління комерціалізацією інноваційної продукції 

аграрного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коробка Валентина Миколаївна ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 120 пр. — [2016-3278 А] УДК 658.589:338.43 

4845. Кузнецова А. І. Адаптивна система контролінгу промислового під-

приємства в контексті економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / 

Кузнецова Анна Ігорівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-2860 А] 

 УДК 658.11:005.52 
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4846. Кузьмін Є. С. Ефективність інвестицій підприємств молочної промисло-
вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Кузьмін Євгеній Сергійович ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. 
— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-
3064 А] УДК 658.152:637.1 

4847. Нікульча В. А. Мотивування покупців підприємствами роздрібної 
торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Нікульча Валентин Анатолійович ; Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (33 назви). 
— 100 пр. — [2016-1997 А] УДК 658.87:331.101.3 

4848. Овсієнко Н. В. Маркетингові стратегії підприємств-виробників молоко-
переробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Овсієнко Наталія Василівна ; 
Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2150 А] 

 УДК 658.8:637.1 
4849. Олійник О. С. Формування, розвиток та ефективність використання пер-

соналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Олійник Ольга Степанівна ; 
Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 150 пр. — [2016-
2789 А] УДК 658.3:005.95 

4850. Орлик І. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку під-
приємства роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Орлик Ілона Олек-
сандрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2016. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-
1852 А] УДК 658.87:658.589]:658.152 

4851. Орлова К. Є. Механізм адаптації підприємств добувної промисловості 
до зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Орлова Катерина 
Євгеніївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. технол. 
ун-т]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — 
[2016-2579 А] УДК 658.112:622 

4852. Паскалова А. Г. Фінансовий контролінг в управлінні витратами під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Паскалова Анна Георгіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-1857 А] УДК 658.15 

4853. Погребняк А. Ю. Механізм антикризового управління на підприємствах 
машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Погребняк Анна Юріївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2016-1866 А] УДК 658:621]:005.931.11 

4854. Полторак К. А. Маркетингова комунікаційна діяльність виробників 
планшетних комп'ютерів в мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Полторак 
Катерина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. — [2016-1867 А] 

 УДК 658.8:004.382.7 



   

 
191 

4855. Розумей С. Б. Формування систем розподілу продукції підприємств 

пивобезалкогольної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Розумей Світлана 

Борисівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2016-2313 А] УДК 658.8:663.85 

4856. Ромащенко О. С. Управління товарними запасами підприємств торгівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. підприємствами" / Ромащенко Ольга Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчу-

вання та торгівлі, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-

ського]. — Харків, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2016-3101 А] УДК 658.783 

4857. Рябенков О. В. Організація системи фінансового контролінгу на промис-

ловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рябенков Олексій Віталійович ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 

100 пр. — [2016-1684 А] УДК 658.15:334.716 

4858. Савіцька Г. П. Механізм управління доходами від вантажних перевезень 

підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Савіцька Ганна 

Петрівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2016-2162 А] 

 УДК 658.155.2:656.2.025.4 

4859. Сердюкова І. В. Стратегічні аспекти інтегрального оцінювання вартості 

підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Сердюкова Інна Василівна ; Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(10 назв). — 150 пр. — [2016-3106 А] УДК 658.15-047.44 

4860. Смолякова О. М. Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання 

економічної стійкості підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Смолякова Ольга 

Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2016-2481 А] 

 УДК 658.5:005.336.1 

4861. Трач Р. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку будівель-

них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Трач Роман Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-1699 А] УДК 658.152:005.342]:69 

4862. Четверик О. В. Маркетинг продукції підприємств цукрової галузі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та 

упр. підприємствами" / Четверик Олена Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(18 назв). — 120 пр. — [2016-2033 А] УДК 658.8:664.1 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

4863. Крвавич А. С. Екстрагування біологічно активних речовин з біомаси 

Gladiolus imbricatus, культивованої в умовах in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / 

Крвавич Анна Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1810 А] 

 УДК 66.061.34:582.582.5.085 
4864. Павлюк І. В. Екстрагування шроту рослинної сировини з метою одер-

жання комплексу біологічно активних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / 
Павлюк Інесса Віталіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-1855 А]
 УДК 66.061.34:613.292:615.322 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

4865. Амір Тарк Джасім Ал-Хаддад. Основи хімії та технології поверхнево-
активних речовин, які є похідними олеїнової кислоти й малеїнового ангідриду : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Техно-
логія продуктів органіч. синтезу" / Амір Тарк Джасім Ал-Хаддад ; Східноукр. нац. 
ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3003 А] 

 УДК 661.185:[665.128+661.743.73 
4866. Гладій А. І. Одержання мономерів для полікарбоксилатів на основі 

гідрокси(полі)алкіленокси(мет)акрилатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Гладій 
Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1755 А] 

 УДК 661.742.14.095.132 
4867. Іджагбуджі Айодеджі Адебайо. Пряма конверсія пропан-бутанового газу 

в метанол : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.04 
"Технологія продуктів органіч. синтезу" / Іджагбуджі Айодеджі Адебайо ; Схід-
ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-1775 А] 

 УДК 661.721.091.2 
4868. Корнієнко В. В. Удосконалення процесу адсорбційного зневоднення ета-

нолу та його апаратурне оформлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. 
вир-в" / Корнієнко Володимир Вікторович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 
2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — 
[2016-2817 А] УДК 661.722.081.2 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

4869. Дудатьєв І. А. Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових 
газах котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 
та визначення складу речовин" / Дудатьєв Ігор Андрійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 
— Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — 
[2016-1958 А] УДК 662.96:543.42 

4870. Каулін В. Ю. Модифікація кам'яновугільного пеку активними добавками 

з метою отримання пекокомпозиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / 

Каулін В'ячеслав Юрійович ; Нац. металург. акад. України, [Донец. нац. техн. ун-т]. 

— Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

120 пр. — [2016-1781 А] УДК 662.66 
4871. Климаш А. О. Розробка та дослідження екологічно чистих енерго-

зберігаючих каталітично стабілізованих газових пальників для побутових і промис-
лових агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Климаш Андрій 
Олександрович ; НАН України, Ін-т газу, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 
Даля]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 
100 пр. — [2016-3187 А] УДК 662.951.2 

4872. Кучерук П. П. Підвищення ефективності виробництва біогазу шляхом 
сумісного метанового бродіння гнойових відходів та силосу кукурудзи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.08 "Перетворювання 
відновлюв. видів енергії" / Кучерук Петро Петрович ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-1817 А] УДК 662.767.2:[620.925:633.15 

4873. Шакір Шван Мохаммед. Дослідження та розробка способів отримання 
металургійного коксу з шихти, що містить у складі малометаморфізоване вугілля : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.07 "Хім. 
технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Шакір Шван Мохаммед ; Нац. 
металург. акад. України. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3235 А] УДК 662.7 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова  

промисловість 

На ступінь доктора 

4874. Шутюк В. В. Науково-методологічні засади ресурсозбережних енерго-
технологічних комплексів сушіння харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., 
мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Шутюк Віталій Володимирович ; Нац. ун-т харч. 
технологій. — Київ, 2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 
100 пр. — [2016-1917 А] УДК 664.047:658.26 

На ступінь кандидата 

4875. Коваль О. В. Удосконалення процесів і модернізація обладнання бро-
дильних виробництв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 
Коваль Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 130 пр. — [2016-2123 А] УДК 663.033 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

4876. Кухаренко О. Є. Удосконалення технології виноматеріалів для вироб-
ництва сортових ігристих вин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Кухаренко 
Ольга Євгенівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ін-т винограду і вина "Магарач" 
Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-1979 А] УДК 663.21.03 
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4877. Сичова О. В. Удосконалення технології сидрових матеріалів з викорис-

танням дріжджів роду Schizosaccharomyces : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / 

Сичова Олена Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т агроекології і 

природокористування НААН]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (10 назв). — 70 пр. — [2016-2908 А] УДК 663.31:663.12 

663.4 Пивоваріння 

На ступінь кандидата 

4878. Ебіенфа Пол Дівені Імомотімі. Удосконалення процесу обжарювання 

солоду в апаратах барабанного типу для підприємств малої продуктивності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси 

та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Ебіенфа Пол Дівені Імо-

мотімі ; Нац. ун-т харч. технологій, [Закл. освіти "Білорус. держ. аграр. техн. ун-т" 

М-ва сіл. госп-ва і продовольства Респ. Білорусь]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2975 А] УДК 663.439 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь доктора 

4879. Дубовкіна І. О. Наукове обґрунтування та апаратурне оформлення про-

цесу змішування води та спирту в умовах знакозмінних імпульсів тиску : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 

обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Дубовкіна Ірина Олександрівна ; 

Нац. ун-т харч. технологій, [Ін-т техн. теплофізики НАН України]. — Київ, 2016. — 

37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (29 назв). — 100 пр. — [2016-

2973 А] УДК 663.5/.6.058.4 

663.6/.8 Мінеральні води. Лікувальні води. Морозиво. Соки 

На ступінь кандидата 

4880. Харгелія Д. Д. Технологія оздоровчого ферментованого напою на основі 

цукрового сорго : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Харгелія Дар'я 

Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 75 пр. — [2016-2344 А] УДК 663.86.031.1:633.174 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь кандидата 

4881. Абрамова А. Г. Удосконалення технології бісквітів пониженої гліке-

мічності та калорійності шляхом використання цукрозамінників нового покоління : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Техно-

логія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Абрамова Асьят 

Георгіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-1721 А] УДК 664.681 

4882. Верхоланцева В. О. Обґрунтування режимних параметрів охолодження 

зернової сировини у процесі зберігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та 
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фармацевт. вир-в" / Верхоланцева Валентина Олександрівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, 

[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Вінниця, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2384 А] УДК 664.72.045.5 

4883. Кравченко О. І. Інтенсифікація процесу та вдосконалення обладнання 

для замішування дріжджового тіста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. 

вир-в" / Кравченко Олександр Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 130 пр. — [2016-

2130 А] УДК 664.653.1:664.642 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

4884. Кулик А. С. Удосконалення технології зберігання зелені петрушки за 

використання композиції аграрного гідрогелю та антиоксидантів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.13 "Технологія консерв. і 

охолодж. харч. продуктів" / Кулик Аліна Степанівна ; Нац. ун-т харч. технологій, 

[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1974 А] УДК 664.8.03:635.781 

4885. Пічкур В. Я. Використання екструзійних видів крохмалю для інтен-

сифікації приготування харчоконцентратів обідніх страв : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 

кондит. виробів та харч. концентратів" / Пічкур Віталій Яковлевич ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-1863 А] УДК 664.871:664.2 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

4886. Добрунов Д. Є. Технологія комплексної переробки соняшникової макухи 

з безлушпинного ядра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / 

Добрунов Дмитро Євгенійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (15 назв). — 100 пр. 

— [2016-3041 А] УДК 665.117:633.854.78 

4887. Калина В. С. Технологія комплексної переробки жирної коріандрової 

олії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 

"Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Калина Вікторія 

Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3054 А] 

 УДК 665.326:635.75 

4888. Коротаєва Є. О. Технологія олії соняшникової капсульованої та її вико-

ристання у складі салатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Коротаєва Євгенія Олександрівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 130 пр. — [2016-2428 А] УДК 665.347.8:641.83 

4889. Мольченко С. М. Технологія безвідходної нейтралізації жирів водно-

спиртовими розчинами карбонатів лужних металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-

космет. продуктів" / Мольченко Світлана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2016-3082 А] УДК 665.11.094.8 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

4890. Подгурська В. Я. Оптимізація структури та підвищення фізико-меха-

нічних властивостей матеріалів для керамічних паливних комірок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Подгурська Вікторія Ярославівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 
Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (33 назви). — 

100 пр. — [2016-3095 А] УДК 666.3.017 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

4891. Вяткін К. І. Енергозберігаюча технологія портландцементу з викорис-
танням відходу переробки газового конденсату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Вяткін Костян-

тин Ігорович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-2386 А] УДК 666.942 

4892. Дорогань Н. О. Білий портландцемент на основі збагаченої сировини 

при комбінованому способі виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / До-

рогань Наталія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 
Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2016-3042 А] УДК 666.942.8 

4893. Флейшер Г. Ю. Багатофункціональні азотвмісні хімічні добавки для 

цементів з продуктів переробки комунальних відходів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 

матеріалів" / Флейшер Ганна Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". 

— Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2016-3148 А] УДК 666.94.022.3:661.5.093.43 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

4894. Акімов О. В. Закономірності зв'язку структури і властивостей епокси-

композитних вогнетривких покриттів для деталей енергетичних установок : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Акімов Олександр Вікторович ; Херсон. держ. мор. акад. — Херсон, 2016. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2016-2203 А] 

 УДК 667.637.4:699.812]:62 

4895. Боярська І. В. Застосування методів інтенсифікації процесів струк-

турування для керування властивостями епоксикомпозитів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Бояр-

ська Інна Володимирівна ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2016. — 24 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—21 (24 назви). — 100 пр. — [2016-2801 А] УДК 667.637.22.017 
4896. Петров С. О. Розробка технології отримання похідних оксазол-5-онів на 

основі α, β-ненасичених кетонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Петров Сергій 
Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т"]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-2987 А] 

 УДК 667.28:667.622.32].091 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь доктора 

4897. Шиян А. В. Наукові основи формування раціонального комплексу меха-
нічних властивостей конструкційних сталей і титанових сплавів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Шиян 
Артур Віталійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури",  
[Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України]. — Дніпропетровськ, 2016. — 
43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (54 назви). — 100 пр. — [2016-3155 А] 

 УДК 669.018:[669.18+669.295 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

4898. Крівенко С. В. Інтенсифікація аґломераційного процесу на основі 
розвитку теорії газодинаміки шару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / 
Крівенко Сергій Вікторович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 
(Донец. обл.), 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — 
[2016-2431 А] УДК 669.162 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  
та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

4899. Войтович В. В. Обґрунтування структури ремонтного циклу гори-
зонтальних стрічковопилкових верстатів за показниками їхньої надійності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., 
дорож. і лісотехн. робіт" / Войтович Володимир Васильович ; Нац. лісотехн. ун-т 
України. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — 
[2016-3023 А] УДК 674.053 

4900. Капраль Ю. Р. Ефективність використання дереворізальних ножів, 
виготовлених з конструкційних сталей та зміцнених високошвидкісним тертям : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини 
для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Капраль Юрій Романович ; Держ. ВНЗ "Нац. 
лісотехн. ун-т України". — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 
100 пр. — [2016-2976 А] УДК 674.055:621.785.54 
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4901. Комбаров А. М. Розроблення ресурсоощадних режимів початкового 
нагрівання пиломатеріалів перед сушінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та 
виробів з деревини" / Комбаров Артем Михайлович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т 
України". — Львів, 2016. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 
100 пр. — [2016-1801 А] УДК 674.047 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

4902. Дударєв І. М. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючої технології 
первинної обробки луб'яних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, 
олійн. і луб'ян. культур" / Дударєв Ігор Миколайович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Луц. 
нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (57 назв). 
— 100 пр. — [2016-2238 А] УДК 677.548.021.1 

4903. Кизимчук Е. П. Развитие научных основ создания текстильных аукзе-
тик-материалов : автореф. дис. на соиск. учён. степ. д-ра техн. наук : спецальность 
05.18.19 "Технология текстил. материалов, швейн. и трикотаж. изделий" / Кизимчук 
Елена Павловна ; Киев. нац. ун-т технологий и дизайна. — Киев, 2016. — 44 с. : ил., 
табл. — Текст укр. — Библиогр.: с. 35—40 (51 назв.). — 100 экз. — [2016-3186 А]
 УДК 677.026 

На ступінь кандидата 

4904. Маринченко І. О. Розроблення ресурсозберігаючої технології одержан-
ня трести конопель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і 
луб'ян. культур" / Маринченко Ігор Олексійович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Ін-т сіл. 
госп-ва Півн. Сходу НААН України]. — Херсон, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (21 назва). — 100 пр. — [2016-2449 А] 

 УДК 677.12.021.15 
4905. Федорченко О. В. Удосконалення технології проектування тканин ком-

бінованих переплетень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / 
Федорченко Олена Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2494 А]
 УДК 677.025.1 

678 Промисловість високомолекулярних речовин. 
 Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь доктора 

4906. Козак Н. В. Поліуретанові системи різної топології, сформовані у 
присутності координаційних сполук металів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Козак 
Наталія Віталіївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 2016. 
— 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (41 назва). — 100 пр. — 
[2016-2257 А] УДК 678.664.095.26 

На ступінь кандидата 

4907. Івіцький І. І. Пристінні ефекти в процесах течії полімерів у каналах 

переробного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Івіцький Ігор Ігорович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-2895 А] УДК 678.7.027.057 
4908. Ларук Ю. В. Розроблення полівінілхлорид-полістирольних пластикатів і 

композитів на їхній основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Ларук Юрій 
Валерійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2016-1821 А] 

 УДК 678.742.3:678.675 

681 Точна механіка та автоматика 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  
і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

4909. Бабюк Н. П. Метод та система оцінювання динамічних змін біомедич-
них зображень в офтальмології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Бабюк Наталя Петрівна ; 
Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(16 назв). — 100 пр. — [2016-1923 А] УДК 681.5:617.7-07 

4910. Гуменний Д. О. Автоматизація процесу керування усталеним рухом 
антропоморфного крокуючого апарата : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Гуменний 
Дмитро Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 
2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2888 А] 

 УДК 681.5:621.865.8 
4911. Огренич Є. В. Вдосконалення методів автоматизованого проектування 

тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. 
робіт" / Огренич Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. нац. 
техн. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
100 пр. — [2016-1849 А] УДК 681.527.7.03 

4912. Прохоренко І. В. Автоматизоване керування процесом підготовки авіа-
ційних кадрів на основі інтелектуальних методів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Про-
хоренко Ірина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Нац. 
авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
Примірник деф.: с. 7, 14 відсутній текст. — 100 пр. — [2016-3099 А] 

 УДК 681.518.01:656.7.071.1 
4913. Цибульник С. О. Вдосконалення засобів функціональної діагностики та 

захисту резервуарів на основі імітаційного моделювання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та 
визначення складу речовин" / Цибульник Сергій Олексійович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—
24 (26 назв). — 100 пр. — [2016-2346 А] УДК 681.518.5.017:699.83 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 

4914. Денисов М. О. Підвищення ефективності незображуючих волоконно-
оптичних систем для мінімально інвазивної клінічної медицини : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.07 "Оптич. прилади та 
системи" / Денисов Микола Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. по-
літехн. ін-т". — Київ, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—33 (86 назв). — 100 пр. 
— [2016-2971 А] УДК 681.784.7.068 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

4915. Приходько-Кононенко І. О. Удосконалення дизайн-проектування фор-

меного одягу провідників залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і 

трикотаж. виробів" / Приходько-Кононенко Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3098 А] УДК 687.152.016:656.2.071 

4916. Ріпка Г. А. Удосконалення технології виготовлення підсилюючих еле-

ментів дитячого одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Ріпка 

Галина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3220 А] УДК 687.13.016 

688 Галантерейні та декоративні вироби. Іграшки 

На ступінь кандидата 

4917. Чупринка Н. В. Розробка методу автоматизованого проектування де-

талей жіночих сумок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Чупринка Наталія 

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-2035 А] УДК 688.359-933.6 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

4918. Заяць Є. І. Методологічні принципи обґрунтування організаційно-техно-

логічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. 

пром. та цивіл. буд-ва" / Заяць Євген Іванович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 2016. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). — 100 пр. — [2016-1963 А] УДК 69.032.22.04 

На ступінь кандидата 

4919. Левківський Д. В. Модифікований метод прямих у задачах статики та 

динаміки товстих неоднорідних пластин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Левківський Дмитро Володи-

мирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21 (11 назв). — 120 пр. — [2016-1984 А] УДК 69.041 

4920. Шевчук Л. В. Моделювання коливань кружляння бурильних колон на 

основі фрикційних та неголономних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Шевчук Людмила 

Володимирівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-2915 А] УДК 69.04:534:622.233 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

4921. Арутюнов В. А. Рулонний композиційний матеріал для ремонту та 
гідроізоляції з підвищеними фізико-механічними характеристиками : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та 
вироби" / Арутюнов Валерій Ашотович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. 
нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2365 А] УДК 691.542 

4922. Гедулян С. І. Ефективні полімерцементні розчини для ремонту залізо-
бетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Гедулян Сергій Іванович ; Одес. держ. 
акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 120 пр. — [2016-2388 А] УДК 691.54 

4923. Доценко Ю. В. Комплексно-активовані силікатні композити зниженої 
енергоємності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Доценко Юлія Валеріївна ; Одес. держ. акад. 
буд-ва та архітектури. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 100 пр. — [2016-2398 А] УДК 691.5:66.097.6 

4924. Колесников А. В. Високонаповнені гіпсові теплоізолюючі композиції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Колесников Андрій Валерійович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архітектури. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2016-3274 А] УДК 691.553:699.86 

4925. Нестеренко С. Г. Полімерцементний розчин для захисту будівель від 
електрокорозії і надлишкових електричних зарядів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Нестеренко 
Сергій Григорович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2455 А] УДК 691.34:699.887 

4926. Стечишин М. С. Самоущільнювальні бетони, армовані дисперсними 
волокнами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Стечишин Михайло Степанович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2016-2026 А] УДК 691.328.43 

4927. Щерба В. В. Дрібнозернисті бетони, модифіковані сполуками заліза : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Щерба Володимир Вікторович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архітектури, [Криворіз. нац. ун-т]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2355 А] УДК 691.328.1 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

4928. Клис М. В. Монтаж панелей стін з виготовленням та підйомом модулями 
маніпуляторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Клис Максим Валерійович ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-2254 А] УДК 692.2.057 
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696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

4929. Габа К. О. Підвищення ефективності систем теплопостачання модифі-
кацією теплоносія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Габа Крістіна Олексіїв-
на ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2225 А] УДК 697.31 

4930. Пасічник П. О. Система теплопостачання з комбінованим сонячно-
електричним повітропідігрівачем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Пасіч-
ник Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2305 А] 

 УДК 697.978 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  
МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  
стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

4931. Герман Є. С. Кураторська практика в сучасному мистецтві. Світовий 
досвід та український контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Герман Єлизавета 
Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. 
— Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2016-1949 А]
 УДК 7.075(100+477) 

4932. Касьяненко К. М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, 
тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Касьяненко Кароліна Михайлівна ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2016. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2120 А] 

 УДК 7.049.1:087.5](477)(091) 
4933. Скрипка Х. В. Культурно-мистецькі аспекти діяльності української діас-

пори Великобританії (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 
культури" / Скрипка Христина Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. 
— [2016-2993 А] УДК 7.01(410=161.2)"195/201" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  
Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

4934. Ковальська Г. Л. Містобудівні основи розвитку мережі дошкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архітектура" / Коваль-
ська Гелена Леонідівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 39 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2016-2256 А] УДК 711.57 
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4935. Устінова І. І. Методологічні основи сталого розвитку еколого-місто-

будівних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Устінова Ірина 

Ігорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 46 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—43 (85 назв). — 100 пр. — [2016-2339 А] УДК 711.4 

На ступінь кандидата 

4936. Бобрун Н. В. Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних 

транспортних коридорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Бобрун 

Надія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2523 А] 

 УДК 711.4.01:711.73(100) 

4937. Озтюркер М. С. Методи містобудівної оцінки пропускної здатності ма-

гістральної вулично-дорожньої мережі міста : (на прикладі м. Луцька) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та 

територ. планування" / Озтюркер Марина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архі-

тектури. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18. — 120 пр. — [2016-

2300 А] УДК 711.73(477.82-25) 

4938. Солуха І. Б. Методи урбоекологічної оцінки транспортно-планувальних 

вузлів на вулично-дорожній мережі крупних міст : (на прикладі м. Києва) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та 

територ. планування" / Солуха Ігор Борисович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

— Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

2327 А] УДК 711.553:656.1.02](477-25) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

4939. Каплінська М. В. Архітектурно-містобудівні принципи регенерації 

ринкових площ історичних міст Західного регіону України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Каплінська Мар'яна Василівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2249 А] УДК 72.01:711.6](477.8) 

4940. Кисіль С. С. Принципи архітектурно-планувальної організації багатопо-

верхових автостоянок : (на прикладі найкрупніших міст України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та 

споруд" / Кисіль Світлана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Укр. 

зонал. н.-д. і проект. ін-т з цивіл. буд-ва, М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-

комун. госп-ва]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 150 пр. — [2016-2251 А] УДК 725.1.01:656.1.015](477) 

4941. Кліщ О. А. Світлова інсталяція як засіб композиційного формування 

образу міського простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архі-

тектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / 

Кліщ Оксана Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2420 А] УДК 72.01 

4942. Клюзко В. М. Принципи формування висотних поліфункціональних 

будівель з покращеним сприйняттям направленої дії вітру : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / 

Клюзко Вікторія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Укр. зонал. н.-д. 

і проект. ін-т по цивіл. буд-ву — ПАТ "Київ ЗНДІЕП" М-ва регіон. розвитку, буд-ва 

та житл.-комун. госп-ва України]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3271 А] 
 УДК 72.012.1:69.032.22 
4943. Козакова О. М. Формування та розвиток традицій в архітектурі 

гостьових будівель Західної України XVII—XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
архітектури" / Козакова Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 
— Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 125 пр. — [2016-3188 А]
 УДК 728.5.035.9(477.8)"16/18" 

4944. Новосад І. Г. Принципи реконструкції типових житлових будинків 
(1970—1980 років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 
[спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Новосад Ірина Геннадіївна ; Київ. 
нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-2296 А] УДК 728.1:69.059.7](477)"197/198" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

4945. Мартиненко Н. М. Життєвий шлях і творча діяльність Джона Генрі 
Дерла в контексті руху "Мистецтва і Ремесла" (друга половина ХІХ — перша тре-
тина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-
знавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Мартиненко Наталія Миколаїв-
на ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 
2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 120 пр. — [2016-1992 А] 

 УДК 75.071.1(410)"185/193"(092) 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

4946. Молчанова Т. О. Мистецтво піаніста-концертмейстера: історичний і 
методологічний дискурс-аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Молчанова Тетяна Олегівна ; 
М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Львів. нац. 
муз. акад. ім. М. В. Лисенка]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33. — 
100 пр. — [2016-1647 А] УДК 780.616.43.071.2 

На ступінь кандидата 

4947. Гнатів Н. В. Тематична організація інструментальних творів Пауля Гін-
деміта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Гнатів Наталія Володимирівна ; М-во культури 
України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2016. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-1950 А] УДК 785.01:78.071.1](430) 

4948. Посвалюк К. В. Творча діяльність Миколи Бердиєва у контексті роз-
витку виконавства на трубі в Україні (1940—1980-ті роки) : автореф. дис. на здобут-
тя наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Посвалюк Костянтин Валерійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2016. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(8 назв). — 100 пр. — [2016-2792 А] УДК 780.64.071.1(477)"194/198" 
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4949. Ракочі В. О. Еволюція інструментального соло як відображення роз-
витку симфонічного оркестру кінця XVIII — початку ХХ століть : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 
Ракочі Вадим Олександрович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — 
[2016-2074 А] УДК 785.11.087.1"179/192" 

4950. Сун Яньін. Інтеграція європейських традицій співу у вокальну школу 
Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Сун Яньін ; М-во культури України, Львів. нац. 
муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). 
— 100 пр. — [2016-1887 А] УДК 784.03(510)"19" 

4951. Сян Чжао. Методика оволодіння основами писемної музичної культури 
в середніх навчальних закладах України і Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / Сян 
Чжао ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 
ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2016-2551 А] УДК 373.5.016:78](510) 

4952. Хе Цзяньхуй. Тембр-амплуа баса-баритона в оперній творчості XVIII—
ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 
спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хе Цзяньхуй ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Не-
жданової. — Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (5 назв). — 100 пр. — [2016-
3230 А] УДК 782.1.087.613.2(100)"17/19" 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

4953. Малихіна М. А. Циркове мистецтво України 20—30-х років ХХ сто-
ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Малихіна Марина Анатоліївна ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2016. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3200 А] 

 УДК 791.83(477)"192/193" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

4954. Альошина А. І. Профілактика й корекція функціональних порушень 
опорно-рухового апарату дітей та молоді у процесі фізичного виховання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 
"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Альошина Алла Іванівна ; 
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (36 назв). — 100 пр. — 
[2016-2041 А] УДК 796.011.3.035-053.2/.6 

4955. Потоп В. Макрометодика навчання юних гімнасток спортивним вправам 
на етапі [спеціалізованої] базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 
Потоп Владімір ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 51 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—48. — 100 пр. — [2016-2752 А] 

 УДК 796.4.012.077.5 

4956. Сергієнко В. М. Теоретико-методологічні основи контролю рухових 

здібностей студентської молоді у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сергієнко Володимир Мико-

лайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України [та ін.]. — Київ, 2016. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (38 назв). — 100 пр. — [2016-2165 А] 

 УДК 796.011.3-057.875 

На ступінь кандидата 

4957. Ал-Фартусі Мустафа Асаад Муншид. Техніко-тактична підготовка 

кваліфікованих баскетболістів з урахуванням функціонального забезпечення ігрової 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ал-Фартусі Мустафа Асаад Мун-

шид ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2016-1561 А] УДК 796.323.2.015.136.071.2 

4958. Бондар А. А. Удосконалення рухової структури техніки гребка квалі-

фікованих спортсменок у веслуванні академічному : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Бондар Анна Андріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2087 А] 

 УДК 797.123.1.012.3.071.2 

4959. Головач І. І. Застосування засобів екологічного туризму у фізичному 

вихованні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Головач Інна Іванівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2016-

1951 А] УДК 796.5.011.1:502]-053.5 

4960. Дрюков О. В. Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл на сучас-

ному етапі розвитку спорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Дрюков Олександр 

Володимирович ; М-во молоді та спорту України, Держ. НДІ фіз. культури і спорту. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

2105 А] УДК 796.86.034-053.5/.6 

4961. Єсєнтаєв Т. К. Навколишнє середовище тренувальної та змагальної 

діяльності спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Єсєнтаєв Тастанбек 

Кутжанович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2016-2108 А] 

 УДК 796.015.1.071.2:502.15 

4962. Заповітряна О. Б. Вікові особливості психофізіологічних станів у борців 

високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 

і проф. спорт" / Заповітряна Олена Борисівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-2113 А] УДК 796.8.012.2.071.2 

4963. Іщенко О. С. Формування мотивації підлітків до занять фізичною куль-

турою в умовах навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Іщенко Олеся Сергіївна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2054 А] УДК 796.011.3-053.6:373.5 
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4964. Козак А. М. Контроль координаційних здібностей тенісистів 5—6 років 

на етапі початкової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Козак Антон 

Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-2568 А] 
 УДК 796.342.015.68:796.012.2]-053.4 

4965. Маєвський М. І. Ціннісні орієнтації у сфері фізичної культури і спорту 

студентів педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Маєвський Микола Іванович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. 

культури і спорту, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Дніпропетровськ, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (6 назв). — 100 пр. — [2016-1989 А] 

 УДК 796.011.3-057.875:37 

4966. Пасько В. В. Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної 
підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Пасько Владлена Віталіївна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. 

культури і спорту, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Дніпропетровськ, 2016. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-1859 А] 

 УДК 796.333.015 

4967. Садек Древел Халаф. Побудова тренувального процесу кваліфікованих 

футболістів Іраку в річному циклі підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Садек Древел Халаф ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-1685 А] 

 УДК 796.332.015.26"450*1" 

4968. Сальникова С. В. Удосконалення фізичного стану жінок 30—49 років 
шляхом комплексного застосування аквафітнесу і методики ендогенно-гіпоксичного 

дихання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Сальникова Світлана Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Івано-

Франківськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-2873 А] УДК 796.412-055.2 

4969. Самер К. І. Хадер. Організаційно-методичні засади впровадження 

фітнес-технологій у фізичне виховання студентської молоді Палестини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Самер К. І. Хадер ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2016-2164 А] УДК 796.011.3-057.875 
4970. Соловей Д. О. Організаційно-методичні передумови розвитку форм 

організації фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Соловей Дмитро Олек-
сандрович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2023 А]

 УДК 796.011.3:373 

4971. Фединяк Н. В. Антиейджинг засобами фізичного виховання : (на 

прикладі плавання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
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виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Фединяк Назарій Вікторович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-2997 А] УДК 797.212.034-053.9 

4972. Харченко Г. Д. Фізична реабілітація спортсменів високої кваліфікації зі 

стрільби з лука при міофасціальному больовому синдромі плечового поясу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Харченко Галина Дмитрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-2189 А] УДК 799.3.071.2:[617.572-001.3-036.82-085:615.825 

4973. Югай А. В. Моделювання техніко-тактичних дій спортсменів високої 

кваліфікації в швидкісному бігу на роликових ковзанах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Югай Анна Вячеславівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

1718 А] УДК 796.691.015 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

4974. Коваленко А. О. Прагматичні та лінгвокультурологічні аспекти пере-

кладу інтерв'ю як типу тексту : (на матеріалі перекладів англомов. інтерв'ю рос. 

мовою) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 

"Перекладознавство" / Коваленко Анна Олексіївна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2898 А] 

 УДК 81'25'42 

4975. Новосельцева І. В. Способи об'єктивації лінгвальних гештальтів сфери 

економіки : (на матеріалі герман. і слов'ян. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Новосельцева Ірина 

Вікторівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 

2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2746 А]

 УДК 81'42 

4976. Степанюк М. П. Репрезентація емоційного стану художнього персонажа 

у жіночому романі: лінгвокогнітивний і гендерний аспекти : (на матеріалі романів 

Ш. Бронте та Е. Бронте) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Степанюк Марія Павлівна ; Херсон. держ. ун-т. — 

Херсон, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-2874 А]

 УДК 81'42:821.111.09 

4977. Струк І. В. Відтворення мовних аномалій у художньому перекладі : 

(на матеріалі мовлення персонажів романів Марка Твена та їх перекладів) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладо-

знавство" / Струк Ірина Василівна ; Херсон. держ. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Херсон, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2875 А] 

 УДК 81'255.4:821.111(73).09 

4978. Суворова Т. М. Система словесних образів американської фольклорної 

балади XVIII—XX століть: когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Суворова Тетяна Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. 

— Херсон, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-

2876 А] УДК 81'42:821.111(73)-144.09"17/19" 

4979. Черненко Н. А. Вербалізація концепту доброчесність у європейських 

лінгвокультурах : (на матеріалі латин., фр., англ. та укр. мов) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Черненко Ніна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 5 назв). — 100 пр. — [2016-2192 А] 

 УДК 81'42(4) 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

4980. Тараненко Л. І. Просодичні засоби актуалізації англійських фольклор-

них текстів малої форми : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Тараненко Лариса 

Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Харків, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (50 назв). — 100 пр. 

— [2016-2332 А] УДК 811.111'342:398 

На ступінь кандидата 

4981. Білюк І. Л. Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: 

вербальна і візуальна складові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Білюк Інна Леонідівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Харків, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2372 А] УДК 811.111'37 

4982. Боговик О. А. Семантико-синтаксична типологія предикатів знання в 

англійській, українській та російській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / 

Боговик Оксана Аурелівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кіровоград. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 110 пр. — [2016-2884 А] 

 УДК 811.111+811.161.2+811.161.1]-115 

4983. Ваврінчік Р. Я. Перформативність мовленнєвих актів у англомовному 

теологічному дискурсі : (на матеріалі сучас. проповідей) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Ваврінчік Регіна 

Яношівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Чернівці, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-3124 А]

 УДК 811.111'42:2-475.5 

4984. Дзюбіна О. І. Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів 

соціальних мереж Twitter та Facebook : (на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дзюбіна 

Оксана Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-2849 А] 

 УДК 811.111'276.2'373.43:004.77 

4985. Іванців О. В. Когнітивно-дискурсивні основи формування корпоратив-

ного іміджу : (на матеріалі англомов. прес-релізів міжнар. космет. компаній) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Іванців Орислава Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

2415 А] УДК 811.111'42:659.44 

4986. Карп М. А. Текстотвірні ознаки когезії та когерентності в англійських 

мультимодальних літературних казках : (на матеріалі творчості Філіпа Арда) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Карп Марта Андріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-2774 А] УДК 811.111'42:821.111'06-343 

4987. Карпенко М. Ю. Онімний простір Інтернету : (на матеріалі англомов. 

сайтонімів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Карпенко Максим Юрійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-2739 А] УДК 811.111'373.2:004.77 

4988. Костенко Н. Д. Структурно-семантичні та функціональні параметри 

англомовних інновацій семантичного поля "навчання" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Костенко Наталя 

Дмитрівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-1806 А] УДК 811.111'37 

4989. Куковська В. І. Комунікативно-синтаксичні засоби забезпечення успіш-

ності сучасної американської захисної промови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Куковська Вікторія 

Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-2263 А] 

 УДК 811.111'367:343.139(73) 

4990. Кучик Г. Б. Структурно-семантичні та дискурсні особливості англомов-

них текстів установчих документів міжнародних організацій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кучик 

Галина Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3065 А] 

 УДК 811.111'42:341.24 

4991. Садовнікова Г. В. Когнітивно-інформаційна природа термінів авто-

мобілебудівництва в англійській, німецькій та українській мовах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Садовнікова Ганна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-2946 А] УДК 811.111+811.112.2+811.161.2]'276.6:629.33 

4992. Саламаха М. Я. Англомовна терміносистема охорони довкілля: струк-

тура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Саламаха Мар'яна Ярославівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2016-2317 А] УДК 811.111'373.46:502 

4993. Серебрякова В. В. Концептуалізація поетонімосфери циклу романів 

С. Мейер "Сутінки" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Серебрякова Валерія Вадимівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. 

— [2016-2832 А] УДК 811.111'42:821.111(73)'06-312.2.09 
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4994. Сокирська О. С. Соціолінгвістичні особливості просодичного оформ-

лення відмови : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Сокирська Ольга Сергіївна ; Херсон. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т"]. — Херсон, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 

130 пр. — [2016-2833 А] УДК 811.111'27'342 

4995. Швець Н. В. Мотиваційна основа іхтіонімів в англійській, французькій 

та українській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Швець Наталія Віталіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2957 А] 

 УДК 811.111+811.133.1+811.161.2]'373.22:597.2/.5 

4996. Щербицька В. В. Лінгвокогнітивна об'єктивація гендеру автора в англо-

мовному літературному автобіографічному творі ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Щербицька Владислава Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2016. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2016-2799 А] 

 УДК 811.111'42:821.111'06-94"20" 

4997. Юшкевич В. І. Тематичні моделі англомовного ділового дискурсу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Юшкевич Віра Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-2199 А] УДК 811.111'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

4998. Кирилюк С. В. Лінгвокогнітивні характеристики концепту WEG / 

ДОРОГА в німецькій народній казці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кирилюк Світлана Василівна ; Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-1783 А] УДК 811.112.2'42:398.21(=112.2) 

4999. Ковальова О. М. Німецькомовна вербалізація індивідуально-авторської 

концептосфери Томаса Манна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковальова Олена Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-1795 А] УДК 811.112.2'374.73'42 

5000. Мельник О. В. Ад'єктивний складник реконструкції мовної картини 

світу німецької казки ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мельник Олена Вікторівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.:  

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3079 А] 

 УДК 811.112.2'42:821.112.2-343.09]"20" 

5001. Чередниченко В. П. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної 

новели : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Чередниченко Вікторія Павлівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". 

— Запоріжжя, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2016-1901 А] УДК 811.112.2'42 
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821.124 Латинська мова 

На ступінь кандидата 

5002. Єрьоміна О. Ю. Композиція у словотворі латинської мови: структурно-

типологічний та семантичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Єрьоміна 

Олена Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-3262 А] УДК 811.124'37'42 

5003. Ластовець М. Ю. Лінгвопоетика латинськомовних авторів ранньо-

модерної України кінця XVII — початку XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / 

Ластовець Марія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2134 А] 

 УДК 811.124'42:821.09](477)"16/17" 

5004. Лехніцька С. І. Явище синонімії у фармацевтичній номенклатурі 

грецько-латинського походження: ономасіолого-дериваційний аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі 

індоєвроп. мови" / Лехніцька Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т філології. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-2932 А] УДК 811.124+811.14]'02'373.421 

811.131.1 Італійська мова 

На ступінь кандидата 

5005. Макарова О. С. Статистичне вимірювання ступеня продуктивності 

лексико-семантичних інновацій у сучасному медіа-дискурсі : (на матеріалі італ. та 

укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.21 

"Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Макарова Оксана Сергіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3077 А] 

 УДК 811.131.1+811.161.2]'06'322:004.77 

811.14 Грецька мова 

На ступінь кандидата 

5006. Івашків-Ващук О. В. Мовно-концептуальний простір ідилій Теокріта : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. 

мови. Окремі індоєвроп. мови" / Івашків-Ващук Орислава Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 ( 6 назв). — 100 пр. — [2016-3126 А] 

 УДК 811.14'02'42:821.14-133.09(092) 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

5007. Мініна Н. С. Актуалізація часток і партикулятивів у російській поезії 

ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Мініна Ніна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т  

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-2282 А] УДК 811.161.1'36'42 
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5008. Салахатдінова Е. Ш. Семантизація крилатих слів і зворотів у російській 

лексикографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Салахатдінова Ельміра Шаміліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-3222 А] УДК 811.161.1'37'42 

5009. Хан К. О. Лінгвомедійні характеристики російськомовних інформаційно-

аналітичних інтернет-текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Хан Ксенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — 

[2016-2756 А] УДК 811.161.1'42:316.774:004.738.5 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 

5010. Богданова І. В. Сугестивний потенціал прецедентних одиниць в 

українському медійному дискурсі початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Богданова Інна 

Володимирівна ; Донец. нац. ун-т. — Вінниця, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2214 А] 

 УДК 811.161.2'42:070](477)"20" 

5011. Дідун Л. І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній 

українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дідун Лілія Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 150 пр. — [2016-

1589 А] УДК 811.161.2'06'373.7-26 

5012. Жигун Т. В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній 

українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Жигун Тетяна Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14. — 100 пр. — 

[2016-2567 А] УДК 811.161.2'366 

5013. Ковальська Н. А. Синтаксичні засоби репрезентації категорії експре-

сивності в економічному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ковальська Наталя Аркадіївна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-2857 А] УДК 811.161.2'367'42:33 

5014. Кравчук Л. В. Семантико-функціональний потенціал оказіоналізмів у 

текстах засобів масової інформації початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кравчук Людмила 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-1809 А] УДК 811.161.2'373.43:070(477)"201" 

5015. Кучурян Л. І. Варіантність синтаксичних конструкцій у текстах україн-

ських перекладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Кучурян Лара Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2016-2133 А] УДК 811.161.2'25'367 
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5016. Легка Л. І. Акцентна система дієслів у поетичних творах Лесі Українки : 

(у порівнянні з тогочас. та сучас. нормами) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Легка Леся Іванівна ; НАН України, 

Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-1825 А] 

 УДК 811.161.2'367.625:821.161.2-1.09(092) 

5017. Морараш Г. В. Ідіолект Євгенії Ярошинської : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Морараш Галина 

Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-2936 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2.09(092) 

5018. Павлюк В. А. Становлення неофіційного антропонімікону Вінниччини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Павлюк Віта Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Вінниця, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2153 А] УДК 811.161.2'373.23(477.44) 

5019. Сторожук Х. В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 

Сторожук Христина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (47 назв). — 100 пр. — [2016-

1885 А] УДК 811.161.2'373 

5020. Струганець Ю. Б. Семантика, структура, функціонування футбольної 

лексики в українській літературній мові початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Струганець 

Юрій Борисович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2951 А] 

 УДК 811.161.2'276.6:796.332:821.161.2.09"20" 

5021. Ткаченко О. В. Об'єктивація поняття "виховання" у фразеології україн-

ської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Ткаченко Олена Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. 

Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2016-2336 А] УДК 811.161.2'373.7:37 

5022. Уколова О. О. Стилістико-синтаксична організація малої прози Миколи 

Вінграновського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Уколова Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. 

Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2491 А] УДК 811.161.2'38:82-32 

5023. Хоменська І. В. Вербалізація концепту УКРАЇНА в українському худож-

ньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Хоменська Інна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-

2953 А] УДК 811.161.2'42 

811.21/.22 Індоіранські мови 

На ступінь доктора 

5024. Мазепова О. В. Мовна концептуалізація внутрішнього світу людини в 

перському лінгвоментальному просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 

Америки та Австралії" / Мазепова Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-2138 А] УДК 811.222.1'42 

811.411 Семітські мови 

На ступінь доктора 

5025. Цолін Д. В. Синтаксичні основи поетичного дискурсу. На матеріалі 

юдейської літургійної поезії арамейською мовою II—VIII ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, 

Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Цолін Дмитро Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Кримського НАН 

України]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (30 назв). — 

100 пр. — [2016-1708 А] УДК 811.411.171.1'367'42:821.411.171.1-1.09"01/07" 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

5026. Оздемір Д. А. Французькі запозичення в турецькій мові : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, 

Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Оздемір Дурсун Алі ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — Київ, 2016. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1999 А] 

 УДК 811.512.161'373.45=133.1 

82 Художня література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

5027. Поліщук О. Л. Альтернативна історія в новітньому літературному 

процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія літ." / Поліщук Ольга Леонідівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, 

[ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Миколаїв, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1673 А] УДК 821(100)'06.09:94-028.82 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь доктора 

5028. Мірошниченко Л. Я. Проекції скептицизму в сучасному британському 

романі: ґенеза, традиція, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Мірошниченко Лілія Ярославів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 42 с. — Бібліогр.: с. 37—

39 (29 назв). — 100 пр. — [2016-2147 А] УДК 821.111'06-31.09 

На ступінь кандидата 

5029. Расевич Л. П. Шерлок Холмс А. Конан Дойля як інтерпретація "міфу 

надлюдини" у форматі мідллітератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Расевич Любов Петрівна ; 
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Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Миколаїв, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-1871 А] УДК 821.111-312.4.09 

821.111(73).0 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

5030. Дюрба Д. В. Метафори простору і дороги в романістиці Джека Керуака : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 
зарубіж. країн" / Дюрба Діна Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпропетровськ, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 120 пр. — [2016-3182 А] УДК 821.111(73)'06.09(092) 

5031. Сторчеус С. В. Афро-американська ідентичність у детективах В. Мослі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 
зарубіж. країн" / Сторчеус Світлана Володимирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3143 А] 

 УДК 821.111(=1:73=013)-312.4.09(092) 
5032. Шебуренкова Т. В. Поетика національного міфу в романній творчості 

Пола Остера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Шебуренкова Тетяна Володимирівна ; Чорномор. 
держ. ун-т ім. Петра Могили, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Миколаїв, 2016. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2016-1910 А] УДК 821.111(73)'06.09(092) 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

5033. Ісапчук Ю. В. Дихотомія провінції та метрополії у прозі Інґеборґ 
Бахман : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 
"Літ. зарубіж. країн" / Ісапчук Юлія Вікторівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 
Могили, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Миколаїв, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-1604 А] 

 УДК 821.112.2(436)'06-3.09(092) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

5034. Єлісеєнко А. П. Роман Б. Поплавського "Аполлон Безобразов" в кон-
тексті художніх шукань епохи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Єлісеєнко Анна Павлівна ; Дніпропетров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпропетровськ, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3043 А] 

 УДК 821.161.1-31.09"1932"(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

5035. Бикова Т. В. Гуцульщина як текст в українській літературі першої тре-
тини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. літ." / Бикова Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37. 
— 100 пр. — [2016-1930 А] УДК 821.161.2.09"190/193":81'42(477.85/.87) 
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5036. Гінда О. М. Поетична творчість української спільноти в Італії початку 

ХХІ століття в контексті фольклорної традиції: сюжетика, генологія, інтер-

текстуальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.07 "Фольклористика" / Гінда Олена Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2016-2389 А] УДК 821.161.2(450)-1.09:398]-057.56"201" 

На ступінь кандидата 

5037. Бахтаров А. В. Деміфологізація радянського тоталітаризму в сучасній 

українській прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Бахтаров Андрій Валерійович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шев-

ченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2016-2210 А]

 УДК 821.161.2'06-3.09 

5038. Блик О. І. Харківська школа романтиків в українському історико-літе-

ратурному процесі першої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Блик Ольга Ігорівна ; НАН 

України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2016-2086 А] УДК 821.161.2.09"180/185" 

5039. Букіна Н. В. Модифікації готичного в сучасній українській прозі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Букіна Наталія Валеріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-1937 А] 

 УДК 821.161.2'06-3.09:7.033.5 

5040. Грищенко О. В. Моделі урбаністичного простору в сучасній українській 

прозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Грищенко Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2102 А]

 УДК 821.161.2-3.09 

5041. Івончак П. Є. Українське віршування 40-х — 50-х років ХІХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Івончак Павло Євгенович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3127 А]

 УДК 821.161.2-1.09:801]"194/195" 

5042. Лапій М. М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка. Семантика і 

поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Лапій Марія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДУ "Ін-т 

Івана Франка НАН України"]. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2439 А] УДК 821.161.2.09(092) 

5043. Лубчак В. М. Південноукраїнські літературні альманахи кінця ХІХ — 

початку ХХ століття в контексті розвитку української літератури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Лубчак Вадим 

Михайлович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2272 А] 

 УДК 821.161.2.09"189/191" 

5044. Михайлова Т. М. Василь Стус і російська література: форми транс-

формації поетичної традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Михайлова Тетяна Михай-

лівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-2280 А] УДК 821.161.2+821.161.1].091 



   

 
218 

5045. Стороженко Л. Г. Еволюція творчості Бориса Тенети : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Стороженко 

Ліна Григорівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2077 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

5046. Федорів У. М. Соцреалістичний канон в українській літературі: меха-

нізми формування та трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Федорів Уляна Миколаївна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-2493 А] УДК 821.161.2.09 

5047. Штаєр І. Л. Античні форми в перекладній та оригінальній поетичній 

творчості Івана Франка : (віршознав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Штаєр Ірена Любомирівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2919 А] УДК 821.161.2-1.09(092):801.654 

821.51.0 Література урало-алтайськими мовами 

На ступінь доктора 

5048. Прушковська І. В. Турецька драматургія другої половини ХХ — 

початку ХХІ ст.: генеза, еволюція, поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Прушковська Ірина 

Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2016-2470 А] УДК 821.512.161-2.09"195/200" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

5049. Готун І. А. Соціально-виробнича структура забудови села Середнього 

Подніпров'я Х—ХІІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.04 "Археологія" / Готун Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т архео-

логії. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

2230 А] УДК 903.4(282.247.32-194.2)"09/12" 

5050. Дзнеладзе О. С. Намисто та підвіски сарматів Північного Причорно-

мор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 

"Археологія" / Дзнеладзе Олена Сергоївна ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 

2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2016-2235 А] 

 УДК 904:391.7](262.5-192.2-17)(=221.15)"638.3" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

910 Загальні питання. Географія як наука. Географічні  

дослідження. Подорожі 

На ступінь доктора 

5051. Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і 

практика суспільно-географічного дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Колотуха 

Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Одеса, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (49 назв). — 100 пр. — [2016-2816 А] 

 УДК 910.4:796.5 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

5052. Антонюк О. О. Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифі-

кація, раціональне використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Антонюк Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 120 пр. — [2016-3006 А] 

 УДК 911.5:623.1/.3](477.43/.44) 

5053. Мирош М. В. Суспільно-географічні засади політичної активності в За-

хідному регіоні України в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мирош Марія Ва-

силівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3202 А] УДК 911.3:32](477.8) 

5054. Пилип'юк В. В. Гідролого-гідрохімічні характеристики та якість вод 

річок Псел та Ворскла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Пилип'юк Віктор 

Вікторович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 15—17. — 130 пр. — [2016-3212 А] УДК 911.2:556.5(282.2) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

5055. Ковальська Л. А. Джерела з історії радянського Руху Опору 1941—

1945 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Ковальська Леся Анд-

ріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. ун-т (м. Вінниця)]. 

— Черкаси, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 100 пр. — [2016-

2058 А] УДК 930.2(477)"1941/1945" 

На ступінь кандидата 

5056. Ніколайчук О. С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за ма-

теріалами "Полного собрания законов Российской империи" : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство 

та спец. іст. дисципліни" / Ніколайчук Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1655 А] 

 УДК 930.2:34((47+57)-89)(094.4)]:94(477)"16/17" 

5057. Петрик А. М. Андрій Яковлів: інтелектуальна біографія : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, дже-
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релознавство та спец. іст. дисципліни" / Петрик Артем Миколайович ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Херсон. держ. ун-т]. — Черкаси, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3093 А] 

 УДК 930.2:94(477)(092) 

5058. Шакурова О. В. Походження українського народу в історіографічному 

дискурсі кінця ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Шакурова Ольга Владиславівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

2037 А] УДК 930.1"18/20":930.85-021.5(=161.2) 

5059. Шелудякова Н. А. М. Грушевський—колекціонер у контексті наукового 

та мистецького життя України кінця ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Шелудякова Наталія Андріївна ; НАН України, 

Ін-т історії України. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-2917 А] УДК 930.2:7.074(477)(092)"189/191" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

5060. Маловічко С. М. Тернопільщина в культурологічних дослідженнях 

кінця ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Маловічко Сергій 

Миколайович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2016-2982 А]

 УДК 930.85(477.84)"189/201" 

94(100)".../05" Історія стародавнього світу загалом.  

Історія стародавніх народів 

На ступінь кандидата 

5061. Заплетнюк О. А. Царська влада в Єгипті періоду правління Ехнатона : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Заплетнюк Ольга Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-2738 А] 

 УДК 94:321](32)"-1349/-1333" 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нова та новітня  

історія загалом 

На ступінь доктора 

5062. Левик Б. С. Пострадянські республіки в умовах геополітичних викликів 

наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Левик Богдан Степанович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2016. — 37 с. 

— Бібліогр.: с. 29—34 (62 назви). — 100 пр. — [2016-2574 А] 

 УДК 94:327]((47+57)-41)"199/201" 
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На ступінь кандидата 

5063. Василенко В. М. Становлення та розвиток теорії непотоплюваності ко-

рабля (остання третина ХІХ — перша третина ХХ сторічч[я]) : автореф. [дис.] на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Василенко Володимир Миколайович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

2727 А] УДК 94:629.5.017]((47+57)-89)"1870/1917" 

5064. Петров С. В. Політика СРСР щодо Євангельських церков у 1940-і — 

1960-і роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Петров Станіслав Валерійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Донец. нац. ун-т]. — Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). 

— 120 пр. — [2016-2541 А] УДК 94:279.123](47+57)"194/196" 

5065. Харлан Г. О. Україна в східноєвропейській політиці Федеративної Рес-

публіки Німеччина (1990—2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Харлан Ганна Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т історії України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2016-2498 А] УДК 94:328](477:430)"1990/2014" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

5066. Гаврилишин М. Р. Політичні і шлюбні зв'язки британських династій з 

Рюриковичами у ІХ—ХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гаврилишин Марія Романівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2016-1749 А] УДК 94(410:477)"08/10" 

5067. Залєток Н. В. Жінки в суспільному і політичному житті Великої Британії 

(остання третина ХІХ ст. — 1939 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Залєток Наталія Валеріївна ; НАН 

України, Ін-т історії України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-2809 А] 

 УДК 94(410)"193"-055.2 

5068. Зелінський М. В. Українське питання у публіцистичній і політичній 

діяльності Романа Дмовського (1888—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зелінський Максим 

Вікторович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1965 А] 

 УДК 94:[329(438)17(092):323.1(477) 

5069. Одинець С. В. Динаміка життєвих траєкторій та соціальних ідентич-

ностей українських мігранток в Італії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Одинець Світлана Владиславівна ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т народознавства НАН Ук-

раїни]. — Івано-Франківськ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-1657 А] УДК 94:314.15](450=161.2) 

5070. Пушкарьов В. П. Ідеологія та діяльність праворадикальних організацій в 

Румунії у 1918—1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Пушкарьов Володимир Павлович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-2009 А] УДК 94:329.055.1](498)"1918/1941" 
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5071. Ріккарді Г. Б. Політика урядів Австро-Угорщини щодо вищих навчаль-

них закладів Східної Галичини: національний аспект (1867—1914 роки) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Ріккарді Галина Богданівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'я-

кевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 

100 пр. — [2016-1680 А] УДК 94:[378.014(438):378.091(477.83)]]"1917/1920" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

5072. Виздрик В. С. Соціально-економічні та суспільно-політичні процеси в 

галицькому селі (1919—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Виздрик Віталій Степанович ; НАН України, 

Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2016. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2016-1747 А] 

 УДК 94(477.83/.86-22)"1919/1939" 

5073. Кривоконь О. Г. Розвиток тракторобудування в Україні в контексті 

світового прогресу (1920-ті — 1980-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Кривоконь Олександр 

Григорович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. 

— Київ, 2016. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—40 (47 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2016-1811 А] УДК 94:631.372](477)"192/198" 

5074. Малярчук О. М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні 

Української РСР (1964—1991) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Малярчук Олег Михайлович ; НАН України, 

Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2016. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (40 назв). — 100 пр. — [2016-2743 А] 

 УДК 94(477.8)"1964/1991" 

5075. Федоренко Я. А. Суспільно-політичні та соціально-економічні перетво-

рення в сільському господарстві України доби незалежності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Федоренко 

Яніна Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2016. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3120 А] 

 УДК 94:631](477)"1991/2014" 

На ступінь кандидата 

5076. Авдєєва О. С. Міжконфесійні відносини у Північному Приазов'ї (кінець 

XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Авдєєва Олена Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. 

нац. ун-т", [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3001 А] 

 УДК 94:2-67](477.7)"1775/1905" 

5077. Бачинська О. М. Розвиток видовищних форм мистецтва в Українській 

Державі гетьмана Павла Скоропадського: історичний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бачинська 

Олеся Михайлівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-

Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-3011 А] УДК 94:79](477)"1918" 



   

 
223 

5078. Безсмертний А. С. Купці та купецькі організації Львова (20—30-ті рр. 

ХХ ст.): економічна та суспільна роль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Безсмертний Андрій Сергійович ; НАН 

України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-1928 А] 

 УДК 94:[316.342.6:339.1]](477.83-25)"192/193" 

5079. Волянюк С. Б. Створення та діяльність воєнної округи УПА "Лисоня" : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Волянюк Сергій Борисович ; НДІ українознавства, [Київ. нац. ун-т буд-ва 

і архітектури]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-3025 А] УДК 94:355.311](477.84)"1943/1947" 

5080. Глизь Ю. І. Київська міська дума: структура, склад гласних, діяльність 

(1871—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Глизь Юрій Іванович ; НАН України, Ін-т історії 

України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

1581 А] УДК 94:352.07](477-25)"1871/1914" 

5081. Єлесін П. В. Сільське духовенство як середовище формування україн-

ської інтелігенції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Єлесін Петро 

Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Кременчуц. нац. ун-

т ім. Михайла Остроградського]. — Черкаси, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1593 А] 

 УДК 94:27-725](477)"185/191" 

5082. Зек Б. М. Луцьк у роки нацистської окупації (1941—1944 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Зек Богдан Миколайович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3048 А] 

 УДК 94(477.82-25)"1941/1944" 

5083. Іваницький І. В. Лонгин Цегельський в державотворчих процесах Ук-

раїни (1900—1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Іваницький Ігор Володимирович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2810 А] 

 УДК 94:32](477)"190/195"(092) 

5084. Кириленко А. О. Південна Україна в період хрущовської "відлиги" 

(1953—1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Кириленко Анна Олександрівна ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-3129 А] УДК 94(477.7)"1953/1964" 

5085. Корбяк Д. В. Науково-викладацька та церковна діяльність митрополита 

Сильвестра (Сембратовича) (1836—1898) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Корбяк Дмитро Володимирович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(6 назв). — 100 пр. — [2016-3057 А] 

 УДК 94:271.4-726.1](477)"1836/1898"(092) 

5086. Кужільна О. О. Ідея української державності в науковій та суспільно-

політичній діяльності Товариства "Музей визвольної боротьби України" в Празі 

(1925—1948 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.01 "Історія України" / Кужільна Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2931 А] 

 УДК 94(477):061.2(437.311=161.2)]"1925/1948" 

5087. Моторна І. В. Політика румунської адміністрації щодо етнічних груп на 

території Трансністрії (1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Моторна Ірина Вікторівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). 

— 100 пр. — [2016-2577 А] УДК 94:323.1](498:477.74)"1941/1944" 

5088. Нікітенко А. І. Подружнє життя народолюбної інтелігенції Наддніпрян-

ської України (60—80-ті рр. ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Нікітенко Анастасія Ігорівна ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-2787 А] 

 УДК 94:392](477)"186/188" 

5089. Оліпер С. І. Громадсько-політичне життя польської меншини Право-

бережної України 90-х рр. ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Оліпер Світлана 

Іванівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3209 А]

 УДК 94:323](477.4=162.1)"189/191" 

5090. Петренко І. Є. Політико-дипломатична діяльність українських націо-

нальних урядів у Чорноморському регіоні (1917—1920 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Петренко 

Іван Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1669 А] 

 УДК 94:327](477)"1917/1920" 

5091. Резніков В. В. Селянський повстанський рух на Слобожанщині (1918—

1923 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Резніков Владислав Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-1679 А] УДК 94:323.269.6](477.52/.6)"1918/1923" 

5092. Славік Ю. В. Репресивна політика Угорщини на Закарпатті (1938—1944 

рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Славік Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-2587 А]

 УДК 94:323.282](439:477.87)"1938/1944" 

5093. Стамбол І. І. Іван Львович Липа в українському національному русі 

(кінець ХІХ — початок 20-х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стамбол Ігор Іванович ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-2590 А] УДК 94:323.1](477)"1865/1923"(092) 

5094. Федорак В. В. Історико-культурні засади становлення і розвитку етно-

туризму в Україні 1991—2014 рр. : (на матеріалах Івано-Франків. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Федорак Володимир Васильович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-2877 А] УДК 94:338.48](477.86)"1991/2014" 
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5095. Федунишин Л. Л. Культурно-просвітницька і краєзнавча діяльність 

Івана Кревецького (1883—1940 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Федунишин Любомира Любомирівна ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-2878 А] 

 УДК 94(477)(092) 

5096. Шауренко А. В. Побут та дозвілля сільського населення України в 

1991—2005 рр. : (регіон. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шауренко Анна Володимирівна ; Чорно-

мор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Миколаїв, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-2193 А] УДК 94:64](477-22)"1991/2005" 

5097. Швидченко Т. М. Перший Зимовий похід Армії УНР в контексті на-

ціонально-визвольної революції 1917—1921 років : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Швидченко Тетяна 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-1714 А] 

 УДК 94(477)"1917/1921" 

5098. Шелеп Ю. І. Партійна номенклатура в Українській РСР у 1970-х — 

першій половині 1980-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Шелеп Юлія Ігорівна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-2559 А] УДК 94:329](477)"197/198" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в 
круглих дужках. 
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Ареф'єв В. Л. 4778 

Арнаутова В. В. 3606 

Аронова Р. С. 4093 

Артюх А. В. 4250 

Арутюнов В. А. 4921 

Атаманюк О. П. 3726 

Атрошенко О. О. 4302 

Афанасьєва О. П. 4834 

Ашурбеков А. А. 3661 

Бабак М. Л. 4310 

Бабік І. В. 4489 

Бабюк Н. П. 4909 

Бабяк О. О. 3607 

Багацький Є. В. 3675 

Багрій І. П. 4122 

Багрій О. І. 3862 

Багрій С. М. 4335 

Багряк А. С. 3863 

Бажмін В. Б. 4090 

Байрактар Ю. П. 3700 

Баклаженко Ю. В. 4123 

Бакунець П. П. 4500 

Бакунець Ю. П. 4501 

Балей С. (4054) 

Балик Т. М. 4075 

Балук І. М. 4692 

Банера Н. П. 4835 

Барабанчик О. В. 4467 

Барабашко М. С. 4275 

Баранов А. Ю. 4243 

Баранова К. В. 4560 

Баснукаєва Р. М. 4270 

Батрак Л. М. 4623 

Бахман І. (5033) 

Бахтаров А. В. 5037 

Бачинська О. М. 5077 

Баюрка С. В. 4420 

Безгін К. С. 3530 

Безсмертний А. С. 5078 

Безугла Н. В. 4350 

Без'язичний Б. І. 4099 

Береза Б. М. 4379 

Березовський Д. О. 4016 

Берназюк О. О. 3864 

Бєлєнький В. П. 3904 

Бєлікова Н. В. 3720 

Бикова Т. В. 5035 

Битюк І. В. 3662 

Бігунова Ю. В. 4124 

Бідучак А. С. 4468 

Білавич Г. В. 4034 

Білан А. М. 4125 

Білецька О. О. 3542 

Білецька Ю. Г. 4126 

Білецький О. В. 3711 

Білик В. Г. 4127 

Білограць Х. Р. 3572 

Білоус А. О. 3825 

Білюк І. Л. 4981 

Бірченко О. П. 4276 

Блецкан М. М. 4278 

Близнюк Р. В. 4450 
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Бобров І. О. 4716 
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Боднарчук Ю. А. 4552 

Бойка О. А. 4384 

Бойко Л. А. 4363 
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Бойко М. І. 4624 

Бойко Н. О. 4836 

Бойко О. І. 4469 

Бойко О. М. 4037 

Бойко О. С. 4837 

Болдирєв О. І. 4364 

Болотна М. А. 4587 

Болух В. А. 4235 

Бондар А. А. 4958 

Бондар К. П. 3845 

Бондаренко В. І. 4100 

Бондаренко І. В. 4747 

Борець Ю. В. 3608 

Боржецька Н. Л. 3906 

Бориневич А. С. (3654) 

Борисенко В. В. 4765 

Борисенко М. О. 3972 

Борисенко Н. А. 4128 

Бородай Е. С. 4470 

Борщ О. О. 4796 

Борщевська О. М. 3942 

Борщевський Г. І. 4421 

Борщенко В. В. 4216 

Боцула О. І. 3728 

Бочуля Т. В. 4815 
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Боятюк О. В. 3581 
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Буй О. Д. 4323 
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Булавка Л. В. 3806 

Булгакова Т. М. 4061 
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Бурдейна В. М. 4664 

Бурмістров С. В. 3499 

Бутко Я. О. 4422 
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Бучинська О. В. 3807 
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Ваврінчік Р. Я. 4983 

Ваколя З. М. 4038 

Валявська Н. О. 4813 

Вамболь В. В. 4701 

Варпіховський Р. Л. 4779 
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Василевська О. П. 3523 

Василенко А. В. 4534 

Василенко В. І. 4766 

Василенко В. М. 5063 

Василенко О. В. 4132,  

 4646 

Василець Н. М. 3663 

Васильєв А. А. 3790 

Васильєв В. В. 4288 

Васильків М. В. 3826 

Василько І. В. 3993 

Василюк О. М. 4380 

Ватаманюк О. С. 3756 

Вацеба Т. С. 4528 

Ващинський В. М. 4289 

Вдовенко О. І. 4133 

Величко О. П. 3531 

Веприцький Р. С. 3900 

Вербовський В. С. 4647 

Верещака І. М. 3757 

Верхоланцева В. О. 4882 

Веселова Л. Ю. 3865 

Ветох Г. В. 4588 

Вещипан О. О. 3729 

Видмиш П. О. 4658 

Виздрик В. С. 5072 

Вишневський Д. О. 4814 

Відлер О. М. 4017 

Вікторчук М. В. 3866 

Вікулова А. О. 3808 

Вільчик Т. Б. 3970 

Вінграновський М. (5022) 

Вінярська Г. Б. 4365 

Вірковська А. А. 3821 

Вітренко Д. В. 4589 

Власенко В. С. 4735 

Власов А. Ф. 4654 

Власов В. Г. 3688 

Власова В. П. 3747 

Власова К. В. 4397 

Вовк М. З. 3908 

Вовк О. В. 4244 

Вовк О. П. 4342 

Водяна О. В. 4134 

Водянніков О. Ю. 3846 

Вознюк М. А. 3722 

Возняк І. Я. 4535 

Войнаренко С. М. 4838 

Войтович А. Ю. 4062 

Войтович В. В. 4899 

Войтович Н. П. 3835 

Волинець У. А. 3809 

Волинський Д. А. 4684 

Волков О. О. 4447 

Волкова Ю. І. 4135 

Володарець М. В. 4710 

Волошина А. А. 4430 

Волошина В. А. 3973 

Волошина В. В. 3599,  

 4767 

Волченко Л. П. 3610 

Волянюк С. Б. 5079 

Воробйова І. А. 3909 

Вороніна М. В. 4136 

Воронкін О. С. 4137 

Вороновська Л. П. 4138 

Воскресенська І. В. 3910 

Вронська Н. Ю. 4702 

Вунда Н. Г. 4343 

Вяткін К. І. 4891 

Габа К. О. 4929 

Гаврилишин М. Р. 5066 

Гаврилюк А. В. 4139 

Гаврилюк Г. М. 4140 

Гаєвський М. В. 4237 

Гайванович Н. В. 4839 

Гайворонська Я. В. 3867 

Гайворонський О. Ю.  

 3911 

Гайдамака О. В. 4063 

Гайовський О. В. 4344 

Галич Л. В. 4502 

Галіцина Н. В. 3858 

Галушка О. М. 3822 

Галушко Ю. П. 3758 

Гамкало О. Б. 4816 

Гамова І. В. 3815 

Гарбарук Ю. В. 4228 

Гарбузов В. В. 3868 
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Гаркуша Є. О. 3943 

Гаркуша О. П. 4353 

Гаркуша С. Л. 4451 

Гатаулліна Е. І. 3759 

Гачкевич А. О. 3847 

Гвоздецький В. А. 4409 

Гедулян С. І. 4922 

Герасимчук Н. А. 3785 

Герасимюк К. Х. 4018 

Герман Є. С. 4931 

Герц А. А. 3956 

Гетманенко В. А. 4727 

Гетьман О. І. 4655 

Гиренко І. В. 4005 

Гільов В. В. 4220 

Гінда О. М. 5036 

Гіндеміт П. (4947) 

Гінкевич О. В. 4076 

Гіптерс З. В. 4035 

Гладій А. І. 4866 

Гладій В. І. 3673 

Гладка З. М. 4238 

Гладких Д. Є. 3827 

Глизь Ю. І. 5080 

Глущенко О. І. 3543 

Гнатів Н. В. 4947 

Гнип І. П. 4590 

Говоров В. П. 4625 

Говорова Ю. С. 4351 

Гогітідзе Т. Г. 4529 

Голинська М. І. 3836 

Голишев А. О. 4687 

Головань А. В. 4377 

Головань О. О. 3689 

Головач І. І. 4959 

Головчак Р. Я. 4284 

Голуб Р. Р. 3760 

Голубєв С. М. 3713 

Голубцова М. В. 4780 

Голубятников М. І. 4408 

Гончарук О. М. 4064 

Гончарь О. М. 4581 

Горбатюк І. Р. 4388 

Горбова Г. О. 3869 

Гордійчук І. С. 3810 

Горєв В. М. 4271 

Горлачова В. І. 4431 

Горобченко О. М. 4708 

Горюнова І. І. 4358 

Горяінова Н. В. 4459 

Готун І. А. 5049 

Гоцко О. С. 4536 

Грабович Т. А. 3848 

Гранат Д. С. 4324 

Грецьких С. В. 4618 

Гриб О. М. 4503 

Гривнак Б. Л. 3582 

Григор'єв Ю. І. 4681 

Гринців М. В. 3611 

Гринчук К. В. 4748 

Гринюк Р. М. 3761 

Гриценко Г. Г. 3957 

Грицьков Є. В. 3544 

Гришина Н. В. 3748 

Грищенко О. В. 5040 

Грищук А. Б. 3870 

Грітчина А. І. 4058 

Громнацька Н. М. 4448 

Громов А. Б. 4553 

Груб'як О. М. 3612 

Гулай І. О. 4840 

Гулай О. І. 4101 

Гулмуродов І. С. 4432 

Гуменний А. А. 3762 

Гуменний Д. О. 4910 

Гуменюк В. В. 3791, 4141 

Гуменюк О. В. 4736 

Гупка А. Б. 4665 

Гупка-Макогін Н. І. 4142 

Гурмач В. В. 4366 

Гурчіані Х. Д. 3664 

Гусєв В. М. 3714 

Давиденко О. В. 4490 

Давиденко О. О. 4693 

Давішня Н. В. 4433 

Далєвська Т. А. 3763 

Даневич О. С. 3545 

Данилова Ю. Г. 4504 

Даньшина К. Є. 3994 

Данюк І. О. 4471 

Данюк М. І. 4094 

Дворяк С. В. 4567 

Демиденко Г. В. 4460 

Демірджі Т. В. 3613 

Демченко Є. Б. 4810 

Демченко І. І. 4102 

Демчишина О. В. 4311 

Денисенко Ю. О. 3566 

Денисов М. О. 4914 

Денисюк Н. М. 4290 

Дерев'янко О. Г. 3532 

Дерл Дж. Г. (4945) 

Дєлєвська В. Ю. 4472 

Дзевульська І. В. 4400 

Дзнеладзе О. С. 5050 

Дзюбенко І. А. 4143 

Дзюбенко С. П. 4434 

Дзюбіна О. І. 4984 

Динько В. А. 4095 

Діденко О. М. 3751 

Діденко Ю. В. 4279 

Дідун Л. І. 5011 

Дідух В. В. 3546 

Дієва Т. В. 4413 

Ділай Н. В. 4435 

Дільний В. М. 4231 

Дісковський О. А. 4247 

Діхтяренко Ю. В. 4303 

Длігач А. О. 3533 

Дмитрук С. М. 3715 

Дмовський Р. (5068) 

Добровецька О. Я. 4637 

Добровольський Ю. Г. 

 4620 

Добрунов Д. Є. 4886 

Добрянська Т. І. 3811 

Дойль А. К. (5029) 

Домашова Л. О. 4800 

Домбик О. М. 4817 

Домбровська Н. О. 3730 

Донець О. П. 4801 

Донченко В. І. 4144 

Дорогань Н. О. 4892 

Дорош А. С. 4811 

Доскалюк Н. М. 4312 

Доценко Ю. В. 4923 

Дрожже Ж. М. 4781 

Дрюков О. В. 4960 

Дубов Д. В. 3693 

Дубовкіна І. О. 4879 

Дубосарський В. Р. 4347 

Дубровіна І. В. 4145 

Дуганець В. І. 4103 

Дударєв І. М. 4902 
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Дудатьєв І. А. 4869 

Дудник О. В. 4841 

Дужа І. А. 3690 

Думановська С. В. 3547 

Дучал О. Ф. 3944 

Дьомін С. Г. 4505 

Дьомічев К. Е. 4251 

Дюрба Д. В. 5030 

Дякун І. Л. 4679 

Дяченко А. В. 4146 

Дяченко Л. М. 4147 

Дяченко Т. А. 3548 

Ебіенфа Пол Дівені 

Імомотімі 4878 

Еліот Ч. В. (4043) 

Ерліх Л. (3847) 

Ехнатон (5061) 

Євграфова Є. П. 3833 

Єгорова Т. М. 4398 

Єгорова Т. П. 4006 

Єделєв Р. С. 3849 

Єлесін П. В. 5081 

Єлінєвський В. Ю. 3731 

Єлісеєнко А. П. 5034 

Єльнікова Л. О. 4711 

Єна М. С. 4359 

Єрастова- 

Михалусь І. Б. 4148 

Єріна І. В. 3653 

Єрошенко Т. В. 3583 

Єрьоменко Р. Ф. 4423 

Єрьоміна О. Ю. 5002 

Єсєнтаєв Т. К. 4961 

Єфименко А. М. 4704 

Єфіменко С. А. 3584 

Єфімова Г. В. 3534 

Єфімова О. М. 4782 

Жадан Т. А. 3792 

Жарка А. Ю. 4554 

Жеребятьєв О. С. 4452 

Жигалкін І. П. 3991 

Жигун Т. В. 5012 

Жидецька Х. В. 4842 

Жила С. Ю. 3871 

Жилінков О. О. 4805 

Жилінська Л. О. 3535 

Жильчук А. В. 4591 

Жихарева Л. В. 3614 

Жмурко Т. О. 3500 

Жовноватюк Я. С. 4659 

Жовтун М. В. 4769 

Жорнокуй Ю. М. 3967 

Жужа Л. О. 3679 

Жук М. О. 3701 

Жукевич І. П. 4149 

Жукова Г. В. 4077 

Жукова Т. О. 4491 

Жуковська Н. А. 4252 

Жумбей М. М. 4150 

Жунько Д. В. 4543 

Журавльов А. В. 4012 

Журавльов Ю. І. 4619 

Забарна І. В. 4783 

Забуга О. Г. 4402 

Завада О. О. 4418 

Завацький В. Ю. 3615 

Завгородня І. М. 3974 

Заводовський Є. С. 4544 

Загиней З. А. 3901 

Заглада Н. (4052) 

Загородня Ю. В. 3549 

Задирака Д. А. 4573 

Задорожній П. В. 4325 

Заїка Є. В. 4737 

Зайцев С. В. 3510 

Зайцева І. М. 4666 

Зайцева М. В. 3682 

Заклюка А. В. 3912 

Залєток Н. В. 5067 

Замазій О. В. 3745 

Заплетнюк О. А. 5061 

Заповітряна О. Б. 4962 

Запорожцева О. В. 4699 

Засельський І. В. 4667 

Засєда Ю. І. 4568 

Захар О. Г. 4039 

Захаров А. Б. 4313 

Захарова К. Ф. 3793 

Захарченко М. Б. 4663 

Захарчук В. І. 4703 

Заяць Є. І. 4918 

Зборовська О. В. 4717 

Зволейко Д. В. 4797 

Зек Б. М. 5082 

Зеленська К. С. 4273 

Зелінський М. В. 5068 

Зелінський С. С. 4151 

Зеркаліна Г. Р. 4152 

Змага Я. В. 4414 

Змієвська Т. М. 4802 

Золотарьова О. В. 4153 

Зубачик О. В. 4506 

Зубко М. Д. 4507 

Зубковська В. В. 4728 

Зюзюн А. Б. 4389 

Іванець І. П. 3850 

Іваницький І. В. 5083 

Іванісік А. І. 4272 

Іванків М. Я. 4744 

Іванов В. В. 3536 

Іванов М. А. 4268 

Іванова Г. С. 3995 

Іванців О. В. 4985 

Іванченко Д. Ф. 4843 

Іванченко Р. В. 4508 

Івасенко В. М. 4806 

Івасенко С. М. 4019 

Івашків-Ващук О. В. 5006 

Іващенко Г. С. 3515 

Івіцький І. І. 4907 

Івончак П. Є. 5041 

Ідесіс І. В. 4020 

Іджагбуджі  

Айодеджі Адебайо 4867 

Ілляшенко О. В. 3913 

Ільчак О. В. 4818 

Ільченко А. В. 3975 

Ільченко Г. О. 3976 

Ілюшина Г. Я. 4453 

Інкін О. В. 4683 

Іорданов І. В. 4688 

Іртлач М. О. 3550 

Ісаєва І. М. 4021 

Ісаєва О. І. 3654 

Ісаєнко О. В. 4154 

Ісаєнков С. В. 4360 

Ісапчук Ю. В. 5033 

Ісаян А. М. 3764 

Іщенко Л. М. 4784 

Іщенко О. С. 4963 

Кавилін О. А. 3680 

Кадацька А. А. 3851 

Казарян К. А. 3852 

Казюка Н. П. 3716 
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Калагурка Х. І. 4040 

Калашніков А. О. 4720 

Калина В. С. 4887 

Калмиков Т. О. 3853 

Камінська С. В. 3616 

Камінський Р. Ф. 4473 

Каплінська М. В. 4939 

Капраль Ю. Р. 4900 

Капустянський М. В. 3617 

Карась Б. О. 3977 

Караульна В. М. 4745 

Карнаухова А. В. 4060 

Карп М. А. 4986 

Карпалюк Т. О. 4239 

Карпенко М. Ю. 4987 

Карпенко О. В. 4010 

Карпець Л. А. 3574 

Каряка Н. С. 4319 

Касіянчук Д. В. 4339 

Касьяненко К. М. 4932 

Каулін В. Ю. 4870 

Кацараба О. А. 4785 

Кацитадзе І. Ю. 4474 

Качан К. Є. 3651 

Кашинська О. Є. 4155 

Кашперська Т. Ц. 3978 

Керуак Дж. (5030) 

Кизимчук Е. П. 4903 

Кикало М. М. 4763 

Кипиченко Н. С. 4156 

Кирилаш О. І. 4608 

Кириленко А. О. 5084 

Кирилюк С. В. 4998 

Кириченко В. М. 4078 

Кисельов К. Ю. 3655 

Кисельов С. М. 4461 

Кисіль С. С. 4940 

Кінаш І. А. 3746 

Кірін Р. С. 3998 

Кірсанова І. В. 4314 

Кістяківський Б. О. (3835) 

Кладікова І. І. 4157 

Клим Г. І. 4301 

Климаш А. О. 4871 

Клименко В. І. 3765 

Клименко І. С. 3618 

Клименко О. М. 4648 

Клименко О. Ю. 3657 

Климко В. І. 4626 

Клис М. В. 4928 

Кліщ О. А. 4941 

Клюзко В. М. 4942 

Ключнікова К. Г. 3732 

Кобзаренко Л. А. 4096 

Кобилецька Н. А. 4592 

Коваленко А. О. 4974 

Коваленко Д. В. 4104 

Коваленко Є. Ю. 4639 

Коваленко О. В. 3786 

Коваль А. О. 3567 

Коваль Г. Д. 4585 

Коваль О. В. 4875 

Ковальова М. В. 3619 

Ковальова О. М. 4999 

Ковальова Ю. В. 4627 

Ковальська Г. Л. 4934 

Ковальська Л. А. 5055 

Ковальська Н. А. 5013 

Ковальчук В. П. 4739 

Ковальчук Д. Ю. 4575 

Ковальчук Н. С. 4742 

Ковальчук С. П. 3794 

Ковач Д. Л. 4000 

Ковтун Н. М. 3642 

Ковтун Н. С. 3717 

Ковтун О. С. 3665 

Ковтюк Н. І. 4558 

Кожушко А. П. 4705 

Козак А. М. 4964 

Козак Н. В. 4906 

Козак Н. Г. 4079 

Козакова О. М. 4943 

Козаченко Ю. А. 3872 

Козачук О. С. 3938 

Козирєв В. А. 3766 

Козлова Ю. В. 4561 

Козловська І. М. 4509 

Козловський А. В. 4649 

Колб С. О. 3914 

Колесник В. О. 4668 

Колесник Е. Л. 4475 

Колесник Л. В. 4158 

Колесник М. Ю. 4462 

Колесник Ю. В. 3915 

Колесников А. В. 4924 

Колесников В. І. 3733 

Колеснік Я. В. 4721 

Колесніченко М. В. 3585 

Колєснікова В. Є. 4436 

Колібаба О. А. 4819 

Колісник Ю. С. 4437 

Кологойда О. В. 3939 

Колодій С. В. 4749 

Колодка А. В. 3551 

Колотуха О. В. 5051 

Колюх В. В. 3678 

Комбаров А. М. 4901 

Комісарова І. В. 4593 

Кондратюк В. А. 4615 

Кондрашов О. А. 3552 

Конечна Р. Т. 4438 

Коноваленко Ю. В. 4159 

Кононенко В. В. 4291 

Кононенко О. А. 4545 

Коноплінський М. А. 4628 

Константинов П. В. 4694 

Кончович К. Т. 4160 

Конюхов Ю. М. 3553 

Конюхова Є. О. 3958 

Копаліані Д. С. 3516 

Копець К. Є. 4725 

Копиця Є. М. 4007 

Копіч В. М. 4367 

Копішинська К. О. 3702 

Корбяк Д. В. 5085 

Кордонець В. В. 3620 

Корецький А. І. 3795 

Корж М. А. 3823 

Корженко І. О. 4161 

Корінець З. М. 3586 

Корнейчук С. П. 3873 

Корнієнко В. В. 4403,  

 4868 

Корнієцький О. В. 3723 

Коробка В. М. 4844 

Коробко Ю. В. 3916 

Коровіна Л. Д. 4562 

Король В. П. 4162 

Коротаєва Є. О. 4888 

Короткевич Н. В. 4368 

Коротков В. А. 4439 

Корсак А. В. 4559 

Корчагін М. П. 3954 

Корчемлюк М. В. 4221 
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Косаревич К. В. 4253 

Костенко Н. Д. 4988 

Костенко С. Б. 4510 

Костенко Т. В. 3648 

Костинець В. В. 3812 

Котвицька К. А. 4292 

Котенко Т. М. 3796 

Котик Т. Л. 4511 

Кофман А. А. 4512 

Коцюрба О. Ю. 3767 

Кочук-Ященко О. А. 4798 

Кошкіна Н. В. 3522 

Кравченко В. С. 4750 

Кравченко О. В. 3501 

Кравченко О. І. 4883 

Кравченко С. С. 4650 

Кравчук Л. В. 5014 

Кравчук Ю. А. 4415 

Красільнікова К. Є. 3816 

Крвавич А. С. 4863 

Кревецький І. (5095) 

Кривоконь О. Г. 5073 

Криволап А. В. 3502 

Кривонос М. В. 3917 

Криворучко О. В. 4424 

Кривчіков О. О. 4280 

Крилач С. І. 4729 

Крилова А. С. 4555 

Криштопа С. І. 4606 

Крівенко С. В. 4898 

Кріцак М. Ю. 4576 

Крочак С. П. 4556 

Крутських Т. В. 4425 

Круш Н. П. 3703 

Кудрявченко О. П. 4786 

Кудхаір А. Т. 3517 

Куева Л. Д. С. 4163 

Кужільна О. О. 5086 

Кузнецова А. І. 4845 

Кузнецова К. С. 4546 

Кузнець О. М. 3979 

Кузнєцова К. О. 3817 

Кузнєцова О. В. 3797 

Кузьменко Г. В. 4164 

Кузьменко О. Г. 3768 

Кузьминський О. В. 4080 

Кузьмін Є. С. 4846 

Кукло О. Є. 3621 

Куковська В. І. 4989 

Кукуруза І. Л. 4594 

Кулабухова А. В. 3837 

Кулай І. В. 4326 

Кулик А. С. 4884 

Кулик Л. В. 4327 

Кулик О. Ю. 4476 

Кулик С. Г. 3918 

Кулікова М. В. 4477 

Кулінченко Р. В. 4513 

Кульбанська І. М. 4718 

Кульчицький М. І. 3752 

Куляба О. В. 4787 

Кумиш В. Ю. 4643 

Кундій Ж. П. 4041 

Купєдінова Р. А. 4740 

Курільченко В. В. 4081 

Курільченко І. Ю. 4390 

Куріцин А. В. 4514 

Курова А. В. 3622 

Куровець С. С. 4346 

Куроп'ятник О. С. 4697 

Куса О. М. 4595 

Кутковецька Т. О. 4722 

Кутова Н. В. 4569 

Кухаренко О. Є. 4876 

Кухтар Д. В. 4262 

Куценко В. І. 3734 

Куцик- 

Савченко Н. В. 4328 

Кучай О. В. 4105 

Кучвара І. М. 4669 

Кучера М. В. 4515 

Кучерук П. П. 4872 

Кучик Г. Б. 4990 

Кучина Л. К. 4440 

Кучмієнко О. В. 3952 

Кучурян Л. І. 5015 

Кушнір А. С. 4340 

Кушнір В. М. 4091 

Кушнір М. А. 3769 

Лабінська С. М. 3623 

Лабунець Ю. О. 4042 

Лавриненко О. В. 4082 

Лаврова О. О. 4820 

Лаговський В. М. 3838 

Лагодіна Л. П. 4229 

Лазанюк В. М. 4478 

Лазебний А. М. 3919 

Лазоренко Л. В. 4165 

Лазько А. М. 3624 

Лакіза О. О. 3996 

Лалак О. А. 3666 

Ламі Діа Джухі  

Хуссейн 4222 

Лапій М. М. 5042 

Лаппо І. М. 3568 

Ларук Ю. В. 4908 

Ластовець М. Ю. 5003 

Латиш К. В. 3920 

Лаугс О. Л. 4454 

Лах М. Р. 4166 

Лахота І. О. 4563 

Лашкул В. А. 4167 

Лебедєв А. Ю. 4653 

Лебединець В. О. 4426 

Левик Б. С. 5062 

Левін В. І. 3770 

Левіт Л. З. 3600 

Левківський Д. В. 4919 

Левкін Д. А. 4254 

Левченко О. М. 4495 

Левченков Д. О. 3587 

Легка Л. І. 5016 

Лейба Є. В. 3980 

Лелюк С. В. 3771 

Лемещенко О. Р. 3667 

Лень Ю. Т. 4329 

Леонтьєв Д. А. 4416 

Лерніченко К. В. 3749 

Лесик Д. А. 4670 

Леськів С. Р. 3981 

Лехніцька С. І. 5004 

Лєдєньова О. П. 4330 

Лимар Є. А. 4596 

Лимаренко Л. І. 4106 

Липа І. П. (5093) 

Липчанко- 

Ковачик О. В. 4168 

Лис А. Б. 4022 

Лисак К. О. 3625 

Лисак Я. А. 3874 

Литвин В. А. 4169 

Литвин І. В. 3854 

Литвин О. В. 3921 

Литвиненко Р. О. 4369 
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Литвиненко Я. М. 4293 

Литинська Т. О. 4533 

Лихач В. Я. 4799 

Лихота К. М. 4496 

Лі Сянчжень 4170 

Лівенцова К. В. 4537 

Лікарчук Д. С. 3694 

Ліннік О. О. 4107 

Лісова Д. О. 3945 

Літвак О. А. 3798 

Літковець О. Д. 4065 

Літніцький С. І. 4230 

Ліщук Р. І. 3518 

Логачова В. В. 3875 

Логуш Л. Г. 4171 

Лопіт В. М. 4479 

Лубчак В. М. 5043 

Лукач І. В. 3940 

Лукашева О. Е. 3876 

Лукащук С. В. 4492 

Лук'янов Д. В. 3834 

Лук'янченко Ю. О. 4263 

Луценко Д. С. 3955 

Лучицький І. В. (4044) 

Льошенко І. А. 4455 

Любарська Л. С. 4410 

Лятуринська С. Е. 4043 

Ляшенко М. В. 4577 

Ляшенко О. А. 3626 

Ляшенко У. І. 4172 

Маєв А. П. 4023 

Маєвський М. І. 4965 

Мажара О. О. 3519 

Мазепова О. В. 5024 

Мазін В. М. 4036 

Мазур А. П. 4348 

Майборода Ю. В. 3799 

Майданик Н. Р. 3959 

Майєр Н. В. 4108 

Майстренко Ю. І. 3691 

Макаренко О. В. 3953 

Макарова О. С. 5005 

Маковська О. В. 3877 

Максименко А. Л. 4656 

Максименко К. С. 3601 

Максимів О. О. 4516 

Максюта Д. І. 4616 

Макуха З. М. 4294 

Малихіна М. А. 4953 

Малишева Ю. В. 3855 

Малишко Є. О. 3772 

Малік Т. М. 4264 

Малінін В. В. 4024 

Маловічко С. М. 5060 

Малюк М. О. 4775 

Малярчук О. М. 5074 

Мамай І. В. 3965 

Мамон О. В. 4173 

Мандзюк С. Ф. 4714 

Манн Т. (4999) 

Маргасов Д. В. 3507 

Маренков О. М. 4385 

Маринченко І. О. 4904 

Маркевич А. Г. 4660 

Мармура О. З. 3922 

Мартиненко Г. А. 4788 

Мартиненко Н. М. 4945 

Мартинюк Ю. О. 3627 

Мартопляс К. В. 4582 

Марційчук Ю. І. 3571 

Марченко С. В. 4281 

Маслова С. Я. 4174 

Матвеєв Р. М. 4517 

Матвєєва І. В. 4217 

Матерієнко А. С. 4419 

Матрос О. О. 4044 

Матукова Г. І. 4109 

Машкова Т. В. 4821 

Медвідь Л. П. 3878 

Медвідь Н. П. 3668 

Мейер С. (4993) 

Мелень А. П. 4480 

Мельник Н. О. 4001 

Мельник О. В. 3966, 5000 

Мельник О. О. 4789 

Мельниченко В. Є. 3628 

Мендрух Ю. М. 4175 

Менів О. І. 4002 

Мешко К. І. 4097 

Микитенко П. В. 4176 

Миколюк С. М. 3735 

Микуляк В. В. 4370 

Милокост І. О. 4671 

Мирош М. В. 5053 

Мисечко А. О. 3669 

Мисковець С. В. 4609 

Миськів Г. В. 3753 

Михайлова Т. М. 5044 

Михайлюк Ю. Д. 4223 

Михайлюк Я. Б. 3879 

Михалойко І. Я. 4578 

Мищишин М. М. 3670 

Мізюк Р. М. 4381 

Мікіш А. С. 3923 

Мілевська А. О. 3924 

Міненко М. В. 3750 

Міненко Р. В. 4240 

Міненко С. М. 4003 

Мінєнков О. О. 4295 

Мініна Н. С. 5007 

Мірошниченко Л. Я. 5028 

Мірошніченко Т. М. 4770 

Міськевич А. В. 3880 

Міхненко Г. Е. 4177 

Міцай Ю. В. 4045 

Міщенко Т. В. 4404 

Мовчан О. Д. 4441 

Могілевський В. Й. 4232 

Мозгова О. О. 4442 

Мойсеєнко В. А. 4282 

Молчанова Т. О. 4946 

Мольченко С. М. 4889 

Момонт Т. В. 4822 

Монашненко А. М. 4178 

Монь А. О. 4046 

Монюк Б. Є. 4265 

Морараш Г. В. 5017 

Моргун Г. В. 3554 

Мороз О. Г. (4046) 

Мороз О. О. 4803 

Мосенцова Л. В. 4255 

Москаленко І. М. 4651 

Москаленко Л. С. 3629 

Москвичов Є. П. 4443 

Московський О. В. 4689 

Мослі В. (5031) 

Мостович А. В. 4712 

Мосьондз Н. П. 4757 

Моторна І. В. 5087 

Мохамад Гані  

Абу Таам 4644 

Мудролюбова І. О. 4066 

Муза О. В. 3859 

Музиченко О. Ф. (4056) 
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Мукій Т. В. 4047 

Мул С. А. 3602 

Мулик К. В. 4057 

Муллокандова О. М. 3647 

Мунзер А. А. 3508 

Мусійовська О. Ф. 4179 

Мялюк О. П. 4371 

Нагорний К. А. 3524 

Нагорнюк О. П. 4723 

Нагорняк Я. П. 3828 

Надрага В. І. 3709 

Назаренко А. О. 4629 

Назаренко Г. А. 4073 

Назаренко С. М. 4790 

Наконечна Л. А. 3925 

Наконечний М. С. 4634 

Наливайко О. О. 4059 

Насіров Ф. В. 4645 

Науменко Н. О. 3630 

Науменко Ф. І. (4040) 

Наумова Л. О. 4538 

Наумук І. М. 4180 

Недобой В. А. 4672 

Немировська О. В. 

 3813, 4025 

Несправа В. В. 4274 

Нестеренко Є. Л. 4771 

Нестеренко С. Г. 4925 

Нестерець О. Л. 4583 

Нестеров О. О. 4296 

Нетроніна О. В. 4372 

Нетяженко Н. В. 4463 

Нечипуренко О. О. 4382 

Нєчева Н. В. 3555 

Нікітенко А. І. 5088 

Нікіфорова Т. Д. 4691 

Нікішина О. В. 3787 

Ніколаєнко- 

Камишова Т. П. 4464 

Ніколайчук О. С. 5056 

Ніконова В. В. 4304 

Нікульча В. А. 4847 

Новик Н. С. 3982 

Новікова Н. Л. 3788 

Новосад І. Г. 4944 

Новосельцева І. В. 4975 

Новохижній М. В. 4751 

Нога І. М. 4031 

Нодь Є. А. 4300 

Ноженко В. С. 4698 

Ночовкіна О. В. 3960 

Оборська О. В. 4256 

Обуховська Т. І. 4026 

Овсієнко Н. В. 4848 

Овчаренко Д. М. 3556 

Овчаренко О. М. 3971 

Овчарук О. В. 4768 

Огородник Н. З. 4776 

Огренич Є. В. 4911 

Огренчук Г. О. 3983 

Одинець С. В. 5069 

Одосій Л. І. 4315 

Одуденко В. В. 3984 

Оздемір Д. А. 5026 

Озтюркер М. С. 4937 

Олексенко С. В. 4630 

Олексин І. Я. 3588 

Олійник О. С. 4849 

Олійник П. В. 4427 

Оліпер С. І. 5089 

Омельчук Є. О. 4391 

Онисенко Т. С. 3557 

Онишків З. М. 4110 

Опанасенко В. П. 4181 

Опешко Н. С. 3773 

Ордановська О. І. 4111 

Орел О. О. 3631 

Орлик І. О. 4850 

Орлик Т. В. 4550 

Орлова К. Є. 4851 

Осадчук К. О. 3881 

Осетрова О. С. 3926 

Осипенко В. А. 3632 

Осіпова А. Ю. 3558 

Остапенко І. Г. 3589 

Остер П. (5032) 

Островерх О. Ю. 3569 

Охріменко З. В. 4083 

Павленко Г. В. 4758 

Павленко М. А. 4182 

Павлик О. В. 4493 

Павлова Г. Є. 3789 

Павловська І. В. 3839 

Павлюк В. А. 5018 

Павлюк І. В. 4864 

Паздрій В. Я. 3559 

Палеха О. М. 4183 

Палешник С. І. 3840 

Пальчук М. І. 4092 

Палюх О. М. 3774 

Панасенко Г. С. 3681 

Панов Д. М. 4331 

Панченко В. В. 4636 

Панченко О. Б. 4730 

Панченко С. А. 4610 

Панчишин В. З. 4738 

Паньків Х. В. 3718 

Паракуда І. В. 3946 

Парубець О. М. 3573 

Пархоменко О. Г. 4584 

Пасинчук К. М. 4184 

Пасічник І. Ю. 3560 

Пасічник П. О. 4930 

Паскалова А. Г. 4852 

Пастернак В. В. 4611 

Пастух К. В. 4027 

Пастух Л. В. 3633 

Пасько В. В. 4966 

Пацеля Г. А. 3927 

Педаш Т. М. 4752 

Пелешенко І. М. 4067 

Пелішенко В. О. 3695 

Пенкаль Н. А. 3775 

Петренко І. В. 4631 

Петренко І. Є. 5090 

Петренко І. М. 4764 

Петречко М. О. 4048 

Петрик А. М. 5057 

Петришин А. І. 4673 

Петришин Н. Є. 3649 

Петрищенко Н. А. 3736 

Петров В. С. 3947 

Петров С. В. 5064 

Петров С. О. 4896 

Петруньок Н. І. 3644 

Пивовар І. В. 3985 

Пилиповський О. В. 4283 

Пилипчук Н. М. 4823 

Пилип'юк В. В. 5054 

Пиркова О. В. 3737 

Підмурняк О. О. 4539 

Пілярська О. О. 4753 

Пінчук С. В. 4399 

Піняга Н. О. 4724 
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Пічкур В. Я. 4885 

Пішко Ю. Р. 4266 

Плавшуда К. В. 3948 

Плаксін А. А. 4185 

Пластун О. Л. 3754 

Плахута В. А. 4494 

Плекан В. В. 3928 

Плутицька К. М. 3929 

Побережна Л. Я. 4224 

Повєткіна Т. М. 4547 

Поворотня М. М. 4354 

Погодін А. І. 4320 

Поготова Г. А. 4444 

Погребняк А. Ю. 4853 

Погребняк В. Я. 3961 

Подгурська В. Я. 4890 

Подобед О. Ю. 4743 

Подопригора Н. В. 4112 

Пожоджук Р. В. 3962 

Поливач В. О. 3986 

Полішко Г. Г. 3829 

Поліщук К. О. 3590 

Поліщук О. Л. 5027 

Полторак К. А. 4854 

Полуляхова О. О. 4032 

Польовий Т. Є. 3692 

Поляк Н. П. 3776 

Поляничко З. О. 4068 

Попик П. С. 4726 

Поплавський Б. (5034) 

Попов А. М. 4352 

Попов В. М. 3537 

Попова І. В. 3575 

Посвалюк К. В. 4948 

Поселецька К. А. 4186 

Постова К. Г. 3634 

Постол К. А. 3841 

Поталіцин С. Ю. 4635 

Потоп В. 4955 

Почтарук І. С. 3738 

Поясник І. М. 4564 

Прибора Р. І. 4187 

Примакова В. В. 4113 

Присвітла О. В. 3818 

Приступа Д. Л. 4632 

Приступа Т. І. 4791 

Присяжнюк О. В. 4257 

Притула Х. М. 3724 

Приходько А. М. 4188 

Приходько Д. Ф. 4305 

Приходько- 

Кононенко І. О. 4915 

Причепа М. В. 4386 

Пришупа Ю. Ю. 4189 

Прогній П. Б. 4706 

Прокіп У. Є. 4597 

Прокопенко Ю. В. 4621 

Прокопчук К. М. 3856 

Протопіш І. Г. 4754 

Прохоренко І. В. 4912 

Прохорченко А. В. 4808 

Проценко І. М. 3968 

Проценко П. Ю. 4674 

Прут Ю. А. 3987 

Прушковська І. В. 5048 

Пугач А. М. 4014 

Пустовіт М. О. 3503 

Пушкарьов В. П. 5070 

Радиш О. Ю. 4049 

Разумейко Н. С. 4069 

Раковська М. А. 4190 

Ракочі В. О. 4949 

Рамський А. Ю. 3697 

Рарок А. В. 4755 

Расевич Л. П. 5029 

Рахмун Джалал  

Едін 4792 

Ревтьє А. В. 4731 

Резворович К. Р. 3882 

Резніков В. В. 5091 

Рейнська В. Б. 3777 

Решетняк Д. Є. 4355 

Рибакова Л. П. 4824 

Рибальченко І. Г. 4548 

Рижко І. Л. 4373 

Рижков Р. С. 4617 

Римарчук М. І. 4598 

Ріккарді Г. Б. 5071 

Ріпка Г. А. 4916 

Рогатюк О. В. 3800 

Родигін К. М. 3591 

Рожков С. П. 4707 

Розман І. І. 4084 

Розумей С. Б. 4855 

Розуменко І. О. 4481 

Романів Л. І. 4374 

Романчук К. Ю. 4518 

Романюк П. В. 3883 

Ромащенко О. С. 4856 

Росік Т. В. 3842 

Ростоцький І. Ю. 4675 

Рубель О. Є. 3698 

Рубцов В. В. 3930 

Руденко Л. А. 4114 

Руденко Ю. О. 4098 

Руденок А. І. 3635 

Рудич Л. В. 3719 

Рудницька У. І. 3683 

Рузметов А. Р. 4676 

Рустамова С. І. Г. 4793 

Рущак І. Я. 3884 

Рюриковичі  

(династія) (5066) 

Рябенков О. В. 4857 

Рябкина Л. М. 4050 

Савенко О. А. 4383 

Савіцька Г. П. 4858 

Саврун С. С. 4599 

Савченко А. О. 4297 

Савченко О. В. 3885 

Савченко С. В. 3592 

Савчин Н. М. 3988 

Савчук М. І. 4306 

Сагайдак М. П. 3814 

Садек Древел  

Халаф 4967 

Садовнікова Г. В. 4991 

Сайко І. М. 4258 

Саламаха М. Я. 4992 

Салахатдінова Е. Ш. 5008 

Салига Ю. Т. 4361 

Сальникова С. В. 4968 

Сальніков С. М. 4732 

Самаруха І. А. 4392 

Самер К. І. Хадер 4969 

Сапачова М. А. 4794 

Сарафонова І. С. 3801 

Сас Н. М. 3704 

Сас О. О. 3561 

Сафоник А. П. 4248 

Сашко О. П. 4825 

Сбітнєва Л. М. 4074 

Свистун В. К. 4337 

Світлик Ю. О. 4482 
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Своробович Л. М. 3562 

Селіванова К. Г. 4565 

Семенова В. Г. 3538 

Сенюта С. Я. 3949 

Сербін- 

Жердецька І. А. 3636 

Сергеєв- 

Горчинський О. О. 4640 

Сергієнко В. М. 4956 

Сергієнко Л. В. 4690 

Сердюк І. В. 4307 

Сердюкова І. В. 4859 

Серебрякова В. В. 4993 

Сєдая Л. В. 4483 

Сивак О. Б. 4826 

Сидорук В. А. 4245 

Сидорчук С. Г. 4456 

Сильвестр  

(Сембратович ; 

митрополит) (5085) 

Симоненко О. В. 3513 

Синиця Л. В. 3539 

Сиротенко М. О. 4633 

Сисоєв В. В. 3699 

Ситіна І. В. 4484 

Сичова О. В. 4877 

Сідельникова Л. П. 3755 

Сізова В. Ю. 4191 

Сінельнік В. В. 3778 

Сінченко С. В. 4715 

Сінькевич О. Б. 3576 

Сітько В. В. 4357 

Скліфосовський М. В. 

 (4041) 

Сковронський Б. В. 3593 

Скоропадський П. (5077) 

Скрипка Х. В. 4933 

Скрипник В. О. 4804 

Славік Ю. В. 5092 

Слепченко А. А. 4008 

Слободяник Л. О. 4405 

Слободянюк Д. П. 4570 

Слюсарчук Х. Т. 3843 

Смирнова К. Є. 3676 

Смірнов А. М. 4685 

Смолякова О. М. 4860 

Смук М. М. 3886 

Сніжко О. О. 4393 

Снопок Б. А. 4267 

Сов'як О. О. 4519 

Сокирко О. С. 4033 

Сокирська О. С. 4994 

Сокових Є. В. 4316 

Соковікова Н. С. 4259 

Сокол К. М. 3819 

Соколан Т. С. 3887 

Соколова М. І. 4600 

Сокульська Н. Б. 4241 

Сокур С. П. 3696 

Сокуренко В. В. 3860 

Солдатенко О. І. 4192 

Солдатова В. Ю. 3652 

Соловей Д. О. 4970 

Солодкий Є. В. 4338 

Солуха І. Б. 4938 

Солярчик Л. 4051 

Сорока Л. В. 4772 

Сорокіна Н. В. 4193 

Співак Ж. С. 4530 

Ставицький Г. А. 3637 

Ставрояні С. С. 3650 

Стадник В. П. 3563 

Стадник К. О. 3950 

Стадник О. С. 4686 

Стадницька Ю. Ю. 3705 

Стамбол І. І. 5093 

Станиціна В. В. 4612 

Старенький О. С. 3931 

Старовойт О. В. 3577 

Стахурська І. О. 4387 

Степаненко В. П. 3658 

Степанюк М. П. 4976 

Степура Є. В. 3638 

Стець Ю. В. 4242 

Стецюра К. О. 3594 

Стечишин М. С. 4926 

Столярчук І. Д. 4285 

Сторожев Р. І. 4013 

Стороженко Л. Г. 5045 

Сторожук А. П. 3595 

Сторожук Х. В. 5019 

Сторчеус С. В. 5031 

Страховецький В. С. 4586 

Стрельцова І. М. 4682 

Стрембіцький М. О. 3504 

Стрижаков А. О. 4052 

Строяновський В. С. 4761 

Струганець Ю. Б. 5020 

Струк І. В. 4977 

Струневич О. П. 3888 

Стус В. (5044) 

Стьопкін А. В. 4246 

Суворова Т. М. 4978 

Сун Яньін 4950 

Сурміна Г. Ю. 3671 

Сусла О. Б. 4540 

Суходольська Е. С. 4566 

Суходольська Н. В. 4406 

Сучану А. К. 4194 

Сян Чжао 4951 

Тадаєва А. В. 4070 

Тараненко Л. І. 4980 

Тарапака І. Ю. 3889 

Тарарак Н. Г. 4115 

Тарас Р. С. 4332 

Татарнікова А. А. 4195 

Татарнікова Т. О. 3932 

Тафінцева С. І. 4196 

Твен М. (4977) 

Тенета Б. (5045) 

Терейковська Л. О. 3525 

Терентьєв О. О. 3514 

Терентьєва Н. О. 4116 

Тимків І. М. 3596 

Тимофеєва О. А. 3802 

Тимофій О. В. 4531 

Тимочко І. Я. 4719 

Тимошенко Д. В. 3997 

Тимощук О. С. 4197 

Тимчук І. С. 4746 

Титаренко Т. Г. 4028 

Титко А. В. 3890 

Тихончук Р. Г. 4029 

Тишковський В. В. 4762 

Тищенко В. Ф. 3725 

Тігунова О. О. 4394 

Тітова Ю. П. 4485 

Ткаленко О. М. 3891 

Ткалич М. Г. 3603 

Ткач М. О. 3505 

Ткаченко О. В. 5021 

Ткаченко О. С. 4317 

Ткачук І. Я. 3779 

Тобілко В. Ю. 4225 
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Тогочинський О. М. 4117 

Токар Б. Ю. 4756 

Токарєва С. В. 4198 

Толкін Дж. Р. Р. (4042) 

Топол І. О. 4520 

Точиліна І. В. 3780 

Трач І. В. 4759 

Трач Р. В. 4861 

Трембовецька О. М. 4465 

Третьяков Д. А. 3933 

Тропівська Г. Г. 4356 

Троцюк Н. В. 3892 

Трояновська М. М. 4053 

Трунов О. О. 4308 

Трусова В. М. 4362 

Тульчинський В. Г. 4249 

Туренко О. С. 3578 

Турок В. В. 3656 

Турпак С. М. 4809 

Турсиду Н. Ю. 4199 

Тушева В. В. 4118 

Удовенко М. А. 4071 

Уколова О. О. 5022 

Українка Л. (5016) 

Ульянова В. О. 4309 

Усенко Б. О. 4277 

Усенко Р. В. 4661 

Устименко Є. В. 3893 

Устименко М. В. 3830 

Устінова І. І. 4935 

Уховська Т. М. 4795 

Уховський В. В. 4777 

Ушаков С. І. 4641 

Файдюк Ю. В. 4378 

Фаласеніді Т. М. 4085 

Фаненштель Н. В. 4054 

Фарина О. І. 3781 

Фаринович І. В. 3820 

Фартушок Н. Б. 3989 

Фединяк Н. В. 4971 

Федорак В. В. 5094 

Федоренко Я. А. 5075 

Федоришин В. С. 3739 

Федорів У. М. 5046 

Федоров Я. В. 4321 

Федорова В. М. 4318 

Федорова О. А. 4200 

Федорченко О. В. 4905 

Федорченко Р. А. 4411 

Федорчук В. В. 4395 

Федунишин Л. Л. 5095 

Федусенко А. О. 3526 

Федчишин Ю. А. 3969 

Федько С. Л. 3639 

Феєрабенд П. К. (3644) 

Фис М. М. 4261 

Фігурка О. М. 4333 

Фізер М. М. 4334 

Філіпець Н. Д. 4541 

Філіппова Т. О. 3597 

Філіпчук В. В. 4551 

Філяк М. С. 3740 

Філяніна Н. М. 3643 

Фісуненко А. Л. 3527 

Флегантова А. Л. 3706 

Флейшер Г. Ю. 4893 

Фольварочний І. В. 4087 

Фомін О. В. 4709 

Фомічов О. О. 3520 

Франко І. (5042, 5047) 

Фтемов Я. М. 4336 

Фурман Р. Л. 4521 

Хабаров В. О. 4700 

Хабарова Г. В. 4226 

Хаджинова О. В. 4831 

Хайдер Худхаір  

Аббас Аль-Заяді 4642 

Хан К. О. 5009 

Харгелія Д. Д. 4880 

Харлан Г. О. 5065 

Харченко В. О. 3598 

Харченко Г. Д. 4972 

Харченко Ю. В. 3579 

Хваста М. М. 4614 

Хе Цзяньхуй 4952 

Хіміч О. М. 4579 

Хмелінін В. О. 3894 

Хоменко В. О. 4030 

Хоменська І. В. 5023 

Хомик Х. Р. 4827 

Хорошайло В. В. 4677 

Хроленок О. Ю. 3934 

Хромей В. В. 3895 

Ху Ціїн 4201 

Цап С. Д. 3803 

Цвєткова Т. П. 4260 

Цвинтарний А. В. 4407 

Цебенко О. О. 3684 

Цегельський Л. (5083) 

Цибульник С. О. 4913 

Цибуляк- 

Кустевич А. С. 3990 

Цимбал Я. С. 4760 

Цина В. І. 4119 

Цолін Д. В. 5025 

Чабаненко М. М. 3999 

Чайка В. О. 4580 

Чайковський І. Г. 4522 

Чайченко С. О. 4233 

Чаплигін О. В. 3782 

Чапюк О. П. 3741 

Чекавська Я. О. 4009 

Чекаловська Г. З. 3707 

Чекштуріна В. М. 3659 

Чепелюк М. І. 3564 

Червякова О. В. 4011 

Чередниченко В. П. 5001 

Чередниченко І. В. 4733 

Черепньов І. А. 4488 

Череповський П. В. 4680 

Черкашина Л. А. 4088 

Черлінка Т. П. 4227 

Черненко Н. А. 4979 

Черненко Н. І. 4202 

Чернецький М. В. 3521 

Черних Г. А. 3672 

Черниченко О. А. 4549 

Чернишова І. М. 4574 

Чернозуб А. А. 4401 

Черняєва А. О. 4523 

Четверик О. В. 4862 

Чехместрук Р. Ю. 4638 

Чечель А. О. 4218 

Чжан Лу 4203 

Чжань Цан 4204 

Чжоу Нань 4205 

Чжоу Цун 4206 

Чижов С. В. 3708 

Члевик О. В. 3896 

Чорний О. В. 4524 

Чорноморденко Д. І. 3645 

Чугай О. Ю. 4089 

Чудакова В. П. 3640 

Чуканова С. О. 4207 
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Чупринка Н. В. 4917 

Чупрікова І. Л. 3935 

Чурпій В. К. 4525 

Шавлюк А. О. 4828 

Шакір Шван  

Мохаммед 4873 

Шакурова О. В. 5058 

Шалигін С. М. 4526 

Шандер О. Е. 4812 

Шапран О. С. 3831 

Шарапа Г. Ф. 4208 

Шауренко А. В. 5096 

Шварцева М. І. 3857 

Швець І. Є. 4527 

Швець Н. В. 4995 

Швець Т. А. 4209 

Швидченко Т. М. 5097 

Шебуренкова Т. В. 5032 

Шевага О. Я. 4601 

Шевченко В. І. 4457 

Шевченко І. В. 4557 

Шевченко І. Ю. 4532 

Шевченко М. В. 4449 

Шевченко О. В. 3742 

Шевченко О. Л. 4349 

Шевчук Л. В. 4920 

Шевчук О. Г. 4662 

Шегедін П. А. 3528 

Шейко Ю. О. 3743 

Шекера Ю. О. 3951 

Шелеп Ю. І. 5098 

Шелухін С. (3836) 

Шелкова Е. В. 4445 

Шелудякова Н. А. 5059 

Шелюк А. А. 3783 

Шеплякова І. О. 4210 

Шеремет Н. В. 4269 

Шершун К. П. 3897 

Шестер І. В. 3565 

Шийка Ю. І. 4055 

Шимко Ф. А. 3963 

Шиян А. В. 4897 

Шінкарук- 

Диковицька М. М. 4497 

Шкабрій Н. О. 4829 

Школьніков В. С. 4396 

Шкуренко К. О. 4341 

Шкуренко О. В. 4211 

Шманько О. В. 4571 

Шминдрук О. Ф. 3936 

Шмирко В. В. 4613 

Шмичкова І. Ю. 4830 

Шовкова Т. А. 4212 

Шовкопляс О. А. 4298 

Шокарєв Є. О. 4696 

Шпак А. Є. 4322 

Шпичак О. С. 4417 

Шпільчак Л. Я. 4213 

Штаєр І. Л. 5047 

Штельмашенко А. Д. 3674 

Шуба Є. В. 4652 

Шульга І. М. 4072 

Шутюк В. В. 4874 

Щерба В. В. 4927 

Щербан О. Я. 3804 

Щербей У. В. 4214 

Щербина М. С. 4004 

Щербицька В. В. 4996 

Щокін Ю. В. 3844 

Щудрова Т. С. 4446 

Щуліпенко Л. І. 4458 

Щурко Д. М. 4602 

Югай А. В. 4973 

Юзич І. А. 4486 

Юрко К. В. 4572 

Юрчик О. М. 3641 

Юсип В. В. 3964 

Юшкевич В. І. 4997 

Яворський Н. Б. 3529 

Яворський Ю. В. 4299 

Яким І. С. 4678 

Якимчук М. В. 4657 

Яковлев Б. Ф. 4487 

Яковлев О. В. 3570 

Яковлєв П. О. 3898 

Яковлів А. (5057) 

Якуненко К. В. 3832 

Якушев О. О. 4713 

Янкович І. І. 4215 

Янчук Л. Л. 4695 

Яркіна Н. М. 4832 

Ярмак Н. О. 4056 

Ярова Р. В. 3899 

Яровенко Л. О. 4375 

Яроцька Ю. О. 4603 

Ярошинська Є. (5017) 

Ярута А. М. 4807 

Ясіньска Й. 3540 

Яскевич В. О. 3506 

Яценко І. Г. 4345 

Яцентюк В. В. 4604 

Яцишин А. Ю. 3509 

Яцків В. В. 3511 

Ященко С. О. 3937 

Ящик О. Б. 4086 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 філол. науки 5033 

Азовське море 

 гідробіологія 4353 

Ангола 

 геол. науки 4343 

Балканські країни 

 політ. науки 3691 

Білорусь 

 політ. науки 3692 

Боснія і Герцеговина 

 політ. науки 3675 

Велика Британія 

 іст. науки 5066-67 

 мистецтвознавство 4933,  

  4945 

 пед. науки 4043, 4183 

 юрид. науки 3904 

Вінницька обл. 

 філол. науки 5018 
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Ворскла, р. 
 гідрологія 5054 
Галичина 
 історія 5072 
Гуцульщина 5035 
Дніпропетровська обл. 
 біол. науки 4354 
Донбас 
 геофізика 4337 
Єгипет Стародавній 
 історія 5061 
Житомирська обл. 
 біол. науки 4376 
Житомирське Полісся 
 лісівництво 4717 
Закарпатська обл. 
 іст. науки 5092 
 пед. науки 4038, 4084 
Запоріжжя 
 соціол. науки 3661 
Запорізька обл. 
 біол. науки 4385 
Західна Україна 
 архітектура 4939, 4943 
 геогр. науки 5053 
 геол. науки 4336, 4339, 4348 
 екон. науки 3716 
 мед. науки 4381 
 пед. науки 4034-35 
 с.-г. науки 4719, 4744-46 
 техн. науки 4221 
 філол. науки 5035 
Західне Поділля 
 лісівництво 4718 
Західний Лісостеп України 
 зерн. культури 4755 
 овочівництво 4761 
 плодівництво 4767 
 рослинництво 4759 
Івано-Франківська обл. 
 іст. науки 5094 
 техн. науки 4224 
Ірак 
 спорт 4967 
Італія 
 іст. науки 5069 
 філол. науки 5036 
Калуш, м., Івано-Франків. обл. 
 екол. безпека 4224 

Калуш-Голинське родовище 

 геофізика 4335 

Канада 

 пед. науки 4055, 4122 

 політ. науки 3686 

Київ 

 іст. науки 5080 

 техн. науки 4938 

Китай 

 мистецтвознавство 4950 

 пед. науки 4201, 4204-05, 4951 

Країни Араб. Сходу 

 політ. науки 3676 

Країни БРІКС 

 політ. науки 3682 

Країни Європ. Союзу 

 пед. науки 4092, 4171 

 політ. науки 3686, 3696 

 юрид. науки 3837, 3846, 3848,  

  3879, 3941,  

  3969-70, 4002 

Країни Європи 

 екон. науки 3821 

 пед. науки 4087 

 політ. науки 3673 

 філол. науки 4979 

 філос. науки 3598 

 юрид. науки 3851, 3853-54,  

  3857, 3966 

Країни СНД 

 юрид. науки 4006 

Країни Сх. Європи 

 екон. науки 3830 

Країни Центр. Європи 

 екон. науки 3830 

Лівобережний Лісостеп України 

 агроґрунтознавство 4733 

 землеробство 4734-35 

 палеогеографія 4340 

 шкідники рослин 4747 

Лісостеп України 

 екологія 4227 

 плодівництво 4766 

Лопушнянське нафт. родовище 

 геологія 4336 

Луцьк 

 іст. науки 5082 

 техн. науки 4937 
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Львів 

 іст. науки 5078 

 соц. комунікація 3666 

Львівська обл. 

 мед. науки 4527 

Німеччина 

 іст. науки 5065 

 мистецтвознавство 4947 

 пед. науки 4139, 4147, 4187 

 філол. науки 4999 

 юрид. науки 3968 

Одеса 

 статистика 3654 

Одеська обл. 

 іст. науки 5087 

Палестина 

 фіз. виховання 4969 

Південна Україна 

 історія 5084 

 пед. науки 4124 

 с.-г. науки 4751 

Південний Степ України 

 рослинництво 4753 

Північне Приазов'я 

 історія 5076 

Північне Причорномор'я 

 археологія 5050 

Північний Степ України 

 агрохімія 4743 

 фітопатологія 4752 

Поділля 

 ландшафтознавство 5052 

Польща 

 іст. науки 5068, 5071 

 пед. науки 4051, 4054, 4068,  

  4105, 4190, 4215 

 юрид. науки 3847, 3856 

Правобережна Україна 

 іст. науки 5089 

Правобережний Лісостеп України 

 ґрунтознавство 4730, 4732 

 захист рослин 4749 

 зерн. культури 4750, 4754 

 кормовиробництво 4760 

 овочівництво 4763-64, 4768, 4772 

 рослинництво 4756-58, 4765, 4769 

Прага 

 іст. науки 5086 

Псел, р. 

 гідрологія 5054 

Росія 

 іст. науки 5063 

 пед. науки 4155 

Румунія 

 іст. науки 5070, 5087 

Середнє Подніпров'я 

 археологія 5049 

Слобожанщина 

 історія 5091 

СРСР 

 іст. науки 5056, 5062, 5064 

Східна Галичина 

 історія 5071 

США 

 пед. науки 4048, 4085, 4089, 4207 

 політ. науки 3687, 3689-90 

 філол. науки 4977-78, 4989,  

  4993, 5030, 5032 

 філос. науки 3644 

 юрид. науки 3904 

Тернопільська обл. 

 іст. науки 5079 

 мед. науки 4415 

 мистецтвознавство 5060 

 с.-г. науки 4227 

Угорщина 

 іст. науки 5092 

Україна 

 архітектура 4940, 4944 

 біол. науки 4380, 4410 

 вет. науки 4777 

 геол. науки 4345 

 держ. упр. 4010, 4012-16,  

  4018, 4021, 4023-28 

 екон. науки 3532-33, 3557,  

  3653, 3655, 3699, 3704,  

  3710, 3717, 3720, 3725,  

  3728-29, 3733-34, 3744,  

  3752-53, 3756, 3760, 3762,  

  3770, 3774-77, 3779-82,  

  3786, 3805-13, 3826, 3829, 3832, 

  4031, 4033, 4813, 4816, 4819 

 іст. науки 3654-57, 5059,  

  5065-66, 5068, 5073, 5075,  

  5077, 5081, 5083, 5085-86,  

  5088, 5090, 5093, 5095-97 
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 культурологія 3570-71 

 мед. науки 4399, 4412, 4449,  

  4497, 4532 

 мистецтвознавство 4931-32,  

  4948, 4953 

 пед. науки 4037, 4040-41,  

  4044, 4046, 4052, 4056, 

   4059, 4061-62, 4074, 4077, 

   4088, 4091, 4113, 4116-17,  

  4129, 4131, 4137, 4141, 4149, 

  4159, 4185, 4951 

 політ. науки 3673, 3677-81, 3693-95 

 психол. науки 3663 

 с.-г. науки 4752, 4798 

 соц. комунікація 3573, 3669 

 соціол. науки 3657, 3671 

 фармацевт. науки 4416 

 філол. науки 5003, 5010, 5014, 5016 

 філос. науки 3582, 3598, 3650 

 юрид. науки 3835-36, 3856,  

  3858-60, 3862-64, 3866,  

  3868, 3870, 3872, 3874-76,  

  3878-79, 3881-84, 3886-95,  

  3901, 3904-05, 3909, 3911,  

  3913-16, 3922-23, 3933-36,  

  3938-41, 3946, 3948, 3951,  

  3955, 3958-61, 3965-66,  

  3969-70, 3972-73, 3975-77,  

  3981-82, 3984-86, 3990-91,  

  3994, 3999, 4002-06,  

  4008-09, 4020, 4030 

Українське Полісся 

 гідрогеологія 4349 

 луківництво 4738 

 радіоекологія 4216 

 рослинництво 4762 

Український щит 

 геологія 4342, 4344 

УРСР 

 іст. науки 5074, 5098 

УСРР 

 юрид. науки 3839 

Франція 

 політ. науки 3685 

Чернівецька обл. 

 іст. науки 3646 

Чернігівська обл. 

 с.-г. науки 4716 

Чорне море 

 гідробіологія 4353, 4356 
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