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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь доктора 

5099. Пастушенко О. В. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях не-
залежної України: соціокомунікаційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотеко-
знавство, бібліографознавство" / Пастушенко Олена Василівна ; НАН України, Нац. 
б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 
(29 назв). — 100 пр. — [2016-3396 А] УДК 002.2+050]:001.817](477)"199/201" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  
комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

5100. Бучик С. С. Методологія побудови та захисту українського сегмента де-
рева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Бучик 
Сергій Степанович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (50 назв). — 100 пр. — [2016-4534 А] УДК 004.056.5:35.078.3](477) 

На ступінь кандидата 

5101. Добровольський Є. Л. Методи та моделі інформаційно-аналітичної під-
тримки прийняття рішень в сфері інформаційної безпеки держави : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / 
Добровольський Євген Леонідович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2016-3344 А] УДК 004.056:351.86 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

5102. Аль-Кхшаб Сінан Самір. Модель, метод та інформаційна технологія 
енергозберігаючого планування завдань в умовах автономної роботи портативних 
комп'ютерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Аль-Кхшаб Сінан Самір ; Нац. аерокосм. ун-т 
ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4081 А] УДК 004.382.73.031.2 

5103. Піх В. Я. Процесори спектрального косинусного перетворення Фур'є на 
основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
компоненти" / Піх Володимир Ярославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3293 А] УДК 004.383 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

5104. Івасьєв С. В. Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел в 
базисах Радемахера-Крестенсона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Івасьєв Степан 
Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3461 А] УДК 004.422.613 

5105. Котух Є. В. Методи та засоби універсального гешування за алгебрич-
ними кривими Судзукі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Котух Євген Володимирович ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4774 А] УДК 004.424.47.056.5:681.518 

5106. Сугак Г. С. Моделі і методи синтезу поведінкових тестів для інфор-
маційних систем на основі еволюційно-генетичних технологій : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сугак 
Ганна Сергіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4492 А] УДК 004.415.538:004.77 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

5107. Тавров Д. Ю. Моделі, методи та інформаційна технологія забезпечення 
групової анонімності даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Тавров Данило Юрійович ; Нац. техн. 
ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Біб-
ліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4075 А] УДК 004.62.056.5-028.51 

5108. Янко А. С. Методи та компоненти комп'ютерної системи швидкої об-
робки даних, представлених у залишкових класах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Янко Аліна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(24 назви). — 100 пр. — [2016-4799 А] УДК 004.67:681.518 

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

На ступінь доктора 

5109. Александер М. Б. Методи та моделі забезпечення захисту безпроводо-
вих сенсорних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Александер Марек Богуслав ; Нац. 
авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (35 назв). — 
100 пр. — [2016-3602 А] УДК 004.72.056.5 

5110. Мінухін С. В. Моделі, методи, інформаційні технології планування па-
кетів завдань в розподілених обчислювальних системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мінухін Сергій 
Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. екон. ун-т 
ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2016. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (67 назв). — 
100 пр. — [2016-4588 А] УДК 004.75 

На ступінь кандидата 

5111. Аулов І. Ф. Метод та засоби встановлення особистих ключів користу-
вачів в хмарному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Аулов Іван Федорович ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4684 А]
 УДК 004.771.056.523 
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5112. Горюшкіна А. Е. Метод управління інформаційними потоками в ком-

п'ютеризованій системі на основі перетворення Хартлі : автореф. дис. на здобуття 

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

Горюшкіна Алла Ернестівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4164 А]
 УДК 004.72 

5113. Наджі Абду Ахмад Алі. Інформаційна технологія моделювання ком-

п'ютерної мережі Республіки Ємен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Наджі Абду Ахмад Алі ; Черкас. 
держ. технол. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Черкаси, 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 110 пр. — [2016-4064 А] УДК 004.72(533) 

5114. Пастернак І. І. Підвищення ефективності мережних інтерфейсів наві-

гаційних сервісів кіберфізичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Пастернак 
Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3395 А] УДК 004.777 

5115. Яновська О. В. Моделі й метод надання доступу до сервісів розпо-

діленої хмарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Яновська Ольга Володимирівна ; Нац. аеро-

косм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4637 А] УДК 004.777 

5116. Ящук Н. І. Моделі і методи аналізу системи передачі інформації в ком-
п'ютерних мережах в умовах немарківського трафіка : автореф. дис. на здобуття 

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

Ящук Наталя Іскандерівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 110 пр. — [2016-3800 А] 

 УДК 004.72 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

5117. Прокопенко Т. О. Інформаційні технології управління організаційно-

технологічними об'єктами в умовах невизначеності та ризиків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Про-

копенко Тетяна Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — 

Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (49 назв). — 100 пр. — [2016-

3585 А] УДК 004.896 

На ступінь кандидата 

5118. Кляп М. М. Інформаційна технологія використання методів прогнозу-

вання в системах управління друкарськими технологічними процесами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Кляп Михайло Михайлович ; Укр. акад. друкарства, [Ужгород. нац. ун-т]. — Львів, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4709 А] 

 УДК 004.896:655.3 
5119. Коваленко А. С. Методи та моделі технічної діагностики інтегрованих 

інформаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Коваленко Анна Степанівна ; Черкас. держ. 

технол. ун-т, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Черкаси, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2016-3670 А] УДК 004.891.3 
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5120. Лебедєва О. Ю. Математичне моделювання та оптимізація в комплекс-

них САПР гумометалевих виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Лебедєва 

Олена Юріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2016-3375 А] УДК 004.896:62-272.6 

5121. Луценко О. П. Розробка інформаційної технології оцінки функцій ри-

зику при біржовій торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Луценко Олег Павлович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—23 (27 назв). — 100 пр. — [2016-3379 А] УДК 004.891:336.76 

5122. Миронова Н. О. Методи та інформаційна технологія багатокритеріаль-

ного колективного експертного оцінювання з використанням нечітких оцінок : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 

технології" / Миронова Наталя Олексіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. 

техн. ун-т]. — Одеса, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-3386 А] УДК 004.891 

5123. Осолінський О. Р. Інформаційно-вимірювальна система енергоспожи-

вання мікроконтролерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Осолінський Олександр 

Романович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3291 А] УДК 004.89:621.317.38 

5124. Солонська С. В. Моделі, метод та інформаційна технологія обробки сиг-

налів в інтелектуальних радіолокаційних комплексах : автореф. дис. на здобуття 

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

Світлана Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-4753 А] УДК 004.89:621.396 

5125. Федорович А. І. Інформаційно-вимірювальна технологія контролю та 

технічної діагностики багатопараметричних об'єктів за експериментальними дани-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Ін-

форм. технології" / Федорович Анна Ігорівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3508 А] УДК 004.891:519.722 

5126. Фуртат Ю. О. Методи і засоби інформаційно-технологічної підтримки 

персоналізованої адаптивної взаємодії оператора з автоматизованою системою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 

технології" / Фуртат Юрій Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 

проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України]. — Київ, 2016. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (37 назв). — 100 пр. — [2016-3512 А] 

 УДК 004.896 

5127. Шабанова-Кушнаренко Л. В. Предикатні моделі, методи та технологія 

обробки процесних знань в інформаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Шабанова-Кушна-

ренко Любов Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. 

ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-3517 А] УДК 004.89:519.715 

5128. Штогріна О. С. Інформаційна технологія створення та використання баз 

нечітких знань із застосуванням метаграфів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Штогріна Олена Сергіївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4514 А] УДК 004.827 

5129. Шумова Л. О. Автоматизована система прогнозування аварійних ситуа-

цій великотоннажного хімічного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Шумова Лариса Олек-

сандрівна ; Донец. нац. ун-т (Вінниця), [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. 

— Вінниця, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2016-

4516 А] УДК 004.896:[331.452:66 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

5130. Гожий О. П. Інформаційні технології динамічного планування та прий-

няття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гожий Олек-
сандр Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили]. — Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 

130 пр. — [2016-3567 А] УДК 004.942:519.21 

5131. Зорі С. А. Високопродуктивні методи та апаратно-програмні засоби 
реалістичної просторової візуалізації для систем тривимірної комп'ютерної графіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. 

системи та компоненти" / Зорі Сергій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. 

ун-т" (Красноармійськ). — Красноармійськ (Донец. обл.), 2016. — 42 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—39 (62 назви). — 100 пр. — [2016-4316 А] УДК 004.92 
5132. Ковальський Б. М. Методологічні основи створення та застосування 

інформаційної технології кольорового друку : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михайлович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — [2016-4567 А] 

 УДК 004.9:655.3.024 

На ступінь кандидата 

5133. Аджіт Пратап Сінгх Гаутам. Інформаційна технологія екстракції бізнес 

знань з текстового контенту інтегрованої корпоративної системи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Аджіт 

Пратап Сінгх Гаутам ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4681 А] 

 УДК 004.912:007.5 

5134. Аркатов Д. Б. Моделі та інформаційна технологія диспетчеризації руху 

для залізничного транспорту в умовах часових обмежень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Аркатов Денис 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — [2016-3605 А] УДК 004.9:656.2.071.7 

5135. Варава І. А. Інформаційні технології управління складним науковим 
експериментом в багатофазному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Варава Іван 

Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2016. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-3528 А] 

 УДК 004.94:001.891.5 
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5136. Головко В. О. Моделі, методи та інформаційні технології розробки 

нечіткої експертної системи діагностики фінансового стану підприємства : автореф. 

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

Головко Віталій Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3568 А]

 УДК 004.942:658.14/.15 

5137. Дергунов О. В. Комп'ютеризована система дослідження циклічних 

сигналів акустичного контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дергунов Олексій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2016-4221 А]

 УДК 004.942:621.39 

5138. Зінченко А. Ю. Комп'ютерне моделювання детермінованого хаосу в 

процесах з квадратичною нелінійністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Зінченко Артем Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2016-4561 А] УДК 004.942 

5139. Каштан В. Ю. Комп'ютерно-графічні технології вейвлет-обробки фо-

тограмметричних сканерних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Каштан Віта 

Юріївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4566 А] 

 УДК 004.92:528.7 

5140. Лещенко Ю. О. Моделі та методи інформаційної технології забезпе-

чення якості високотехнологічної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Лещенко Юлія Олек-

сандрівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-

4454 А] УДК 004.9 

5141. Махно Т. О. Автоматизована система обробки ультразвукових зобра-

жень сонних артерій на основі еволюційних алгоритмів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Махно Таїсія 

Олександрівна ; Донец. нац. ун-т (Вінниця), [Ін-т приклад. математики і механіки 

НАН України]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-4336 А] УДК 004.932:004.421 

5142. Мохаммад Юнис Яхья. Разработка программно-аппаратных решений 

повышения производительности компьютерных систем формирования трехмерных 

изображений : автореф. дис. на соиск. [учен.] степ. канд. техн. наук : [специальность] 

05.13.05 "Компьютер. системы и компоненты" / Мохаммад Юнис Яхья ; Гос. вуз 

"Донец. нац. техн. ун-т" (Красноармейск). — Красноармейск (Донец. обл.), 2016. — 

20 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 18—19 (13 назв.). — [2016-4729 А] УДК 004.923 

5143. Муляревич О. В. Розв'язання динамічної задачі комівояжера з вико-

ристанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах : автореф. 

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

системи та компоненти" / Муляревич Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-4662 А] УДК 004.942:339.13 
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5144. Нечаусов А. С. Моделі та методи інформаційної технології моніторингу 

атмосфери в умовах екологічної нестабільності техноекосистем : автореф. дис. на 

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

Нечаусов Артем Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2016-4347 А] УДК 004.9:502.3-047.36 

5145. Падлецька Н. І. Математичне та програмне забезпечення системи 

виявлення зворотного гортанного нерва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

систем" / Падлецька Наталія Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. 

екон. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-4667 А] УДК 004.942:616.22 

5146. Прогонов Д. О. Структурні методи пасивного стегоаналізу цифрових 

зображень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 

"Системи захисту інформації" / Прогонов Дмитро Олександрович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 17—22 (39 назв). — 100 пр. — [2016-4022 А] УДК 004.932.2.056.5 

5147. Сіпко О. М. Моделі та еволюційний метод складання розкладу занять у 

вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Сіпко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3303 А] 

 УДК 004.942:378.091.322 

5148. Сперкач М. О. Інформаційна технологія оперативно-календарного 

планування дрібносерійного виробництва за концепцією "точно в строк" : автореф. 

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

Сперкач Майя Олегівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2016-4117 А] 

 УДК 004.9:005.51 

5149. Споляк Р. М. Інформаційна технологія для попереднього налагодження 

фарбодрукарських систем офсетних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Споляк Ростислав Миро-

нович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-3414 А] УДК 004.942:681.625.23 

5150. Становський А. О. Методи комп'ютерного розпізнавання стану без-

дротових мереж із швидкозмінною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Становський Андрій Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (37 назв). — 100 пр. — [2016-3416 А] 

 УДК 004.93'12:004.89 

5151. Теплинський К. С. Паралельне комп'ютерне моделююче середовище, 

орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : 

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

системи та компоненти" / Теплинський Костянтин Сергійович ; Держ. ВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т". — Красноармійськ (Донец. обл.), 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — [2016-3747 А] УДК 004.942 

5152. Тодоріко О. О. Моделі та методи очищення та інтеграції текстових 

даних в інформаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Тодоріко Ольга Олексіївна ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т"]. — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3504 А] 

 УДК 004.912:004.6 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

5153. Боковець В. В. Ефективність корпоративного управління : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр.  
п-вами" / Боковець Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 
43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (74 назви). — 70 пр. — [2016-3897 А] 

 УДК 005.35 
5154. Ватаманюк-Зелінська У. З. Формування і використання механізмів 

інтеграційної взаємодії підприємств із урахуванням кон'юнктури підприємницького 
середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіїв-
на ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Тернопіль, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (68 назв). — 100 пр. — 
[2016-3804 А] УДК 005.44:334.75/.78 

5155. Дюжев В. Г. Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної 
сприйнятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енерге-
тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Дюжев Віктор Геннадійович ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 
(55 назв). — 150 пр. — [2016-3643 А] УДК 005.342:620.92 

5156. Косенко О. П. Організаційно-економічний механізм комерціалізації 
інтелектуально-інноваційних технологій на машинобудівному підприємстві : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. підприємствами" / Косенко Олександра Петрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 29—34 (60 назв). — 100 пр. — [2016-3366 А] УДК 005.342:005.336.4]:62 

5157. Седікова І. О. Управління логістичними інформаційними системами під-
приємств зернопереробної галузі: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Седікова Ірина Олександрівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Харків, 2016. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (53 назви). — 100 пр. — [2016-4363 А] 

 УДК 005.932:004 
5158. Сороківська О. А. Інноваційні напрями підвищення економічної без-

пеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Сороківська Олена Анатоліївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (47 назв). — 
100 пр. — [2016-4371 А] УДК 005.934:005.342 

5159. Ясінецька 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" / Ясінецька 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. — [2016-3798 А] УДК 005.932:338.439 
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5160. Яцун Л. М. Управління підприємствами сфери харчування : автореф. 

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

підприємствами" / Яцун Леонід Миколайович ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Харків, 2016. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (54 назви). — 

100 пр. — [2016-3320 А] УДК 005.21:663/664 

На ступінь кандидата 

5161. Бабкін Г. В. Моделі управління проектами створення засобів морської 

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

05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Бабкін Георгій Володимирович ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4202 А] УДК 005.8:007.52](26) 

5162. Бєлова О. І. Мотиваційний механізм стратегічного управління під-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бєлова Олена Ігорівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ВНЗ "Ун-т економіки та права 

"Крок"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. 

— [2016-4764 А] УДК 005.93:005.21 

5163. Гайдабрус Н. В. Формування системи логістичного сервісу промислових 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гайдабрус Наталія Віталіївна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). 

— 100 пр. — [2016-4124 А] УДК 005.932:334.716 

5164. Гетьман О. О. Трансформація організаційних структур підприємств 

будівельної галузі в процесі їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ольга Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", 

[Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Дніпропетровськ, 2016. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3628 А] 

 УДК 005.72:69]-044.922 

5165. Гловацька С. М. Проектно-орієнтований підхід до управління міжна-

родною діяльністю вищих навчальних закладів (ВНЗ) України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прог-

рамами" / Гловацька Світлана Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. 

мор. ун-т]. — Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3903 А] УДК 005.8(100):378(477) 

5166. Дрималовська Х. В. Розвиток диверсифікації на підприємствах : 

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

та упр. підприємствами" / Дрималовська Христина Василівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-4223 А] УДК 005.591.61:658 

5167. Дьомкіна О. В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дьомкіна Оксана Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 140 пр. — [2016-4090 А] 

 УДК 005.963:330.322.3]-047.44 

5168. Завгородня Г. М. Моделі та інструменти управління невизначеністю при 

формуванні портфелів корпорації згідно рівня її компетенції : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і прог-

рамами" / Завгородня Ганна Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. металург. 

акад. України]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-3351 А] УДК 005.2 

5169. Казак О. О. Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Казак Оксана Олексіївна ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2016-3465 А] УДК 005:330.322]:62 

5170. Каширнікова І. О. Управління інноваційним потенціалом будівельного 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Каширнікова Ірина Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 

2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3666 А]

 УДК 005.342:69 

5171. Кобилкін Д. С. Структуризація проектів впровадження автоматизованих 

систем антикризового управління в цивільному захисті : (на прикладі Системи 112) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. 

проектами і програмами" / Кобилкін Дмитро Сергійович ; Держ. служба України з 

надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 150 пр. — [2016-4773 А] 

 УДК 005.8:681.5 

5172. Кошкін В. К. Моделі і механізми управління проектами реконструкції 

систем водопостачання малих муніципальних утворень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / 

Кошкін Володимир Костянтинович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова. — Миколаїв, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2016-4328 А] УДК 005.8:628.1 

5173. Куделя Л. В. Формування механізму управління економічною безпекою 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Куделя Лариса 

Володимирівна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т 

(Харків)]. — Дніпропетровськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — [2016-4721 А] УДК 005.934:631.15 

5174. Латишева Т. В. Матричне управління портфелями типових проектів і 

програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 

"Упр. проектами і програмами" / Латишева Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-3926 А] УДК 005.8 

5175. Масляєва О. О. Підвищення конкурентоспроможності молокоперероб-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Масляєва Ольга Олександрівна ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3544 А] 

 УДК 005.332.4:637.1 

5176. Матвійчук І. О. Формування системи антикризового управління на 

засадах диверсифікації діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Матвійчук Іванна Олегівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Рівне, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3821 А] 

 УДК 005.931.11 

5177. Муллер М. В. Формування інноваційного розвитку м'ясопереробних 
підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Муллер Марина Вячеславівна ; 

Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 80 пр. — [2016-3389 А] УДК 005.342:637.5 
5178. Нагірна М. Я. Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нагірна Мар'яна Ярославівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4343 А] 
 УДК 005.52:339.562/.564 

5179. Носова Т. І. Управління інтелектуальним потенціалом торговельних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Носова Тетяна Ігорівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3392 А] УДК 005.336.4:339.17 

5180. Онищук Ю. В. Стратегія розвитку підприємств цукрової промисловості 

України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Онищук Юлія Вікторів-

на ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Чернігів, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4245 А] 

 УДК 005.21:664.1](477) 
5181. Пінчук С. С. Науково-методичні основи оцінки ефективності функціо-

нування підприємств залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Пінчук Світлана Станіславівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2016-3780 А] 

 УДК 005.336.1:656.2.07]-047.44 

5182. Платонов О. І. Економічна безпека транспортних підприємств у 

мультимодальних перевезеннях вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Платонов 
Олег Ісаакович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3713 А] УДК 005.934:656.073 

5183. Розумчук О. О. Антикризове управління промисловими підприємствами 

на засадах толінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами за видами екон. діяльності" / Розумчук 

Олександр Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2016-3722 А] 

 УДК 005.931.1:005.591.452 

5184. Романов А. Д. Соціально-психологічні домінанти в управлінні персо-
налом підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Романов Артур Дмитрович ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 150 пр. — [2016-3297 А] УДК 005.32:658.3 
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5185. Рубан В. М. Формування антикризової стратегії підприємств харчової 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рубан Віра Миколаївна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2016-3298 А] УДК 005.21:663/664 

5186. Рудніцький С. І. Моделі та методи управління конфігурацією проектів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. 

проектами і програмами" / Рудніцький Сергій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Ун-т економіки і права "Крок"]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3948 А] УДК 005.8 

5187. Русановська О. А. Контролінг логістичної діяльності в системі управ-

ління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Русановська Орися Андріївна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Рівне, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

4359 А] УДК 005.935:005.932 

5188. Саченко О. А. Формування стратегічно-орієнтованого портфеля інно-

ваційних проектів модернізації електроенергетичного обладнання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і 

програмами" / Саченко Олег Анатолійович ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — 

Львів, 2016. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-4743 А] УДК 005.8:620.9 

5189. Свідерська А. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Свідерська Антоніна Влади-

славівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3408 А] УДК 005.334:339.9 

5190. Сисенко Л. М. Управління якістю продукції овочівництва закритого 

ґрунту в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сисенко Лариса Миколаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-3302 А] УДК 005.6:631.11 

5191. Соболев В. Г. Розробка технології ефективного менеджменту персоналу 

на промисловому підприємстві : автореф. [дис.] на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Соболев Вадим 

Григорович ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — 

Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — 

[2016-3738 А] УДК 005.95/.96 

5192. Сорока А. М. Формування системи менеджменту в спеціалізованих 

птахівничих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сорока Анна Ми-

хайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-3413 А] 

 УДК 005:637.54 

5193. Троц І. В. Система попередження та економічні напрями запобігання 

банкрутству підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Троц Ірина Вікторівна ; Хмель-

ниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—19 (36 назв). — 100 пр. — [2016-3751 А] УДК 005.334.4 
5194. Фроленко О. М. Інформаційне забезпечення маркетингової компоненти 

стратегічного управління розвитком підприємств машинобудування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Фроленко Ольга Михайлівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 
Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 
100 пр. — [2016-3757 А] УДК 005.94:339.138:621 

5195. Холявка Л. Ю. Формування і використання інтелектуального потен-
ціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Холявка Лілія Юріївна ; Нац. 
ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—22 (29 назв). — 100 пр. — [2016-4272 А] УДК 005.336.4 

5196. Цундер О. Е. Механізм управління конкурентоспроможністю послуг під-
приємств телекомунікаційної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Цундер Олена Едуардівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро-
петровськ, 2016. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
150 пр. — [2016-3427 А] УДК 005.332.4:654(477) 

5197. Цюцюпа С. В. Управління інформацією в системі забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Цюцюпа Світлана 
Віталіївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2016. — 24 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 150 пр. — [2016-3783 А] 

 УДК 005.934:005.94 
5198. Чернишева О. М. Оцінка конкурентоспроможності продукції під-

приємств шинного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чернишева Олена 
Михайлівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т"]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 
— 100 пр. — [2016-3785 А] УДК 005.332.4:678.065]-047.44 

5199. Ширяєва І. В. Розвиток систем управління якістю продукції переробних 
підприємств агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Ширяєва Інна Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 
— Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-
3316 А] УДК 005.6:338.43 

5200. Щербаченко В. О. Економічні засади управління інтелектуальним 
капіталом підприємства в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Щербаченко Вікторія Олексіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (31 назва). — 100 пр. — [2016-4160 А]
 УДК 005.336.4:334.722]:339.137.2 

5201. Ярмоліцька О. В. Економічні засади інноваційно-інвестиційного від-
творення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. підприємствами" / Ярмоліцька Ольга Василівна ; Держ. екон.-технол. ун-т 
трансп. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (29 назв). — 100 пр. 
— [2016-3797 А] УДК 005.342:656.2.07 
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5202. Ястребова О. В. Планування витрат на інвестиційні проекти з ураху-

ванням їх ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ястребова Олена Валеріївна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 150 пр. — [2016-3840 А] УДК 005.52:330.322.05 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

5203. Лямець А. М. Особливості комплектування фондів наукових бібліотек 

арабських країн наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. : (на прикладі Єгипту, Сирії, 

Алжиру та Тунісу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Лямець 

Артем Михайлович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — 

Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—14. — 100 пр. — [2016-4020 А] 

 УДК 027.021:025.2](53)"199/201" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

5204. Дзьомба Н. М. Національно-світоглядна публіцистика українських 

шістдесятників : (концепт. засади, проблематика, опінієтворча роль) : автореф. дис. 

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

історія журналістики" / Дзьомба Наталія Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-

3974 А] УДК 070:821.161.2.09](477)"195" 

5205. Наконечна З. І. Часописи видавничого концерну "Українська Преса" в 

контексті західноукраїнської журналістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / 

Наконечна Зоряна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. нац. наук. б-ка 

України ім. В. Стефаника]. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2016-3866 А] УДК 070:655.41](477.8)"19" 

5206. Смирнова М. В. Засоби стигматизації в сучасних українських медіа : 

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

спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Смирнова Марія Валеріївна ; 

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

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2016-4487 А] УДК 070.11:316.647.8](477) 

5207. Швець В. М. Преса болгарської національної меншини в Україні (1986—

2015): становлення, розвиток, проблематика : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

лістики" / Швець В'ячеслав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2016-

4278 А] УДК 070:323.15(=163.2)](477)"1986/2015" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

5208. Ананьєва О. П. Мультикультуралізм і толерантність як соціально-

філософські концепції соціокультурного простору : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Ананьєва Олена Павлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 120 пр. — [2016-3521 А]

 УДК 141.7:316.7 
5209. Лісовський П. М. Феноменологія мудрості: духовний капітал постсу-

часності : (соц.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лісовський Петро 
Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Міжрегіон. акад. упр. персо-
налом]. — Київ, 2016. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—29 (58 назв). — 100 пр. — [2016-
3282 А] УДК 130.121:316.3 

5210. Содомора П. А. Система термінів Томи з Аквіну та її рецепція в 
українському філософському контексті : (на матеріалі "Суми теології" та "Суми 
проти поган") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 
спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Содомора Павло Андрійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2016-
4188 А] УДК 141.3(477)(091) 

5211. Терепищий С. О. Філософська парадигма сучасних освітніх ландшафтів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія 
освіти" / Терепищий Сергій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— Київ, 2016. — 32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 28—30 (36 назв). — 100 пр. 
— [2016-4495 А] УДК 130.2:37.014 

На ступінь кандидата 

5212. Абакумова О. О. Філософська рефлексія феномена дистанційної освіти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Фі-
лософія освіти" / Абакумова Олена Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4401 А] УДК 101:37.018.43 

5213. Антонов О. В. Соціально-філософський аналіз державної влади у кон-
тексті суспільних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Антонов Олег Во-
лодимирович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — 
Одеса, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 1 20 пр. — [2016-3522 А]
 УДК 141.7:321.01 

5214. Ляшко Л. П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, 
Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Ляшко Любов Петрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 
100 пр. — [2016-3476 А] УДК 111.852:502 

5215. Орденов С. С. Глобалізаційні трансформації правової свідомості су-
спільства: соціально-філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Орденов 
Сергій Сергійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 
2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4469 А] 

 УДК 101:316.64 
5216. Ткаченко Н. О. Феномен альтернативної історії у сучасній історичній 

свідомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ткаченко Наталія Олексіївна ; Одес. 
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
100 пр. — [2016-4033 А] УДК 141:316.3 
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5217. Ткаченко О. В. "Розриви" історичного часу як об'єкт філософсько-

історичного дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ткаченко Олексій Валерійо-

вич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. 

— 100 пр. — [2016-4034 А] УДК 115:316.3 

5218. Усікова Л. С. Естетичні транспозиції ісихазму в мистецтві Київської 

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

"Естетика" / Усікова Людмила Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2016-3310 А] УДК 111.852:271.2-877.2(477) 

5219. Федоренко В. В. Військово-правове виховання військовослужбовців 

Збройних Сил України: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія 

історії" / Федоренко Володимир Валерійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 

Франка. — Житомир, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-4499 А] УДК 101.3:[355.233.2:34](477) 

5220. Чубарева О. О. Екзистенція естетичного в аксіологічній системі су-

часного студентства : (філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Чубарева Ольга Олексіївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(5 назв). — 100 пр. — [2016-4505 А] УДК 111.11:17]:378.091.8 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

5221. Дроздов О. Ю. Психологія масової геополітичної свідомості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психо-

логія" / Дроздов Олександр Юрійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. 

— Київ, 2016. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 (48 назв). — 100 пр. — [2016-

4554 А] УДК 159.9:[316.64:32 

На ступінь кандидата 

5222. Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу на-

вчальної діяльності студентів ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Августюк Марія Мико-

лаївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4121 А] УДК 159.922.8 

5223. Архіпенко О. П. Психологічні особливості розладів статеворольової 

поведінки у жінок із залежністю від алкоголю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Архіпенко Олена 

Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3606 А] 

 УДК 159.922.1:[616-056.8:613.81]]-055.2 

5224. Балка Л. О. Медико-психологічний супровід пацієнтів із сечокам'яною 

хворобою єдиної нирки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Балка Любов Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-3322 А] УДК 159.98:[616.62-003.7:616.61-008.64 
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5225. Білодід В. М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої 

життєвої перспективи студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Білодід Вікторія 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4042 А] 

 УДК 159.922.6:378.091.8 

5226. Дін ШаоЦзе. Психологічні особливості жінок з гінекологічною пато-

логією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 

"Мед. психологія" / Дін ШаоЦзе ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2016. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3640 А]

 УДК 159.923:618.1]-055.2 

5227. Довгалюк Т. А. Психологічні механізми оптимізації метапам'яті сту-

дентів в умовах проактивної інтерференції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Довгалюк Тарас 

Анатолійович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4127 А] 

 УДК 159.922.8 

5228. Іваненко А. С. Формування уявлень про майбутню сім'ю у розумово 

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

[спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Іваненко Аліна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2016-4770 А] УДК 159.922.76-056.313 

5229. Корнієнко О. Ю. Структурні особливості сиблінгового симптомокомп-

лексу як чинника невротичних станів особистості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Корнієнко Ольга Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4058 А] 

 УДК 159.923.3:616.89 

5230. Марута О. С. Особливості репрезентації суб'єктивної картини життєвого 

шляху у хворих з різними формами невротичних розладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Марута 

Оксана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти, [ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології Нац. акад. мед. наук України"]. 

— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-3284 А] УДК 159.973:616.89-008 

5231. Нежданова Н. В. Психологічні чинники формування професійно важ-

ливих якостей особистості майбутнього фахівця : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Нежданова Наталія Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2016-3390 А] 

 УДК 159.923.33-057.4 

5232. Одинцова Г. Ю. Роль установки у формуванні креативного мислення 

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

"Заг. психологія, історія психології" / Одинцова Галина Юріївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3393 А] УДК 159.955:34-051 

5233. Павлін Д. О. Психологічні особливості розвитку спонтанності особис-

тості у віці ранньої дорослості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Павлін Дар'я Олександрів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 c., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3488 А] 

 УДК 159.923.2:159.922.8 

5234. Петрова Л. Г. Соціально-психологічні чинники задоволеності професій-

ною діяльністю менеджера з персоналу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / 

Петрова Лариса Геннадіївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3941 А] 

 УДК 159.9:005.95-051 

5235. Прокопів Л. Я. Особливості психологічної корекції гіперактивності 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Прокопів Людмила Ярославівна ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3719 А] 

 УДК 159.922.7-053.4 

5236. Сайко Х. Я. Суб'єктно-особистісна готовність корекційного педагога до 

виховання дітей з аутизмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Сайко Христина Ярославівна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-3300 А] УДК 159.97:376.091-056.36 

5237. Сукачова О. М. Особливості адаптаційних розладів звільнених з рядів 

Збройних Сил України військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Сукачова Ольга 

Миколаївна ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 17 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3743 А]УДК 159.9.072:616.89-

085.851:355.1(477) 

5238. Такйун Чаріті Джастін. Індивідуально-психологічні та гендерні особ-

ливості підлітків, які хворі на атопічний дерматит : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Такйун Чаріті 

Джастін ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4494 А] 

 УДК 159.922.8:616.5-002.2 

5239. Тіунова А. О. Психодіагностика та психокорекція порушень образу тіла 

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

19.00.08 "Спец. психологія" / Тіунова Альона Олегівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України]. — 

Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

3308 А] УДК 159.972.072:616.33-008.4]-053.6 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

5240. Комаха Л. Г. Логічний аналіз дискурсу аргументації у філософії : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / 

Комаха Лариса Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2016-4057 А] 

 УДК 164.1.031 
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5241. Нестерова М. О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методо-

логічні контексти концептуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Нестерова Марія Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 34 с. — Бібліогр.: с. 25—31. — 

100 пр. — [2016-4180 А] УДК 165.194 

На ступінь кандидата 

5242. Лемпій А. О. Персональна ідентичність в дискурсі феноменології та 
аналітичної філософії свідомості. Історико-компаративний аналіз : автореф. дис. на 

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

Лемпій Антон Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4136 А] 
 УДК 165.12(091) 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

5243. Коробко М. І. Етичний проект "філософії об'єктивізму" Айн Ренд : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.07 "Етика" / 
Коробко Маргарита Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3673 А] 

 УДК 17.035.1(73)(092) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

5244. Предко Д. Є. Релігійні почуття: сутність та особливості прояву : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 

Предко Денис Єрофейович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (26 назв). — 100 пр. — [2016-4481 А] УДК 2-184.2 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

5245. Галіченко М. В. Рефлексія ідеологеми "Москва — Третій Рим" у 

російській релігійно-філософській думці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Галіченко Максим Володи-

мирович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2016. — 16, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3627 А] 

 УДК 27-662:32.019.5](470+571) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 

5246. Солошенко О. М. Моделі і методи оцінювання кредитоспроможності 

фізичних осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Солошенко Олександр 

Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 130 пр. — [2016-4620 А] 

 УДК 303.732.4:336.77 
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31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

5247. Пашковська А. Ю. Статистичне вивчення середньої освіти в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Ста-

тистика" / Пашковська Анна Юріївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. 

статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-3940 А] УДК 311.213:373.5(477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

5248. Бідзіля Ю. М. Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному 

інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія 

журналістики" / Бідзіля Юрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (55 назв). — 100 пр. — [2016-4204 А] УДК 316.77:070:39](477.87) 

5249. Білан Н. І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, 

еволюція, моделі та прикладні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Білан 

Надія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2016-4409 А] УДК 316.77 

5250. Горська К. О. Медіаконтент цифрової доби: трансформації та функціо-

нування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 

[спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Горська Катерина Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 

28 с. — Бібліогр.: с. 21—25 (43 назви). — 100 пр. — [2016-3636 А] 

 УДК 316.77:070.1-028.63 

5251. Сербін О. О. Бібліотечна систематизація наукової інформації: теоретико-

методологічні засади розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із 

соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо-

знавство" / Сербін Олег Олегович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2016. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 28—35 (68 назв). — 100 пр. — [2016-4151 А] 

 УДК 316.77:025.4.01:168.5] 

На ступінь кандидата 

5252. Вихрущ-Олексюк О. А. Особистісні детермінанти інтеграції в полі-

культурне середовище : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Вихрущ-Олексюк 

Олександра Анатоліївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3848 А] 

 УДК 316.614:378.091.8-054.6 

5253. Горбаль І. С. Соціально-психологічні чинники суб'єктивного благо-

получчя пенсіонерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Горбаль Ірина Сте-
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панівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-3907 А] УДК 316.614.03-057.75 
5254. Горбов В. В. Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх 

послуг вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Горбов Владислав Воло-
димирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4125 А] 

 УДК 316.354:[378.014.6:005.6 
5255. Гуменюк О. І. Соціально-психологічні особливості трансформації спо-

собу життя учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
роботи" / Гуменюк Ольга Ігорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — 
Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2016-3854 А] 

 УДК 316.62:614.876-051 
5256. Дубняк К. А. Соціокомунікаційний вимір інформаційної безпеки дер-

жави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Дубняк Катерина Андріївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 
(6 назв). — 100 пр. — [2016-4432 А] УДК 316.774:351.86 

5257. Киричок А. П. Удосконалення системи підготовки фахівців галузі 
зв'язків з громадськістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Киричок 
Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3667 А] 

 УДК 316.77:[378.147:659.2/.3 
5258. Кондов К. В. Пізнавальний статус поняття "соціальний контроль" в 

об'єктивістських соціологічних теоріях ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Кондов 
Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4134 А] 

 УДК 316.25"19" 
5259. Марчук Л. М. Соціально-психологічні особливості формування асер-

тивної поведінки у професійному становленні майбутніх психологів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 
психологія соц. роботи" / Марчук Лариса Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, 
Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-3381 А] УДК 316.613:159.98-051 

5260. Мещан І. В. Соціальне партнерство в управлінні соціальним обслуго-
вуванням населення в Україні: регіональний контекст : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / 
Мещан Ігор Вікторович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3385 А] 

 УДК 316.74:364](477) 
5261. Михайлова О. П. Відображення соціальних проблем у сучасних мас-

медіа України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-
мунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Михайлова Оксана 
Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2016-3694 А] УДК 316.4:070](477) 
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5262. Павлюх М. В. Соціально-політична комунікація в сучасних польських 
медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Павлюх Марія Василівна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 
— 120 пр. — [2016-3869 А] УДК 316.77:070](438) 

5263. Підгірна І. С. Становлення індивідуальних стилів медіакомунікації 
молоді в соціальних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Підгірна Ірина 
Сергіївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4668 А] 

 УДК 316.61:[316.77:004.738]]-053.81 
5264. Ромах О. В. Специфіка використання засобів продукування тривожності 

та страху в медіатекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Ромах Оксана 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 
2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 100 пр. — [2016-3723 А] 

 УДК 316.776.23:070.15 
5265. Струнгар А. В. Інформаційно-аналітичний портал бібліотеки як засіб 

наукової комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 
комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо-
знавство" / Струнгар Артур Валерійович ; НАН України, Нац. б-ка України  
ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
110 пр. — [2016-3419 А] УДК 316.77:021:004.77] 

5266. Чучиліна К. С. Чинники професійного успіху молодих фахівців у сучас-
ному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Чучиліна Катерина 
Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. 
акад."]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-
3313 А] УДК 316.334.22:331.108.38-053.81](477) 

5267. Шапоренко В. В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та 
культурологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Шапоренко 
Валерія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(7 назв). — 100 пр. — [2016-4630 А] УДК 316.77:659.145(477) 

5268. Шемаєв С. О. Взаємодія бібліотек, музеїв, архівів у комунікаційному 

просторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. кому-
нікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / 

Шемаєв Сергій Олександрович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2016-4158 А] УДК 316.77:021+069+930.25](477) 

32 Політика 

На ступінь доктора 

5269. Костиря І. О. Сучасні геокультурні стратегії в політиці трансрегіо-

нальної комунікативної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Костиря Інна Олек-
сандрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (30 назв). — 100 пр. — [2016-3540 А] УДК 32.019.5:316.7 
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5270. Рубанов В. В. Теоретико-методологічні засади політичної аналітики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 
історія політ. науки" / Рубанов Віктор Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 30—33 (41 назва). — 100 пр. — [2016-3947 А] УДК 32:303.442.3 

На ступінь кандидата 

5271. Воротинський В. В. Політичне маніпулювання в Інтернет-просторі Ук-
раїни: політико-інституційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Воротинський Вадим 
Володимирович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 17 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3805 А] 

 УДК 32.019.51:004.77](477) 
5272. Мартиняк Ю. О. Взаємодетермінованість антропологічних та часово-

просторових вимірів політичного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Мартиняк Юлія 
Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15. — 100 пр. — [2016-4726 А] УДК 32-028.42:114/115 

5273. Ніколайчук Г. Г. Особливості взаємозв'язку спорту і політики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3581 А] 

 УДК 32:796 
5274. Шкробанець О. І. Формування громадської думки в Україні і Російській 

Федерації у контексті євроінтеграційного курсу на початку ХХІ століття : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми 
міжнар. систем та глобал. розвитку" / Шкробанець Олена Ігорівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 
(14 назв). — [2016-3790 А] УДК 32.019.51(477+(470+571)):327(4-6ЄС)]"20" 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

5275. Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політич-
ного режиму в Україні (1991—2014) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мацієвський Юрій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. 
ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (41 назва). — 
100 пр. — [2016-4462 А] УДК 321.01-044.922(477)"1991/2014" 

На ступінь кандидата 

5276. Далявська Т. П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти 
та процеси" / Далявська Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького, [ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок"]. — Київ, 2016. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3533 А] 

 УДК 321.013:341.218.2-027.583 
5277. Кірієнко О. Д. Принципи трансформації політичної ідентичності інди-

віда в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Кірієнко Оксана Дмитрівна ; 
Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 
100 пр. — [2016-3917 А] УДК 321.02-044.922 



   

 
28 

5278. Крицкалюк Н. І. Інституціоналізація громадянського суспільства як 
чинник становлення демократії в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Крицкалюк Назар 
Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 
[2016-3772 А] УДК 321.7:323.21](477) 

5279. Лавриненко Г. А. Ретрадиціоналізм як фактор трансформації держав в 
сучасних політичних процесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Лавриненко Ганна Андріївна ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Донец. нац. ун-т (Вінниця)]. — Харків, 
2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3820 А] 

 УДК 321.013 
5280. Отдєлєнцев Є. О. Базові детермінанти процесів демократизації су-

спільства: український вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Отдєлєнцев Євген Олександрович ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
"Україна"]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 
[2016-3868 А] УДК 321.7(477) 

5281. Сидорчук О. В. Вплив напівпрезидентської форми правління на демо-
кратичну консолідацію постсоціалістичних політичних режимів : (на прикладі 
Польщі, Росії та України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Сидорчук Олексій Володимирович ; 
НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, [Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — 
[2016-3996 А] УДК 321.74(438+470+477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

5282. Асланов С. А. Політико-правові засади етнополітичної стабільності дер-
жави в умовах глобальних викликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство" / Асланов 
Стеллас Антипович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 
2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2016-4525 А] УДК 323.1 

На ступінь кандидата 

5283. Жиган Д. Ф. Політико-правові засади застосування політичних техно-
логій у виборчому процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Жиган Дмитро Федорович ; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3811 А] УДК 324.019.5 

5284. Пашков В. О. Модернізація вищої освіти: політичний аспект : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та 
процеси" / Пашков Віктор Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Харків, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-4474 А] 

 УДК 323.3:378.014.5-048.35 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

5285. Вовченко О. А. Архетиповість українського суспільства як визначаль-

ний чинник самоідентифікації нації : (безпек. вимір) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / 

Вовченко Ольга Анатоліївна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4045 А] 
 УДК 323.1:351.86](477) 
5286. Матушкіна С. В. Вплив етнополітичних чинників на розвиток регіо-

нальної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Матушкіна Сніжана Володимирівна ; 
Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Донец. нац. ун-т (Вінниця)]. — Дніпро, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2016-4239 А] 

 УДК 323.1(477) 
5287. Пащенко Ю. А. Технології формування іміджу політичного лідера в 

Україні : (на прикладі президент. кампаній 2004 та 2010 рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Пащенко Юлія Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Донец. нац. 
ун-т]. — Харків, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3292 А]
 УДК 324:[316.46:32:17.022.1]](477)"2004/2010" 

5288. Петренко К. М. Взаємодія громадських об'єднань та держави в Україні : 
(інституц. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Петренко Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-3584 А] УДК 323.21(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

5289. Аль-Кузаї Джабер Сакран. Історико-цивілізаційний підхід до вивчення 
глобального політичного процесу : (аналіз методології А. Тойнбі) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. 
науки" / Аль-Кузаї Джабер Сакран ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 
[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпро, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2016-4283 А] УДК 327:316.4 

5290. Загребельний О. В. Особливості врегулювання воєнно-політичних 
конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Загребельний Олександр Володимирович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). 
— 100 пр. — [2016-4312 А] УДК 327.5 

5291. Терещук М. І. Брендингові технології у реалізації національних ін-
тересів держави на міжнародній арені : (на прикладі країн ЦСЄ) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. 
систем та глобал. розвитку" / Терещук Марина Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2016. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3502 А] УДК 327:659.4 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

5292. Карпчук Н. П. Комунікаційна політика Європейського Союзу як чинник 
європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Карпчук 
Наталія Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2016. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (56 назв). — 
100 пр. — [2016-3663 А] УДК 327(4-6ЄС):339.92(4) 
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На ступінь кандидата 

5293. Зазуляк З. М. Мультилатералізм США у Латинській Америці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми 
міжнар. систем та глобал. розвитку" / Зазуляк Зоряна Миколаївна ; Чернівец. нац.  
ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2016. — 
21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3652 А] 

 УДК 327(73:8=134) 
5294. Зарембо К. В. Спільна політика безпеки та оборони ЄС як чинник 

впливу на реалізацію безпекових інтересів України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Зарембо 
Катерина Валеріївна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3656 А] УДК 327(4-6ЄС):351.86(477) 

5295. Коцан В. Ю. Формування і реалізація міграційної політики Іспанії в 
контексті спільної міграційної політики ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 
розвитку" / Коцан Вікторія Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — [2016-3815 А] УДК 327:314.15](460:4-6ЄС) 

5296. Криворучко Н. В. Політика безпеки Чеської Республіки у контексті 
відносин з США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Криворучко 
Наталія Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: 
с. 21 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3680 А] УДК 327:351.86](437.3:73) 

5297. Михалюк Н. Ю. Діяльність Ради Європи у сфері сприяння демократії в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 
"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Михалюк Назар Юрійович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 
— Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3695 А] 

 УДК 327.7:341.176](4):321.7(477) 
5298. Слободян О. Ф. Воєнна політика пострадянських держав: порівняльний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 
"Політ. ін-ти та процеси" / Слободян Олег Феліксович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [НДІ праці і зайнятості населення М-ва соц. політики 
України і НАН України]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2016-4485 А] УДК 327:355.02]((47+57)-41) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь доктора 

5299. Шамраєва В. М. Стратегічне партнерство в українсько-американських 
міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Шамраєва Валентина Михайлівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 
2016. — 43 с. — Бібліогр.: с. 33—40. — 100 пр. — [2016-4039 А] 

 УДК 327(477:73) 

На ступінь кандидата 

5300. Заводовський І. А. Українсько-білоруські відносини як чинник безпеки 

Балто-Чорноморського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
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наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Заводовський Ілля Ана-

толійович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2016-3649 А] УДК 327(477:476):351.86(4) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

5301. Лавренов Д. А. Особливості лобізму в сучасній Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та про-

цеси" / Лавренов Данило Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4017 А] 

 УДК 328.184(477) 

5302. Стичинська А. Б. Інституційне забезпечення політики України у сфері 

захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Стичинська 

Анна Броніславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3554 А] УДК 328.34:342.72/.73](477) 

329 Політичні партії та рухи 

329(100-87) Політичні партії та рухи в зарубіжних країнах 

На ступінь кандидата 

5303. Піткевич В. В. Діяльність політичних молодіжних об'єднань провідних 

політичних партій Росії (1990-ті роки — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Піткевич Валерій Ва-

лерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-3942 А] УДК 329.78(470+571)"199/201" 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

5304. Бервено О. В. Якість життя як фактор національного економічного 

розвитку: концептуальні основи формування і управління : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Бервено Оксана Володимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 

(62 назви). — 300 пр. — [2016-3324 А] УДК 330.59:330.34 

5305. Князєва Т. В. Теоретико-методологічні засади формування інституціо-

нальних передумов міжнародної екологічної політики України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокорис-

тування та охорони навколиш. середовища" / Князєва Тетяна В'ячеславівна ; НАН 

України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Донец. держ. ун-т упр. (Маріу-

поль)]. — Одеса, 2016. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(51 назва). — 100 пр. — [2016-4228 А] УДК 330.15.02:502.17](477) 

5306. Сментина Н. В. Стратегічне планування соціально-економічного роз-

витку мезосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сментина Наталія Валентинівна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — 

Львів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (58 назв). — 100 пр. — [2016-

3737 А] УДК 330.34:338.26 

На ступінь кандидата 

5307. Брановицький В. В. Перерозподіл власності в умовах транзитивної 
економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
"Екон. теорія та історія екон. думки" / Брановицький Віктор Володимирович ; Держ. 
ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2016-4005 А] 

 УДК 330.111.6 
5308. Васильченко К. Г. Агентне моделювання соціально-економічних відно-

син на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Василь-
ченко Кирило Геннадійович ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — За-
поріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — 
[2016-4210 А] УДК 330.4:334.72 

5309. Василюк Д. Я. Організаційно-економічні засади формування та розвитку 
середнього класу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ва-
силюк Дмитро Ярославович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-
лішнього НАН України", [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 
Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
4209 А] УДК 330.342.14-058.13(477) 

5310. Гафич О. І. Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в 
управлінні проектами пошуку нафти і газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в еко-
номіці" / Гафич Олег Іванович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-4296 А] УДК 330.46:553.98 

5311. Глазова Я. В. Моделювання процесів самоорганізації територіальної 
громади в соціально-економічній системі міста : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології 
в економіці" / Глазова Яна Василівна ; Класич. приват. ун-т, [Бердян. держ. пед.  
ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 
150 пр. — [2016-4213 А] УДК 330.4:352 

5312. Гнатюк Р. А. Інституційний аналіз міжнародного ринку цінних паперів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 
теорія та історія екон. думки" / Гнатюк Ростислав Андрійович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 
— 100 пр. — [2016-4647 А] УДК 330.101:339.722 

5313. Івановська М. В. Моделювання та управління регіоном як соціо-
еколого-економічною системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Івановська Марина Вікторівна ; Класич. приват. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 150 пр. — [2016-4705 А] УДК 330.4:332.14 

5314. Кравченко Н. В. Підвищення якості життя населення на засадах 

реалізації соціальної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Кравченко Наталія Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Донец. держ. ун-т упр. 

(Маріуполь)]. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-4716 А] УДК 330.59:36 

5315. Кутузов Р. В. Розвиток управлінської думки в Україні (ХІХ ст. — 20-ті роки 

ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Кутузов Руслан Володимирович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

Чернівці, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

4778 А] УДК 330.83:338.2](477)"180/192" 

5316. Лещенко О. В. Моделі оцінки та адаптивного управління конкуренто-

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

наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Лещенко Олена В'ячеславівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. нац. ун-т радіоелектро-

ніки]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (31 назва). — 

150 пр. — [2016-4722 А] УДК 330.46:005.332.4 

5317. Мацюк Н. О. Моделювання та оптимізація комерційної діяльності 

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

екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Мацюк Наталія Олександрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3692 А]

 УДК 330.45:339.33 

5318. Мизнікова М. О. Моделювання системи управління підприємств житло-

во-комунального сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Мизнікова 

Марія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т еко-

номіки і торгівлі"]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 150 пр. — [2016-3482 А] УДК 330.47:332.87 

5319. Мірошниченко І. В. Система моделей оцінювання інвестиційного потен-

ціалу країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Мірош-

ниченко Ігор Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

4341 А] УДК 330.322:519.866 

5320. Мосійчук Т. К. Інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Мосійчук Тетяна Костянтинівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та 

права "Крок". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

та в тексті. — 100 пр. — [2016-3699 А] УДК 330.341.1:351.86 

5321. Настас О. М. Механізм розподілу та перерозподілу доходів інституцій-

них секторів економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Настас Оксана Мико-

лаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Держ. установа "Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України"]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4781 А] УДК 330.111.66:330.564](477) 

5322. Пашечко О. А. Еколого-економічні засади раціонального використання 

відновних джерел енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-
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вища" / Пашечко Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористу-

вання. — Рівне, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. 

— [2016-3397 А] УДК 330.15:620.92 

5323. Пляшко О. С. Забезпечення конкурентоспроможності людських ре-

сурсів у національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пляшко Ольга Степанівна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3715 А] 

 УДК 330.341:331.101.262](477) 

5324. Погоріла Л. М. Відносини споживання в економічній системі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та 

історія екон. думки" / Погоріла Лідія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-3992 А] УДК 330.567.22 

5325. Помазун О. М. Моделі та інформаційні технології підтримки прийняття 

рішень з управління бізнес-процесами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Помазун Оксана Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 

100 пр. — [2016-3781 А] УДК 330.45:519.816 

5326. Савіна С. С. Формування механізму інноваційного розвитку під-

приємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Савіна Світлана Сергіїв-

на ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4482 А] УДК 330.341.1:67/68 

5327. Савушкін Д. І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки 

курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 

Савушкін Дмитро Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Бердян. ун-т 

менеджменту і бізнесу]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (33 назви). 

— 100 пр. — [2016-4610 А] УДК 330.4 

5328. Сташкевич І. І. Моделювання процесів мінімізації опору персоналу 

організаційним змінам на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в 

економіці" / Сташкевич Ігор Ігорович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 150 пр. — [2016-3499 А] 

 УДК 330.4:331.104 

5329. Телешевська С. М. Оцінка факторів сталого розвитку підприємств 

хлібопекарської галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Телешевська Світлана Ми-

хайлівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2016-3307 А] УДК 330.05-021.387:664.6/.7 

5330. Ткачов М. М. Оцінювання збитків правовласників від контрафактної 

діяльності на ринку автозапчастин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ткачов Максим 

Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-3421 А]

 УДК 33.054.23:347.77.038:339.13.021:62-2 
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5331. Федевич Л. С. Державно-нормативне управління інвестиційною діяль-

ністю господарських об'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Федевич Людмила Стані-

славівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4388 А] УДК 330.322:334.754 

5332. Ярема О. Р. Макроекономічний аналіз впливу державного сектора на 

економічне зростання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Ярема Олег Романович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4400 А] УДК 330.101.541:330.34](477) 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

5333. Журавльова І. В. Теоретико-методичне забезпечення моніторингу 

функціонування інтелектуального капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і 

політика" / Журавльова Ірина Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Куз-

неця. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 100 пр. 

— [2016-3912 А] УДК 331.102-047.36 

5334. Мартиненко М. В. Методологічне забезпечення розвитку системи 

організаційних знань у структурі професійної освіти працівників промисловості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соц. економіка і політика" / Мартиненко Марина Вікторівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — [2016-3776 А] УДК 331.544:338.45 

На ступінь кандидата 

5335. Беляк Т. О. Активізація впливу корпоративної культури на розвиток 

соціально-трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Беляк 

Тетяна Олексіївна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3442 А] 

 УДК 331.104.2:005.73 

5336. Бухман О. М. Підвищення безпеки праці при роботі з пневматичним 

ручним інструментом ударної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Бухман Ольга Матвіївна ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Нац. ун-т цивіл. захисту України 

Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій]. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4412 А] 

 УДК 331.45:613.644:621.951 

5337. Геращенко І. М. Конкурентоспроможність людських ресурсів на ринку 

праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Геращенко Інна Ми-

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

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3852 А] 

 УДК 331.5:005.332.4 

5338. Касьмін Д. С. Розвиток ринку праці молоді в умовах трансформації 

зайнятості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
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"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Касьмін Денис Сергійо-

вич ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3858 А] УДК 331.5-053.67 
5339. Нестеренко С. В. Забезпечення безпеки життєдіяльності на об'єктах, 

прилеглих до шумних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Нестеренко Світлана Володимирівна ; 
Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпропетровськ, 
2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2016-4593 А]
 УДК 331.432.6:331.45 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  
Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

5340. Аверкина М. Ф. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 
продукт. сил і регіон. економіка" / Аверкина Марина Федорівна ; Луц. нац. техн. ун-т. 
— Луцьк, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (77 назв). — 100 пр. — 
[2016-3881 А] УДК 332.132.05-026.564 

5341. Євсюков Т. О. Еколого-економічні засади використання та охорони 
особливо цінних земель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Євсюков Тарас Олексійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — Київ, 2016. — 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—47 
(96 назв). — 100 пр. — [2016-3457 А] УДК 332.33:332.142.6](477) 

5342. Ценклер Н. І. Розвиток економіки Карпатського регіону в умовах по-
глиблення євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ценклер 
Наталія Іванівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Ужгород. торг.-екон. ін-т КНТЕУ]. — 
Чернігів, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (60 назв). — 100 пр. — 
[2016-4273 А] УДК 332.122:339.922](477.87) 

На ступінь кандидата 

5343. Бас-Юрчишин М. А. Формування та розвиток регіональних ринків 
медичного страхування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бас-Юрчи-
шин Мар'яна Андріївна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-
лішнього НАН України". — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2016-4203 А] УДК 332.122:364.3:61](477) 

5344. Зеркіна О. О. Формування системи кадрового забезпечення інновацій-
ного розвитку регіональної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Зеркіна 
Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — 
Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
3460 А] УДК 332.146:330.341.1]:331.101.262 

5345. Кириченко С. О. Розвиток соціальної інфраструктури в регіонах Ук-
раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Кириченко Сергій Олександрович ; 
Акад. муніцип. упр., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т"]. — Київ, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3978 А] 

 УДК 332.122:364.4](477) 
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5346. Молодченко Д. Г. Теоретичні та методичні засади управління іннова-

ційно-інвестиційним забезпеченням будівельних організацій регіону : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Молодченко Денис Геннадійович ; НАН України, Н.-д. центр 

індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. 
— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-3485 А] УДК 332.122:69]:330.3 

5347. Мороз Н. В. Розвиток системи управління житловим фондом в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 
та упр. нац. госп-вом" / Мороз Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка". — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-4140 А] УДК 332.871(477) 

5348. Новіков Д. А. Теоретико-методичне забезпечення управління трудовим 

потенціалом промисловості регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Новіков Дмитро Антонович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-4104 А] УДК 332.142.4:331.522.4:338.45]](477) 
5349. Панасюк О. Ю. Особливості управління соціально-економічним роз-

витком сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Панасюк Олеся Юріївна ; 

ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3708 А] 

 УДК 332.14:338.43 

5350. Польовська В. В. Активізація розвитку гірських територій регіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Польовська Василина Василівна ; Чернігів. нац. 
технол. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Чернігів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4355 А] УДК 332.122(23.0) 

5351. Сахарнацька Л. І. Формування організаційно-економічного механізму 

екологізації лісового комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Сахарнацька Людмила Іванівна ; Мукачів. держ. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Мукачево (Закарпат. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3407 А] УДК 332.142.6:630(477.87) 

5352. Слюсар С. Т. Організаційно-економічна система розвитку сільських 
територій приміської зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Слюсар Світлана Тимо-

фіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3304 А] 
 УДК 332.122:338.43.05 

5353. Столбова М. А. Управління діяльністю девелоперської компанії на 

ринку нерухомості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Столбова Марія Ана-
толіївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Відкритий міжнар. ун-т роз-

витку людини "Україна"]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2016-3592 А] УДК 332.72.02(477) 

5354. Ступень Н. Р. Еколого-економічний механізм відтворення земельних 

ресурсів в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Ступень Наталія Романівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4491 А] УДК 332.365:631.111.3-043.96 

5355. Трохлюк Т. М. Еколого-економічні засади оцінювання трансформації 

сільськогосподарських земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Трохлюк Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-

тування. — Рівне, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-3750 А] УДК 332.36 

5356. Харченко М. О. Формування оптимальної територіальної організації 

закладів загальної середньої освіти регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. еко-

номіка" / Харченко Марина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури", [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3557 А] 

 УДК 332.14:373.091](477) 

5357. Хомюк Н. Л. Трансформація системи платежів за користування землями 

сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Хомюк Наталія Леонідівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-

тування. — Рівне, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-4501 А] УДК 332.334:63]:336.717.111 

5358. Циганенко О. В. Стратегії соціо-еколого-економічного розвитку міських 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Циганенко 

Олена Василівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-3833 А] УДК 332.14:711.4 

5359. Шаповаленко Д. О. Соціально-економічний механізм комплексного 

розвитку житлово-комунального господарства регіону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Шаповаленко Денис Олександрович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4392 А] УДК 332.146.2:332.8 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

5360. Яцкевич І. В. Управління розвитком альянсових взаємовідносин у сфері 

допоміжної офісної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яцкевич Інна Володи-

мирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — 

Херсон, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (72 назви). — 100 пр. — 

[2016-3560 А] УДК 334.752 

На ступінь кандидата 

5361. Корогод І. В. Роль малого бізнесу в структурних трансформаціях 

регіональних господарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Корогод 
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Ірина Володимирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-4327 А] 
 УДК 334.012.61-022.51:332.13 
5362. Куряча Н. В. Лібералізація підприємницької діяльності в умовах 

реформування пенсійної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Куряча Наталія 
Вікторівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2016-3370 А] 

 УДК 334.722:331.25]:368.914 
5363. Малишко Ю. М. Оцінювання та нейтралізація негативного впливу 

адміністративних бар'єрів на мале підприємництво : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Малишко Юлія Михайлівна ; Н.-д. центр індустр. проблем розвитку НАН України. 
— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 
[2016-4458 А] УДК 334.012.61-022.51 

5364. Осадчук Ю. М. Організаційно-економічний механізм формування сис-
теми фінансового забезпечення розвитку споживчої кооперації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац.  
госп-вом" / Осадчук Юлія Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 
торг.-екон. ун-т. — Львів, 2016. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. — [2016-4066 А] УДК 334.735.06 

5365. Петрова І. П. Державно-приватне партнерство у забезпеченні модерні-
зації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петрова Ірина Павлівна ; НАН 
України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2016. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 22—25 (27 назв). — 100 пр. — [2016-4602 А] УДК 334.723-048.35 

5366. Сидорчук І. П. Організаційно-економічний механізм інноваційного роз-
витку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сидорчук Іванна Петрів-
на ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4615 А] УДК 334.716:330.341.1 

5367. Цуркан С. М. Організаційно-економічний механізм використання персо-
налу на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Цуркан Світлана 
Миколаївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4796 А] УДК 334.716:005.95 

5368. Чех Н. О. Управління власним капіталом як складова забезпечення 
корпоративної безпеки акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / 
Чех Наталія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — 
Харків, 2016. — 21, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 
100 пр. — [2016-4118 А] УДК 334.722.8.06:005.934 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

5369. Пантєлєєва Н. М. Фінансові інновації в банківській системі України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Пантєлєєва Наталія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". 
— Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (74 назви). — 100 пр. — 
[2016-4783 А] УДК 336.71:330.341.1](477) 
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5370. Чуркіна І. Є. Трансформація бюджетної системи України в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Чуркіна Ірина Євгенівна ; Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". — 

Київ, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (37 назв). — 100 пр. — [2016-

3957 А] УДК 336.14-048.76(477) 

На ступінь кандидата 

5371. Авраменко О. О. Грошово-кредитна політика України в системі 

забезпечення економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Авраменко Олександр Олек-

сандрович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3601 А] УДК 336.74.02(477) 

5372. Волкогон С. О. Податкова політика сприяння розвитку малого бізнесу у 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Волкогон Світлана Олександрівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3446 А]

 УДК 336.22:334.012.61-022.51](477-32) 

5373. Городніченко Ю. В. Фондовий ринок як механізм забезпечення 

економічного розвитку країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Городніченко Юлія Вадимівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-3532 А] УДК 336.76:330.34 

5374. Деркач Ю. Б. Механізм валютного регулювання та контролю в банків-

ських установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Деркач Юлія Борисівна ; Одес. нац. екон. 

ун-т. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-4429 А] УДК 336.71:339.746 

5375. Дубовська О. В. Фінансове забезпечення оплати праці у загальноосвітніх 

навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дубовська Олена Володимирівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2016-3534 А] УДК 336.143:373.014.543 

5376. Канцур І. Г. Фіскальний механізм розвитку соціальної сфери України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Канцур Інна Григорівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2016-

3857 А] УДК 336.225.6(477) 

5377. Козій Н. С. Стабілізація грошового обігу в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Козій Наталія Сергіївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-4324 А] УДК 336.741.236.2(477) 

5378. Козлова В. О. Інституційна модель депозитарної системи України в 

умовах розвитку фондового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Козлова Вікторія Олександрів-

на ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3861 А] УДК 336.761(477) 
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5379. Ліснічук О. А. Фінансове управління санаційною спроможністю під-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ліснічук Оксана Андріївна ; Держ. фіскал. 

служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4098 А] 
 УДК 336.02:005.59](477) 

5380. Макогон І. І. Фінансовий механізм управління державним сектором 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Макогон Іван Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 
Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. 

— [2016-3477 А] УДК 336.13 

5381. Новицька Н. В. Екологічне оподаткування в Україні: стан та перспек-

тиви розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Новицька Надія Володимирівна ; Держ. 
фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—20. — 100 пр. — [2016-4065 А] 

 УДК 336.226.44(477) 

5382. Осипенко С. О. Місцеві бюджети в умовах децентралізації фінансових 
ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Осипенко Світлана Олександрівна ; Донбас. держ. ма-

шинобудів. акад., [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Краматорськ (Донец. обл.), 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3486 А]
 УДК 336.14:352 

5383. Подік І. І. Податкова складова економічної безпеки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Подік Іванна Іванівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Ун-т держ. фіскал. служби України]. 

— Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 
100 пр. — [2016-4603 А] УДК 336.22.02 

5384. Соколова К. Ю. Фінансовий моніторинг податкових ризиків у конт-

рольно-перевірочній роботі органів Державної фіскальної служби України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Соколова Катерина Юріївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. 

фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4189 А] УДК 336.225.67:351.713.08(477) 

5385. Соколовський Є. А. Система іпотечного житлового кредитування у 

забезпеченні соціального розвитку держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Соколовський Євген 

Анатолійович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2016-4619 А] УДК 336.77:332.832.2 

5386. Соцька Ю. І. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Соцька Юлія Ігорівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4621 А] 

 УДК 336.71:005.332.4:005.21 
5387. Федорович І. М. Формування та обслуговування державного боргу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Федорович Ірина Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — 

[2016-4500 А] УДК 336.27(477) 
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5388. Шмуратко Я. А. Регулювання діяльності банків на ринку похідних 

фінансових інструментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шмуратко Яна Антонівна ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 

100 пр. — [2016-4511 А] УДК 336.71.025.12 

5389. Яценко О. В. Механізм забезпечення взаємодії банків з клієнтами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Яценко Олександра Віталіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4640 А]

 УДК 336.71 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

5390. Гринчук Ю. С. Управління формуванням та використанням виробничо-

ресурсного потенціалу аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 

та упр. підприємствами" / Гринчук Юлія Сергіївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 

[Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—34 (33 назви). — 100 пр. — [2016-3569 А] УДК 338.43.02 

5391. Смерічевська С. В. Формування освітньо-інноваційного потенціалу 

логістизації національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Смерічевська Світлана 

Василівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. (Краматорськ), [Донец. держ. ун-т упр. 

(Маріуполь)]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (36 назв). — 100 пр. — [2016-3591 А] УДК 338.24.02:005.932 

5392. Сокольська Т. В. Ресурсне забезпечення економічного зростання 

сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сокольська Тетяна 

Вікторівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2016. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (54 назви). — 100 пр. — [2016-4752 А] 

 УДК 338.439.012.8 

5393. Хоменко І. О. Кластерна концепція державного регулювання розвитку 

транспортної галузі: теорія, методологія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Хоменко Інна Олександрівна ; Класич. приват. ун-т, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—33 (67 назв). — 150 пр. — [2016-

4627 А] УДК 338.47.025.12 

На ступінь кандидата 

5394. Ащаулов В. В. Державне регулювання системи моніторингу розвитку 

галузей економіки в контексті євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Ащаулов Віталій Вікторович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 1 50 пр. — [2016-4526 А] 

 УДК 338.244.4.025.12:338.4 

5395. Бергер А. Д. Формування цінової політики підприємств м'ясопереробної 

галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. п-вами" / Бергер Аліна Дмитрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-

3892 А] УДК 338.53:637.5 

5396. Владика Ю. П. Інвестиційне забезпечення виробництва та реалізації 

зерна сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Владика Юлія 

Павлівна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — 

Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 

100 пр. — [2016-3531 А] УДК 338.434:631.15]:633.1 
5397. Волинець І. Г. Управління виробничою діяльністю підприємств лісового 

господарства на засадах гнучкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Волинець Ірина 

Григорівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2016-3565 А] УДК 338.45.02:630*6 

5398. Воловик Д. В. Розвиток системи управління ресурсним потенціалом 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Воловик Дмитро Володи-
мирович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2016-4537 А] 

 УДК 338.432.025.1:631.15 

5399. Гаврилко Г. П. Стратегічні механізми соціального розвитку у сана-

торно-курортній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Гаврилко 

Галина Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3566 А] 

 УДК 338.48-6:614.215]:005.21 
5400. Дячек В. В. Стратегії індикативного програмування національної еко-

номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дячек Віталій Васильович ; Класич. приват. ун-т. 

— Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — 
[2016-4556 А] УДК 338.262 

5401. Зубко К. Ю. Оцінка і прогнозування еколого-економічних збитків 

впливу будівельної галузі на довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Зубко Катерина Юріївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3813 А]

 УДК 338.27:[504.61:69 

5402. Ільчук В. В. Організаційно-економічні засади функціонування під-

приємств — виробників картоплі на цільових ринках : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-

ствами" / Ільчук Віра Василівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 130 пр. — [2016-3462 А] 

 УДК 338.439.5:635.21 

5403. Камінська А. І. Формування та розвиток ринку круп'яних культур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Камінська Анна Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

[Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 120 пр. — [2016-4094 А] УДК 338.439.5:633.1 
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5404. Карпій О. П. Розвиток послуг мережі автозаправних комплексів на 

засадах реалізації стратегії громадської корисності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Карпій Олена Петрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Рівне, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4441 А] УДК 338.46.05:625.748.28 

5405. Колєсніков Д. В. Регулювання процесів вертикальної інтеграції в 

гірничо-металургійній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Колєсніков Дмитро 

Валерійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Держ. 

ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3577 А] 

 УДК 338.45.025.12:[669:622 

5406. Кучеренко В. М. Формування та розвиток аграрної ринкової інституції 

виноробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кучеренко Володимир Михай-

лович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — [2016-3371 А] УДК 338.433:663.2 

5407. Москвяк Я. Є. Конкурентно-інноваційний механізм управління під-

приємствами сфери туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Москвяк Ярослава 

Євгенівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3580 А] УДК 338.486.3.02 

5408. Пивоварчук Л. В. Інституційне забезпечення реалізації соціальних 

гарантій держави у національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пивоварчук 

Лілія Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4109 А]

 УДК 338.2:364.3 

5409. Прийдак Т. Б. Стратегія розвитку та підвищення ефективності буряко-

цукрового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Прийдак Тетяна Борисівна ; 

Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-4605 А] УДК 338.439.4:633.63 

5410. Рифяк Р. Р. Функціонування і розвиток ринку автомобілів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Рифяк Роман Романович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування, [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — 

Рівне, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-4788 А] УДК 338.45:629.33](477) 

5411. Сахненко А. С. Збалансованість асортиментного портфелю підприємств 

харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки : автореф. 

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

підприємствами" / Сахненко Анастасія Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — 

[2016-4613 А] УДК 338.33-025.17:663/664]:338.439.6 

5412. Сєніна А. О. Регуляторна політика держави в сфері адміністративних 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
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"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сєніна Анастасія Олександрівна ; НАН України, 

Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. 

— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2016-4748 А] УДК 338.242.025.12:35.08 

5413. Тарасюк О. Б. Механізм державного матеріального резервування в 

системі продовольчої безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тарасюк Олег Борисович ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 

110 пр. — [2016-4794 А] УДК 338.439.66.02 

5414. Шишпанова Н. О. Державне регулювання розвитку трудового потен-

ціалу сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шишпанова Наталія 

Олександрівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2016. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3559 А] 

 УДК 338.23:331.552.4(1-22) 

5415. Яснолоб І. О. Формування та розвиток ринку плодоовочевої продукції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Яснолоб Ілона Олександрівна ; Полтав. держ. аграр. акад. — 

Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — 

[2016-3319 А] УДК 338.439.5:634/635 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

5416. Одінцов О. М. Формування передумов кластерної організації агропро-

мислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Одінцов Олег Михайлович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 100 пр. — [2016-3937 А] 

 УДК 338.436(477) 

5417. Орленко О. В. Теоретико-методологічні та прикладні засади функціону-

вання круп'яної індустрії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Орленко Олена Влади-

славівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (59 назв). — 150 пр. — [2016-3703 А] УДК 338.432:664.7](477) 

5418. Ходаківська О. В. Організаційно-економічне регулювання екологізації 

аграрного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ходаківська Ольга Василівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 

2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 120 пр. — [2016-3425 А]

 УДК 338.432:631.95](477) 

На ступінь кандидата 

5419. Голуб Т. І. Державний протекціонізм в аграрному секторі економіки в 

умовах членства України в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голуб Тетяна Іванівна ; ВНЗ 

"Ун-т економіки та права "Крок", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-

3334 А] УДК 338.43(477):339.52 
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5420. Кіржецька М. С. Організаційно-економічний механізм зміцнення еко-

номічної безпеки харчової промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Кіржецька Марія Сергіївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. 

ун-т. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 

— 100 пр. — [2016-4053 А] УДК 338.439.02:351.863](477) 

5421. Коржилов Л. І. Формування основних напрямків державної підтримки 

розвитку туристичної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коржилов Леонід 

Ігорович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3538 А] УДК 338.48.027(477) 

5422. Саєнко О. М. Стратегія економічного розвитку фармацевтичної галузі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Саєнко Ольга Миколаївна ; Донбас. держ. машинобудів. 

акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3874 А] 

 УДК 338.262:615.1](477) 

5423. Тарасенко А. В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку 

сільського господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Тарасенко Артем 

Валерійович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3500 А] УДК 338.43(477) 

5424. Трусова Т. С. Засоби макроекономічного розвитку туристичного під-

приємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Трусова Тетяна Сергіївна ; Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Рівне, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2016-3423 А]

 УДК 338.486(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

5425. Борисова Т. М. Маркетинг некомерційних суб'єктів: теорія, методологія, 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Борисова Тетяна Михайлівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (63 назви). 

— 150 пр. — [2016-4532 А] УДК 339.138:334.012-027.564 

5426. Дима О. О. Маркетинг послуг посередницьких підприємств : автореф. 

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

підприємствами" / Дима Олександр Олексійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 

(31 назва). — 100 пр. — [2016-4049 А] УДК 339.138:339.178 

5427. Маловичко С. В. Теорія та методологія управління електронною торгів-

лею підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Маловичко Світлана Вікторів-
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на ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського (Харків)]. — Харків, 2016. — 42 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—39 (80 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2016-4724 А] 

 УДК 339.17-028.27 

На ступінь кандидата 

5428. Апопій Г. В. Формування ефективної системи торговельного обслугову-

вання в умовах розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Апопій 

Геннадій Вікторович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Полтава, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3885 А]

 УДК 339.1(1-22) 

5429. Свердлова Ю. О. Людський капітал в стратегії конкурентоспроможності 

економіки Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Свердлова 

Юлія Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. авіац. ун-т]. — Львів, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3494 А] 

 УДК 339.137.2:061.1ЄС]:331.522.4 

5430. Сокол П. М. Формування механізму маркетингу сільськогосподарських 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сокол Поліна Миколаївна ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

— Дніпропетровськ, 2016. — 22, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 

100 пр. — [2016-4618 А] УДК 339.138:631.11 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь доктора 

5431. Безпарточний М. Г. Концептуальні засади функціонування та розвитку 

підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Безпарточний Максим 

Григорович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Львів, 2016. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (71 назва). — 100 пр. — [2016-3612 А] 

 УДК 339.37 

На ступінь кандидата 

5432. Мазярко І. С. Пріоритети та засоби державної політики реалізації 

соціального діалогу в роздрібній торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мазярко Ірина 

Сергіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Львів. торг.-екон. ун-т 

Центр. спілки спожив. т-в України]. — Рівне, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4100 А] УДК 339.37.02:331.101 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

5433. Андришин В. П. Розвиток експортної діяльності деревообробних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. підприємствами" / Андришин Володимир Павлович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-

Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-3561 А] УДК 339.564:674 

5434. Кайнара Д. О. Науково-методичні засади знівелювання торговельних 

бар'єрів між Україною та ЄС для підприємств машинобудування : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Кайнара Дмитро Олегович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4772 А]

 УДК 339.542.2:62](477+(4-6ЄС)) 

5435. Левко М. М. Митно-тарифне регулювання в системі забезпечення 

економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Левко Марія Миколаївна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-4232 А] УДК 339.543.025.12 

5436. Струк О. І. Експортоорієнтовані стратегії економічного розвитку у 

світовій економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Струк Олександра Ігорівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2016-4490 А] УДК 339.564:330.34 

5437. Чубар М. М. Механізм підвищення експортного потенціалу підприєм-

ства за умов членства України в СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чубар Максим 

Михайлович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2016-4195 А] 

 УДК 339.564(477):339.52СОТ 

5438. Шляхова Я. В. Особливості українсько-угорських зовнішньоторго-

вельних відносин в контексті інтеграційних спрямувань України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Шляхова Яна Вячеславівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

4759 А] УДК 339.56(477:439):339.92(477) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

5439. Зикова О. І. Трансформація доларизації в країнах Латинської Америки в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Зикова Ольга Ігорівна ; 

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

— Бібліогр.: с. 18—19 (21 назва). — 110 пр. — [2016-4703 А] 

 УДК 339.722(8=134) 

5440. Ластовецька Р. О. Механізми впливу грошових переказів на економіку 

країни-донора та країни-реципієнта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ластовецька 

Роксолана Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3374 А] УДК 339.727.2 

5441. Линник О. О. Зовнішні запозичення державного сектору і стратегія 

макроекономічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Линник Олександра 

Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. торг.-екон. ун-т]. — Львів, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4137 А]

 УДК 339.732.44:336.13 

5442. Сириченко Н. С. Розвиток міжнародного інвестування в умовах гло-

бальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сириченко Наталя Сергіїв-

на ; Донец. нац. ун-т (Вінниця). — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3589 А] УДК 339.727.22 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь кандидата 

5443. Джалілов А. Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональ-

них корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Джалілов Азар ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2016-4551 А] 

 УДК 339.92 

5444. Ємельянова Н. А. Розвиток приватно-державного партнерства в процесі 

транснаціоналізації економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Ємельянова Наталія Анатоліївна ; Донец. нац. ун-т (Вінниця). — Вінниця, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3572 А] 

 УДК 339.94 

5445. Пасмор М. С. БРІКС як надінтеграційне утворення в умовах глобальних 

викликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пасмор Марина Сергіївна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 120 пр. — [2016-4734 А] УДК 339.923:061.1БРІКС 

5446. Петухова В. О. Інтеграційний вектор розвитку глобальної системи між-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Петухова Віолетта Олегів-

на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4785 А] 

 УДК 339.922:339.5 

5447. Ревіка К. А. Розвиток механізмів структурної політики у зовнішньоеко-

номічній сфері національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ревіка Крістіна 

Анатоліївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Кра-

маторськ (Донец. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-3551 А] УДК 339.97:330.341.4](477) 

5448. Шкіль Н. Г. Розвиток системи міжнародного бізнесу в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. 

екон. відносини" / Шкіль Наталія Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2016-4159 А] УДК 339.9:334.722(477) 
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34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

5449. Довгань О. Д. Теоретико-правові основи забезпечення інформаційної 

безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Довгань Олександр 

Дмитрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [НДІ інформатики і права 

Нац. акад. прав. наук України]. — Київ, 2016. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41. — 

100 пр. — [2016-4166 А] УДК 340.132:004.056](477) 

5450. Луцький М. І. Право і система законодавства Західно-Української 

Народної Республіки : 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" / 

Луцький Мирослав Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". 

— Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 100 пр. — [2016-3862 А]

 УДК 340.12(477) 

5451. Недюха М. П. Правова ідеологія українського суспільства : 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" / Недюха Микола Петрович ; Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — 

Київ, 2016. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31—38 (72 назви). — 100 пр. — 

[2016-3987 А] УДК 340.12:316.75(=161.2) 

На ступінь кандидата 

5452. Атрашкевич Є. В. Неокласичний прагматизм Сьюзан Хаак у сучасному 

англо-американському філософсько-правовому дискурсі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 "Філософія права" / Атрашкевич 

Євгенія Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 21 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3524 А] УДК 340.125(73)(092) 

5453. Бабанін В. В. Філософська рефлексія публічного римського права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Бабанін Вадим Валерійович ; М-во внутр. справ України, Львів. 

держ. ун-т внутр. справ, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2016. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4122 А] 

 УДК 340.12:340.15(37) 

5454. Верба І. О. Право на доступ до правосуддя та його юридичне забезпе-

чення: загальноправова характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Верба Ірина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3331 А] 

 УДК 340.13:342.722 

5455. Городній М. М. Загальнотеоретична характеристика процесу акульту-

рації у релігійному типі правових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Городній Михайло Михайлович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля 

Данила Галицького, [Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

Івано-Франківськ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2016-

3635 А] УДК 340.121 
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5456. Дашковська Т. М. Співвідношення правових норм і юридичного про-
цесу у деяких правових системах світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Дашковська Тетяна Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 
Одеса, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4217 А]
 УДК 340.116(100) 

5457. Кісс С. В. Розвиток соціальної держави в Україні: теоретичні та істо-
рико-правові 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" / Кісс 
Світлана Володимирівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — 
Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3859 А] 

 УДК 340.12(477) 
5458. Ковалик Г. І. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ковалик Галина 
Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15. — 100 пр. — [2016-3362 А] УДК 340.123(37):347.26(477) 

5459. Кошова О. В. Судова влада як соціокультурний феномен : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 
Кошова Ольга Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 
Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4016 А] 

 УДК 340.12:347.962 
5460. Кравченко Я. П. Еволюція правових засобів протидії правопору-

шуваності неповнолітніх на теренах України (Х — початок ХХ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 
держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кравченко Яна Павлівна ; Міжнар. 
гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 100 пр. — [2016-4776 А] 

 УДК 340.12:[343.85:343.91-053.6]](477)"09/19" 
5461. Мельничук О. П. Теоретико-правовий аналіз діяльності релігійних орга-

нізацій в демократичній державі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Мельничук Олег Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4338 А] 

 УДК 340.12:[2:061.2 
5462. Овчиннікова А. П. Феноменологія правової культури: філософсько-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.12 "Філософія права" / Овчиннікова Альбіна Петрівна ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 
[2016-3546 А] УДК 340.12 

5463. Переверза І. М. Загальнотеоретичні підходи до моделювання адво-
катської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Переверза Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-3583 А] УДК 340.12:347.965 

5464. Стрибко Т. І. Нормативно-правовий договір та договірний процес у 
суверенній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Стрибко Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3418 А] УДК 340.13(477) 
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5465. Харитонов Р. Ф. Галузева юридична компаративістика: загальнотео-
ретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Харитонов Роман Феліксович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-3595 А] УДК 340.116.05 

5466. Ясиновський І. Г. Імплементація процедури медіації в українське 
законодавство: теоретико-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Ясиновський Іван Григорович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 
внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-4680 А] УДК 340.134:347.921](477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

5467. Базов О. В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Базов Олександр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т 
фінансів та міжнар. торгівлі]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 100 пр. — [2016-4528 А] УДК 341.64(4):341.231.14 

5468. Бані-Насер Фаді. Міжнародно-правові аспекти забезпечення регіональ-
ної безпеки на Близькому Сході в контексті мирного врегулювання палестино-
ізраїльського конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Бані-Насер Фаді ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-
4685 А] УДК 341.213.12(5-15):327.56(569.4-076) 

5469. Білляр К. Л. Особливості правотворчої функції Міжнародної морської 
організації (ІМО) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.11 "Міжнар. право" / Білляр Костянтин Леонідович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20 
(8 назв). — 100 пр. — [2016-3843 А] УДК 341.12:656.61(100) 

5470. Біловол М. В. Міжнародно-правове регулювання торгівлі сировинними 
товарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Біловол Марта Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4163 А] 

 УДК 341:339.9 
5471. Борт О. П. Інститут договірного статуту 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" / Борт Олек-
сандр Петрович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 
2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2016-3328 А] 

 УДК 341.96:347.44 
5472. Владика С. А. Правове регулювання непрямого оподаткування в Євро-

пейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Владика Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2016-4689 А] УДК 341.171:336.226](4-6ЄС) 

5473. Власюк В. В. "Обов'язок захистити" в міжнародному праві : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 
Власюк Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-3624 А] УДК 341.3:342.7 
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5474. Вовк Т. В. Дія міжнародних договорів у країнах англосаксонської 

правової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Вовк Тарас Володимирович ; Ін-т законодавства Верхов-

ної Ради України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3625 А] 

 УДК 341.24(100-69:340.15=111) 

5475. Зубар І. В. Розвиток універсального міжнародного права та його регіо-

нальних підсистем на сучасному етапі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Зубар Інна Валентинівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2016-4170 А] УДК 341 

5476. Ібрахім Суфян Саад. Міжнародно-правові норми про захист трудових 

прав жінок та їх імплементація в арабських державах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Ібрахім Суфян 

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

с. 16—18. — 100 пр. — [2016-4704 А] УДК 341.231.14:349.2]-055.2(53) 

5477. Каплюченко Т. В. Правове регулювання ринкового нагляду на внутріш-

ньому споживчому ринку непродовольчих товарів ЄС : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Каплюченко 

Тетяна Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3535 А] 

 УДК 341.171:339.5.057.7](4-6ЄС) 

5478. Мікічурова О. В. Принципи взаємної вигоди в міжнародному економіч-

ному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Мікічурова Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-4728 А]

 УДК 341.232.3 

5479. Міронюк І. В. Міжнародно-правове регулювання транзиту нафти ма-

гістральними трубопроводами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Міронюк Ігор Володимирович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-3697 А] УДК 341.22:656.56 

5480. Ольшанецька С. В. Правовий статус осіб, свобода яких обмежена у 

зв'язку із неміжнародним збройним конфліктом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Ольшанецька Софія 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3547 А]

 УДК 341.215.4-058.65:342.721 

5481. Павленко А. В. Правове регулювання діяльності Європейського Союзу у 

сфері протидії транскордонним злочинам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Павленко Андрій Володимиро-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4732 А] УДК 341.17:061.1ЄС]:341.4 

5482. Сорока Н. Є. Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках 

Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Сорока Наталія Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3739 А] УДК 341.018:347.77](4-6ЄС) 



   

 
54 

5483. Стрельцов Л. Є. Міжнародно-правові зобов'язання держав по охороні 

комп'ютерних програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Стрельцов Лев Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2016-4030 А] УДК 341.232.7 
5484. Фастовець А. С. Сутність та особливості преюдиціального провадження 

Суду ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 
"Міжнар. право" / Фастовець Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — 100 пр. — [2016-4191 А] УДК 341.645.5:061.1ЄС 

5485. Шуліпа О. В. Міжнародно-правові стандарти публічної служби : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Шуліпа Олександр Вячеславович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 
України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-
4515 А] УДК 341.1 

342 Державне право. Конституційне право.  
Адміністративне право 

На ступінь доктора 

5486. Боднарчук О. Г. Адміністративно-правові засади протидії корупції у 
Державній кримінально-виконавчій службі України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 
інформ. право" / Боднарчук Олег Григорович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 
держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 40 с. — Бібліогр.: 
с. 30—37 (63 назви). — 100 пр. — [2016-3894 А] 

 УДК 342.951:343.35:343.8](477) 
5487. Буханевич О. М. Теоретико-правові та праксеологічні засади надання 

адміністративних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Буханевич Олександр Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 
Київ, 2016. — 42 с. — Бібліогр.: с. 35—39 (41 назва). — 100 пр. — [2016-3616 А] 

 УДК 342.97:35.077](477) 
5488. Долгий О. О. Адміністративно-правові складові юридичних гарантій 

режиму законності у сфері податкової діяльності в Україні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 
фінанс. право; інформ. право" / Долгий Олександр Олександрович ; Держ. фіскал. 
служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 
43 с. — Бібліогр.: с. 25—39 (84 назви). — 100 пр. — [2016-4553 А] 

 УДК 342.951:351.713](477) 
5489. Задорожня Г. В. Конституційно-правовий статус глави держави в 

Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 
Задорожня Галина Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. 
справ. — Київ, 2016. — 41 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви). — 100 пр. — [2016-
4652 А] УДК 342.511(477):342.511(1-87) 

5490. Панкевич І. М. Інститут виборності як складова української правової 
традиції : (іст.-прав. дослідж.) : 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" / 
Панкевич Іван Миронович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 36 с. 
— Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2016-4068 А] УДК 342.8(477)(091) 
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5491. Федотов О. П. Адміністративно-правова концепція здійснення держав-
ної митної справи: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Федотов Олексій Павлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 38 с. 
— Бібліогр.: с. 30—35 (49 назв). — Примірник деф.: с. 5—6, 35—36 надруковано 
двічі. — 100 пр. — [2016-4270 А] УДК 342.95:339.543](477) 

На ступінь кандидата 

5492. Андрійчук О. В. Правове регулювання недержавного пенсійного за-
безпечення в системі соціальної політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Андрійчук Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4683 А] 

 УДК 342.951:368.914.032](477) 
5493. Бєлявська С. Ю. Організаційно-правові засади впровадження інновацій 

у судове управління в умовах інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 
фінанс. право; інформ. право" / Бєлявська Світлана Юріївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. 
справ України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України Каб. Міністрів 
України]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2016-3325 А] УДК 342.95:342.56.047](477) 

5494. Бітов А. І. Особливості касаційного провадження в адміністративному 
судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бітов Андрій Іва-
нович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2016-3326 А] УДК 342.95:347.998.85.096 

5495. Боровков Р. О. Адміністративно-правове регулювання мобільного 
зв'язку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Боровков Роман 
Олександрович ; НДІ публіч. права, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 
"Україна"]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 
[2016-3964 А] УДК 342.951:[654.15:621.395.721.5]](477) 

5496. Бухтіяров О. С. Правові основи фінансування соціального забезпечення 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бухтіяров Олександр 
Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 
обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4688 А] 

 УДК 342.951:[336.142.6:364]](477) 
5497. Васильєва А. Г. Правова природа обов'язків платника податків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Васильєва Альона Геннадіївна ; Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-4536 А] УДК 342.951:336.225.3 

5498. Васильчук Л. Б. Реалізація права на безпечне для життя і здоров'я 
довкілля в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Васильчук Лариса Богданівна ; 
Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(8 назв). — 100 пр. — [2016-4645 А] УДК 342.72/.73:502.1](477) 

5499. Вітюк Д. Л. Адміністративно-правові засади проходження суддею 

публічної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Вітюк Дарія 

Любомирівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

3900 А] УДК 342.951:347.962 

5500. Власюк А. В. Адміністративно-правові засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Власюк Алла Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т 

внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ]. — Одеса, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-4416 А] УДК 342.9:351.82 

5501. Волошина І. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Волошина Ірина Вікторівна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2016-4538 А] УДК 342.726-053.2(477) 

5502. Гавриленко В. В. Державний суверенітет та його трансформація в 

умовах європейської інтеграції: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Гавриленко Володимир Валерійович ; Івано-

Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького, [Міжрегіон. акад. упр. персо-

налом]. — Івано-Франківськ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-4646 А] УДК 342.22(477):341(4) 

5503. Горащенков О. М. Роль інституту глави держави у становленні та 

формуванні місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правовий аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Консти-

туц. право; муніцип. право" / Горащенков Олексій Миколайович ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-3634 А] УДК 342.516:352](477) 

5504. Горбач Д. О. Адміністративно-правовий статус Національної гвардії 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Горбач Дмитро Олегович ; 

НДІ публіч. права, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3970 А] 

 УДК 342.951:351.74](477) 

5505. Данко В. Й. Застосування правових позицій Конституційного Суду Ук-

раїни судами загальної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Данко Віктор 

Йосипович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 22 с. — Біб-

ліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4650 А] 

 УДК 342.565.2:347.998](477) 

5506. Даценко О. М. Адміністративно-правове регулювання нафтогазового 

комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Даценко 

Олег Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3341 А] УДК 342.951:622.323/.324](477) 

5507. Денисова Г. О. Адміністративно-правове регулювання діяльності з по-

середництва у працевлаштуванні моряків за кордоном : 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" / Денисова Ганна Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

4220 А] УДК 342.951(477):[331.53:656.6.071.1/.2](1-87) 
5508. Дроздюк Т. М. Ринок земель в Україні: адміністративно-правові засади 

регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Дроздюк 
Тетяна Миколаївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4699 А] 

 УДК 342.951:332.72](477) 
5509. Желтобрюх І. Л. Розсуд в податковому правозастосуванні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 
фінанс. право; інформ. право" / Желтобрюх Ірина Леонтіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 
екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т держ. податк. служби України]. — Київ, 
2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3458 А] 

 УДК 342.951:336.22 
5510. Збінський Є. Ф. Правовий режим податкової таємниці в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Збінський Євген Федорович ; Держ. 
ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-4654 А] УДК 342.95:351.713](477) 

5511. Зубов О. С. Особливості судового розгляду справ про адміністративні 
правопорушення у сфері підприємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 
право; інформ. право" / Зубов Олександр Сергійович ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". 
— Запоріжжя, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-
4655 А] УДК 342.95:347.7](477) 

5512. Іваненко Д. Д. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері 
державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та Німеччині: порівняльно-
правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Іваненко Дмитро 
Дмитрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Сум. держ. ун-т]. 
— Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2016-4171 А]
 УДК 342.95:347.235](477+430) 

5513. Ільченко К. Р. Порядок та підстави переміщення через митний кордон 
України продуктів морського та річкового промислу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 
право; інформ. право" / Ільченко Катерина Романівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 
— Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3356 А]
 УДК 342.951:656.073.5](477) 

5514. Калімбет А. Л. Державне управління у галузі телебачення в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Калімбет Андрій Леонідович ; Нац. 
ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. 
— [2016-3357 А] УДК 342.951:654.197](477) 

5515. Качура О. А. Адміністративні процедури державної реєстрації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 
процес; фінанс. право; інформ. право" / Качура Олександр Анатолійович ; Нац. акад. 
прав. наук України, НДІ інформатики і права, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т" ім. Ігоря Сікорського]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-4565 А] УДК 342.9:35.078 
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5516. Коваль Н. В. Координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні 

органи і служби при Президентові України: конституційно-правовий аспект : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Коваль Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 150 пр. — [2016-3979 А] УДК 342.5(477) 

5517. Колесников Д. В. Адміністративно-правове регулювання в системі дер-

жавного управління в умовах демократизації публічних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Колесников Денис Вікторович ; Класич. приват. ун-т. 

— Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2016-

3363 А] УДК 342.922:35](477) 

5518. Коробочкіна Л. Л. Паспортний режим в Україні як вид адміністративно-

правового режиму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Коробочкіна 

Любов Леонідівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2016-3365 А] УДК 342.922:351.755](477) 

5519. Котух К. А. Принципи адміністративно-правового регулювання в аграр-

ній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Котух Катерина 

Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4059 А] 

 УДК 342.951:351.823.1](477) 

5520. Кузьменко Н. А. Адміністративно-процесуальні гарантії прав та закон-

них інтересів публічних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кузьменко Наталія Андріївна ; НДІ публіч. права, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна"]. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-3981 А] УДК 342.951:35.08 

5521. Кучма К. С. Адміністративні послуги у сфері екології та природних ре-

сурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кучма Костянтин Сергійо-

вич ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4658 А] УДК 342.95:502.14](477) 

5522. Кхасраві Омід Зерар. Адміністративно-правове регулювання внутрішніх 

переміщень населення в умовах проведення військових операцій : (на прикладі 

України та Іраку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кхасраві Омід 

Зерар ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4779 А] 

 УДК 342.951:314.151.3-054.73]:355.44 

5523. Мельник К. С. Правові та організаційні засади захисту персональних 

даних в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Мельник Костянтин Сергійович ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. 

наук України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-3930 А] УДК 342.9:[342.738:004.056.5](477) 
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5524. Мельник М. В. Інститут митних режимів в митному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мельник Михайло Володимирович ; 

Держ. ВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-3984 А] УДК 342.951:339.543](477) 

5525. Міловідова С. В. Попередження та протидія адміністративним правопо-

рушенням в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Міловідова 

Світлана Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3985 А] 

 УДК 342.95(477) 

5526. Мойсей Л. О. Адміністративно-правові аспекти реалізації конституцій-

ного права військовослужбовців на житло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Мойсей Любомир Олексійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.:  

с. 16—19 (32 назви). — 100 пр. — [2016-3388 А] 

 УДК 342.95:342.726-057.36](477) 

5527. Мороз Д. О. Адміністративно-правові засади діяльності податкової мі-

ліції як суб'єкта інформаційних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Мороз Дмитро Олегович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3933 А] УДК 342.97:351.713](477) 

5528. Надобко С. В. Адміністративна відповідальність за порушення законо-

давства про банки і банківську діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Надобко Сергій Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3288 А]

 УДК 342.951:336.71 

5529. Назарова Я. Б. Правове регулювання митних режимів тимчасового 

ввезення та тимчасового вивезення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Назарова Яна Борисівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-4242 А] УДК 342.95:339.563 

5530. Нестор В. Р. Конституційне правосуддя в Україні та Литовській Рес-

публіці : (порівнял.-прав. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Нестор Віталій 

Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (11 назв). — 150 пр. — [2016-4141 А] УДК 342.565.2.05(477+474.5) 

5531. Омелян С. Б. Принципи конституційного правосуддя: порівняльно-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Омелян Софія Богданівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(7 назв). — 100 пр. — [2016-3582 А] УДК 342.05 

5532. Підгорний Б. А. Адміністрування протидії незаконному обігу синтетич-

них наркотичних засобів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Підгорний Богдан Анатолійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4477 А] 
 УДК 342.951:343.575](477) 
5533. Присяжнюк А. В. Адміністративно-правове забезпечення пасажирських 

перевезень автомобільним транспортом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 
інформ. право" / Присяжнюк Анатолій Віталійович ; М-во внутр. справ України, 
Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 
(9 назв). — 100 пр. — [2016-3993 А] УДК 342.951:656.13](477) 

5534. Пшенична А. В. Адміністративно-правове забезпечення прав дітей в 
умовах проведення антитерористичної операції в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 
право; інформ. право" / Пшенична Аліна Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. 
справ України. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 
— 100 пр. — [2016-3871 А] УДК 342.9:342.7-053.2](477) 

5535. Рибас А. В. Адміністративно-правові засади призначення суддів в Ук-
раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рибас Алла Вікторівна ; НДІ 
публіч. права, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2016. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3994 А] 

 УДК 342.56(477) 
5536. Руснак Л. М. Адміністративно-правове забезпечення права на охорону 

здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Руснак Леся 
Михайлівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3872 А] 

 УДК 342.951:614](477) 
5537. Савюк М. Ф. Адміністративно-правові засади інформаційного суспіль-

ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Савюк Марина Флорівна ; 
Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2016. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3873 А] УДК 342.9:316.774 

5538. Сливка О. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав 
осіб у митному контролі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сливка Олек-
сандр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 13 с. 
— Бібліогр.: с. 10—11 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3590 А] 

 УДК 342.951:342.721 
5539. Слободяник Т. М. Муніципально-правова відповідальність місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 
Слободяник Тетяна Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 
— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 120 пр. — [2016-4486 А] 

 УДК 342.553(477) 
5540. Средницька І. Ю. Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та 

перспективи запровадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Средницька Ірина 
Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-4264 А] УДК 342.572(1-87+477) 



   

 
61 

5541. Турська В. О. Адміністративно-правове регулювання захисту тварин від 

жорстокого поводження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Турська Віта 

Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3594 А] УДК 342.951:351.765:343.58 

5542. Федина Д. І. Конституційно-правові засади діяльності спеціалізованих 

судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Федина Дмитро Іванович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-3753 А] УДК 342.4:347.97/.99](477) 

5543. Федченко О. С. Реалізація зарубіжного досвіду у процесі трансформації 

міліції України в Національну поліцію України : (адмін.-прав. аспект) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Федченко Олексій Сергійович ; Держ. НДІ М-ва 

внутр. справ, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3311 А] 

 УДК 342.951:351.74](477) 

5544. Фільштейн І. В. Правова регламентація та організаційні засади створен-

ня та діяльності поліції Грузії: узагальнення досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Фільштейн Ілля Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна". — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2016-3509 А] УДК 342.951:351.74](479.22) 

5545. Фільштейн М. В. Поліцейські органи Прибалтійських держав-членів 

Європейського Союзу (Латвія, Литва, Естонія): організація та правове забезпечення 

діяльності в сфері внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Фільштейн Михайло Володимирович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна". — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-

3510 А] УДК 342.951:351.74](474.2/.5) 

5546. Фоміна С. В. Голосування як стадія виборчого процесу в зарубіжних 

країнах: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Фоміна 

Світлана Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4795 А] 

 УДК 342.849.2.05(1-87) 

5547. Француз А. А. Адміністративно-правове регулювання охорони праці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Француз Анатолій Анатолійович ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3511 А] УДК 342.951:331.45 

5548. Хомов С. М. Адміністративно-правові засади здійснення громадянського 

контролю за діяльністю Державної фіскальної служби України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Хомов Сергій Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

4192 А] УДК 342.97:351.713.08](477) 
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5549. Шкарнега О. С. Провадження у справах щодо реалізації права на мирні 

зібрання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шкарнега Олена Свято-

славівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19. 

— 100 пр. — [2016-3598 А] УДК 342.951:342.729 

5550. Шпак Ю. А. Нормотворчість органів місцевого самоврядування в 

Україні: теоретико-правовий вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Шпак Юрій Анатолійович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила 

Галицького, [Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Івано-

Франківськ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4679 А]

 УДК 342.553(477) 

5551. Шушулкова В. Д. Організаційно-правове регулювання діяльності адмі-

ністративних комісій при виконавчих органах місцевого самоврядування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Шушулкова Віра Дмитрівна ; М-во внутр. 

справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3880 А] УДК 342.97:352.075.2 

5552. Яковлєв І. П. Форми і методи публічного адміністрування у державній 

митній справі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Яковлєв Іван 

Петрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20. — 100 пр. — [2016-3599 А] УДК 342.951:351.713 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

5553. Орлов Ю. В. Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Орлов Юрій Володимирович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). — 100 пр. — [2016-4598 А] УДК 343.9:343.301 

5554. Сотула О. С. Кримінально-правова охорона життя людини у країнах 

романо-германської правової сім'ї : (порівнял. теорет.-прав. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Сотула Олександр Сергійович ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Харків, 2016. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (41 назва). — 100 пр. — [2016-4263 А]

 УДК 343.6:340.5(4) 

На ступінь кандидата 

5555. Бердиченко І. О. Марки акцизного податку, контрольні марки, голо-

графічні захисні елементи як предмет суспільно небезпечних діянь у сфері госпо-

дарської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Берди-

ченко Ірина Олегівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4286 А] 

 УДК 343.533.2 
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5556. Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бондаренко Ольга Сергіївна ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3527 А] УДК 343.35 

5557. Гнатюк А. Ю. Функціональна структура кримінальної процесуальної 

діяльності прокурора у досудовому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Гнатюк Андрій Юрійович ; М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України (Кривий Ріг). — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-3630 А] УДК 343.102:343.163 

5558. Дімітров М. М. Кримінальна відповідальність за незаконне використан-

ня знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення 

походження товару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Дімітров 

Михайло Михайлович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4431 А] 

 УДК 343.533.2 

5559. Євмін А. М. Касаційне оскарження судових рішень у кримінальному 

провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Євмін Анатолій Миколайович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України, [Нац. акад. прокуратури України]. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2016-3645 А] УДК 343.155 

5560. Іваньков О. І. Міжнародно-правові стандарти у сфері забезпечення 

захисту прав засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Іваньков Олег Ігорович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4563 А] УДК 343.8(100+477) 

5561. Карп'юк М. В. Насильницькі злочини проти власності за кримінальним 

правом України та Республіки Польща: порівняльний аспект : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Карп'юк Мар'яна Василівна ; М-во внутр. справ України, 

Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-3664 А] УДК 343.7(477:438) 

5562. Кастарнов Д. Б. Доказування обставин, які характеризують особу 

обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кримі-

налістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Кастарнов Дмитро Бо-

рисович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3665 А] УДК 343.14 

5563. Коваль Ю. Є. Методика розслідування крадіжок особистого майна 

пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 
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суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Коваль Юрій Євгенович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-4055 А] УДК 343.71:343.98](477) 

5564. Комашко В. В. Правові та організаційні основи контролю за вчиненням 

злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Комашко Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Дніпропетров. 

держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Одеса, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4229 А] УДК 343.102:343.98 

5565. Кравченко Н. С. Суб'єкти доказування цивільного позову в криміналь-

ному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Кравченко Наталія Станіславівна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-3678 А] УДК 343.12:343.14 

5566. Кревсун О. М. Прогресивна система виконання покарання у виді позбав-

лення волі на певний строк у виправних колоніях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Кревсун Олег Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. 

нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 

100 пр. — [2016-4573 А] УДК 343.8 

5567. Крикливець Д. Є. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг 

слідчим суддею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Крикливець Дмитро Євгенович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3470 А] 

 УДК 343.13:343.162 

5568. Кушнерик Ю. А. Процесуальне керівництво розслідуванням грабежів та 

розбійних нападів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Кушнерик Юрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — 

Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3372 А] 

 УДК 343.132:343.71 

5569. Максимів О. Д. Теоретичні засади політики України у сфері протидії 

злочинності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Максимів Ольга 

Дмитрівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3691 А] 

 УДК 343.8:342](477) 

5570. Нестерова І. А. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримі-

нологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Нестерова Ірина Анатоліївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, 

[Ужгород. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-3867 А] УДК 343.46:338.48 

5571. Острійчук О. П. Показання як процесуальне джерело доказів у кримі-

нальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 



   

 
65 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльність" / Острійчук Олег Павлович ; М-во внутр. справ України, Донец. 

юрид. ін-т МВС України, [Нац. акад. прокуратури України, Ген. прокуратура 

України]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-3704 А] УДК 343.143 

5572. Палюх А. І. Участь прокурора в доказуванні під час досудового роз-

слідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Палюх Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. 

ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Львів, 2016. — 17 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4067 А] УДК 343.163:343.14 
5573. Пономарьова Т. І. Звільнення неповнолітніх від покарання та його від-

бування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Пономарьова Тетяна Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Одес. 
держ. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т (Кривий Ріг)]. — Одеса, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4479 А] 

 УДК 343.843.05-053.6(477+438) 

5574. Ромців О. І. Особливості подолання протидії під час розслідування 

злочинів у сфері службової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Ромців Олена Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка". — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2016-3405 А] УДК 343.98:343.35 
5575. Рудик М. М. Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними 

футбольними угрупованнями в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Рудик Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ]. — Харків, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-4256 А] УДК 343.851:796.332.073](477) 

5576. Слободянюк Б. К. Розслідування умисного знищення або пошкодження 

чужого майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Слободянюк Борис Костянтинович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ірпінь 

(Київ обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-4617 А] УДК 343.98:343.77 
5577. Столяр Т. В. Кримінально-правова характеристика заподіяння тяжкої 

шкоди при перевищенні меж необхідної оборони : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Столяр Таїсія Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4375 А] УДК 343.618 

5578. Супруненко Д. О. Прокуратура як суб'єкт запобігання злочинам в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Супруненко Дмитро 
Олегович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4493 А]

 УДК 343.163:343.85](477) 
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5579. Тайлієва Х. Р. Судові рішення у кримінальному процесі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Тайлієва Христина 

Русланівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3745 А] УДК 343.15 
5580. Тлепова М. І. Процесуальне становище потерпілого під час досудового 

розслідування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Тлепова Марина Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 
Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4384 А]

 УДК 343.122:343.132 

5581. Томін Е. Є. Процесуальні порушення у досудовому та судовому про-

вадженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Томін Едуард Євгенович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. 

фіскал. служби України, [Нац. акад. прокуратури України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

3422 А] УДК 343.13:343.36](477) 
5582. Туз Н. Д. Соціально-психологічні детермінанти формування особистості 

неповнолітнього злочинця : (кримінол. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Туз Назарій Дмитрович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. 
ун-т внутр. справ. — Львів, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-4155 А] УДК 343.95:343.91-053.6 

5583. Чернишов Г. М. Фінансове шахрайство в інвестиційно-будівельній 

сфері: кримінологічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 
Чернишов Георгій Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4274 А] 

 УДК 343.53:332.834](477) 

5584. Шкуро В. В. Кримінологічна характеристика та протидія суїцидальності 
як фоновому для злочинності явищу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Шкуро Валерій Володимирович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-4279 А] УДК 343.9:343.614](477) 
5585. Шульга О. В. Затримання уповноваженою службовою особою у кримі-

нальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльність" / Шульга Олег Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. 
акад. внутр. справ. — Київ, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3791 А] УДК 343.985:343.102 

5586. Щирська В. С. Запобігання організації або утриманню місць для не-

законного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Щирська Вікторія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3438 А] 

 УДК 343.851:343.347](477) 
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346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

5587. Головачова А. С. Господарсько-правове регулювання посередницької 
діяльності у страхуванні та перестрахуванні в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 
Головачова Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4301 А] 

 УДК 346.7:368.023.5.029](477) 
5588. Джуринський О. В. Джерела господарського права України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-
процес. право" / Джуринський Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — 
[2016-4308 А] УДК 346.13(477) 

5589. Поляк О. І. Господарсько-правове забезпечення здійснення зовнішньо-
економічної діяльності в умовах СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Поляк Олена 
Іванівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4786 А] 

 УДК 346.12:[339.54:061.1(100)]СОТ 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

5590. Нємцева А. О. Теоретико-правовий аналіз відповідальності без вини у 
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" / Нємцева Аліна Олексіївна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила 
Галицького, [Ін-т законодавства Верховної Ради України]. — Івано-Франківськ, 
2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3700 А] 

 УДК 347.132.15(477) 
5591. Панченко І. М. Визнання права власності як спосіб захисту цивільних 

прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Панченко 
Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4249 А] УДК 347.122:347.23 

5592. Серебряник О. О. Інформація про особу як об'єкт цивільних прав : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Серебряник Олеся 
Олександрівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. — Івано-
Франківськ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4614 А]
 УДК 347.18 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

5593. Сліпченко О. І. Право користування чужою земельною ділянкою для 

сільськогосподарських потреб (емфітевзис) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Сліпченко Олена Ігорівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-3411 А] УДК 347.255(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

5594. Кравченко М. В. Відповідальність адвокатів за порушення зобов'язань 
за договорами про надання правової допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Кравченко Максим Віталійович ; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4060 А] 

 УДК 347.447.5:347.965.6 
5595. Пишна Л. Г. Цивільно-правові аспекти діяльності громадських об'єднань 

в умовах формування громадянського суспільства 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" / Пишна Людмила Георгіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(13 назв). — 150 пр. — [2016-4476 А] УДК 347.471(477) 

5596. Ружицька Є. О. Права споживачів за договором роздрібної купівлі-
продажу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ружицька 
Євгенія Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 
2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4070 А] 

 УДК 347.451.031 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь доктора 

5597. Чурпіта Г. В. Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у 
порядку непозовного цивільного судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 
міжнар. приват. право" / Чурпіта Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 
Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—37. — 100 пр. — [2016-4038 А] 

 УДК 347.61/.64 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

5598. Старинський М. В. Валютні правовідносини: теоретико-методологічний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Старинський Микола 
Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 
2016. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (36 назв). — 120 пр. — [2016-4027 А] 

 УДК 347.734:336.743 

На ступінь кандидата 

5599. Баженов М. І. Цивільно-правовий захист авторських прав в Україні і 

країнах різних правових систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Баженов Михайло Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 200 пр. — [2016-4406 А] 
 УДК 347.78(477+(1-87)) 
5600. Вінцова Д. С. Співвідношення принципів фіскальної достатності та еко-

номічності оподаткування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Вінцова Дар'я Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 
[Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.:  
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3529 А] УДК 347.73 

5601. Койчева О. С. Рахункова палата як суб'єкт фінансового контролю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Койчева Ольга Семенівна ; Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 
100 пр. — [2016-3576 А] УДК 347.73:336.146/.148 

5602. Микитин В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майно-
вих прав інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
приват. право" / Микитин Віталій Ігорович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля 
Данила Галицького, [НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України]. — 
Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2016-3693 А] УДК 347.77/.78 

5603. Москаленко О. О. Ліцензія як форма розпорядження авторськими і 
суміжними правами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Москаленко Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3286 А] 

 УДК 347.77/.78 
5604. Пташник І. Р. Цивільно-правове регулювання трансплантації 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" / Пташник Ірина 
Романівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 
ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2016. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — [2016-3295 А] 

 УДК 347.75/.76:616-089.843](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

5605. Бут І. О. Розгляд цивільно-правових спорів третейськими судами 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" / Бут Ілля 
Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4208 А] УДК 347.998.72(477) 

5606. Данилюк А. І. Цивільно-правовий захист суб'єктивних цивільних прав 
інтелектуальної власності судом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
приват. право" / Данилюк Андрій Ігорович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля 
Данила Галицького, [НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України]. — 
Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-
4649 А] УДК 347.91:347.77/.78 
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5607. Коляденко П. Л. Правовий режим електронного інформаційного ресурсу 

судового засідання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Коляденко 

Поліна Леонідівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3918 А] 

 УДК 347.93/.95:004 

5608. Колядіна Н. Г. Реалізація права на позов у цивільному процесі України 

та окремих держав Європейського Союзу: порівняльно-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" / Колядіна Наталія 

Геннадіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3364 А] УДК 347.922(477+(4-6ЄС)) 

5609. Притуляк В. М. Повноваження суду при примусовому виконанні 

судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Притуляк Валерій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4254 А]

 УДК 347.952(477) 

5610. Скок Л. В. Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і 

Україна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Скок Лілія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3876 А] 

 УДК 347.92:347.65/.68:347.96](477+430) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

5611. Бірюкова А. Г. Проблеми розвитку та співвідношення галузей трудового 

права та трудового законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бірюкова Алевтина 

Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 100 пр. — [2016-4686 А] УДК 349.2(477) 

5612. Волинець В. В. Проблеми правового регулювання організаційно-управ-

лінських відносин в трудовому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Волинець Владислав 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 34—36 (31 назва). — 100 пр. — [2016-4690 А] УДК 349.22(477) 

5613. Могілевський Л. В. Система трудового права України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Могілевський Леонід Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2016. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 100 пр. — [2016-3484 А] 

 УДК 349.2(477) 

На ступінь кандидата 

5614. Денисюк О. О. Правове регулювання творчих відпусток в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Денисюк Олексій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
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Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — 

Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3454 А] 
 УДК 349.22:331.322.5](477) 
5615. Карпушова О. В. Правовий механізм забезпечення і реалізації трудових 

прав суддів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Карпушова Олена Віталіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 
справ України]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 
[2016-4708 А] УДК 349.2:347.962 

5616. Ноженко К. В. Принципи та суб'єкти охорони праці : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 
забезп." / Ноженко Каріна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3391 А] 

 УДК 349.2 
5617. Петренко О. А. Заборони та санкції у трудовому праві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 
забезп." / Петренко Ольга Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпро-
петров. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2016. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4735 А] УДК 349.2 

5618. Ярема В. А. Забезпечення трудових прав суддів у контексті судової 
реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Ярема Валерій Анатолійович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3440 А] 

 УДК 349.2:347.962](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь доктора 

5619. Шумило М. М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Шумило Михайло Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — Одеса, 
2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 28—36. — 100 пр. — [2016-3436 А] 

 УДК 349.3:368.914](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

5620. Арсенюк А. О. Процесуально-процедурний порядок судового розгляду 
земельних спорів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 
право" / Арсенюк Анна Олегівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-
раїни, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-4161 А] УДК 349.41(477) 

5621. Борденюк О. В. Правовий режим земель трубопровідного транспорту 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Борденюк Ольга 
Василівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т 
"Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2016-4004 А] УДК 349.41:656.56](477) 
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5622. Ванієв Е. С. Правове регулювання земельних відносин у Таврійській 

губернії (1783—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ванієв 

Ельдар Серверович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2016-4043 А] УДК 349.41(477.75)"1783/1917" 

5623. Дроваль О. М. Правовий режим 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" / Дроваль Ольга Миколаїв-

на ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4698 А] УДК 349.415:502.52](477) 

5624. Льовочкіна В. М. Правове регулювання обігу земель за законодавством 

КНР та України: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Льовочкіна Валерія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-3475 А]

 УДК 349.417/.418.05(510+477) 

5625. Мартинова Н. О. Правове забезпечення сталого розвитку сільських 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Мартинова 

Наталія Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4178 А] 

 УДК 349.42 

5626. Шевченко В. В. Реалізація принципу свободи договору в земельному 

праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Шевченко 

Віталій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 200 пр. — [2016-3315 А] УДК 349.41(477) 

5627. Шовкун Ю. В. Правове регулювання рибництва в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Шовкун Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4198 А] УДК 349.42:639.3](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь кандидата 

5628. Галушка В. Ю. Розвиток механізмів випереджаючого державного 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Галушка Віта Юріївна ; Акад. муніцип. упр. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4540 А]

 УДК 35.071.2 

5629. Западинчук О. П. Формування та розвиток інституту державної служби 

в умовах адміністративної реформи в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Западинчук Олек-

сандр Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-4560 А] УДК 35.08.071.2(477) 

5630. Шмагун А. В. Розвиток механізму знаннєвого спілкування як засобу 

приросту знань в системі державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шмагун 

Антоніна Вікторівна ; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4634 А] УДК 35.085 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

5631. Ігнатенко О. П. Державне регулювання сфери благоустрою населених 

пунктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ігнатенко Олександр Павлович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 

(70 назв). — 100 пр. — [2016-4439 А] УДК 351.777.8 

5632. Криштанович М. Ф. Модернізація механізмів державного управління в 

системі органів внутрішніх справ сучасної України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кришта-

нович Мирослав Франкович ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, [Львів. регіон. 

ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Миколаїв, 2016. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2016-3980 А] 

 УДК 351.74(477) 

На ступінь кандидата 

5633. Бобровський Т. А. Іміджеві стратегії державних інституцій на прикладі 

Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бобровський Тарас 

Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2016-4410 А] УДК 351.746.1(477):17.022.1 

5634. Голуб В. Л. Волонтерська діяльність в системі взаємовідносин держави 

та суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Голуб В'ячеслав Львович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3905 А] УДК 351.84.072:364-322 

5635. Гришко Є. М. Державне управління у сфері примусового виконання 

рішень судів та інших органів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Гришко 

Євгеній Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3908 А] 

 УДК 351.75.078.3:343.151](477) 

5636. Лещенко В. В. Організаційно-правовий механізм державного регулю-

вання системи банківського нагляду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лещенко 

Віктор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3774 А] 

 УДК 351.72:336.71](477) 

5637. Ліщук С. В. Механізми державного регулювання розвитку фізичної 

культури та спорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ліщук Сергій Володимирович ; 

Акад. муніцип. упр., [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4581 А] 

 УДК 351.85:796](477) 
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5638. Маланчій М. О. Формування професійної ідентичності персоналу Дер-

жавної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Маланчій Микола Олександро-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. — Дніпро, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 70 пр. — 

[2016-4585 А] УДК 351.746.1.08(477) 

5639. Мещеряков В. В. Механізми державного регулювання у сфері охорони 

історико-культурної спадщини та пам'яток архітектури в регіонах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Мещеряков Валерій Валентинович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-3864 А] УДК 351.853(477) 

5640. Олифіренко Ю. І. Механізми державного управління процесами со-

ціального благополуччя дітей в умовах реалізації владних повноважень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Олифіренко Юлія Іванівна ; Акад. муніцип. упр., [Чернігів. нац. технол. 

ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

4596 А] УДК 351.84:364.4-053.2 

5641. Паламарчук Т. П. Механізми розвитку державного управління аграрним 

сектором економіки України в умовах впровадження європейських стандартів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Паламарчук Тетяна Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-4472 А] УДК 351.823.1:338.43](477) 

5642. Сташенко В. Ю. Стратегічне управління земельними ресурсами на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сташенко Віталій Юрійович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4672 А] УДК 351.711:332.3.02](477) 

5643. Фірсова О. Д. Механізми геоінформаційного забезпечення державного 

управління охороною здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фірсова Оксана 

Дмитрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4677 А] 

 УДК 351.77:528.4](477) 

5644. Цедік М. Г. Розвиток регіонального форсайту як засобу територіального 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Цедік Марія Герасимівна ; Акад. муніцип. упр. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3760 А] 

 УДК 353.07:005.21 

5645. Чаплай І. В. Маркетинговий механізм у системі державного управління : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Чаплай Ірина Віталіївна ; Акад. муніцип. упр., [Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-3784 А] УДК 351:339.138 

5646. Чорнолуцький В. П. Система забезпечення політичних прав і свобод 

громадян органами виконавчої влади регіонального рівня в умовах децентралізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 
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"Механізми держ. упр." / Чорнолуцький Василь Павлович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3558 А] 
 УДК 353.076:342.72/.73 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

5647. Нашивочніков О. О. Створення основ Військово-морських сил України 
(1991—1994) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
20.02.22 "Військ. історія" / Нашивочніков Олександр Олександрович ; М-во оборони 
України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4592 А] 

 УДК 355.353(477)"1991/1994" 
5648. Ольховая Ю. І. Військово-географічний аналіз миротворчих місій 

Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 
[спец.] 20.02.04 "Військ. географія" / Ольховая Юлія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(22 назви). — 120 пр. — [2016-4183 А] УДК 355.47:[355.1(477):355.357 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  
Соціальний захист 

На ступінь кандидата 

5649. Сергеєва К. В. Профілактика агресивної поведінки підлітків у центрах 
соціально-психологічної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сергеєва Катерина Володимирівна ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 105 пр. — [2016-4366 А] УДК 364.62-53-786-053.6:37.013.42 

5650. Шимків С. А. Страхування від нещасних випадків в системі соціального 
захисту громадян України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шимків Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(26 назв). — 100 пр. — [2016-4197 А] УДК 364.322(477) 

368 Страхування 

На ступінь доктора 

5651. Виговська В. В. Безпека страхового ринку та стратегія її забезпечення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
фінанси і кредит" / Виговська Валентина Вікторівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — 
Чернігів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 100 пр. — 
[2016-4294 А] УДК 368.021 

На ступінь кандидата 

5652. Бовсуновська Г. С. Розвиток ринку автотранспортного страхування 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Бовсуновська Ганна Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3444 А] 

 УДК 368.212(477) 
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37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

5653. Чернецька Ю. І. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з 
ресоціалізації наркозалежних в умовах реабілітаційних центрів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Чернецька 
Юлія Іванівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 
(Луган. обл.), 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (50 назв). — 100 пр. — 
[2016-3430 А] УДК 37.013.42:316.61-044.77-056.83 

На ступінь кандидата 

5654. Волікова М. М. Проблема статевого виховання в педагогічній спадщині 
А. С. Макаренка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Волікова Марина Миколаївна ; 
Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — 
Полтава, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-4691 А]
 УДК 37.035:316.346.2](477)(092) 

5655. Емірільясова С. С. Ґендерна проблематика у вітчизняній педагогічній 
пресі другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Емірільясова Сусанна Сеітбілялівна ; Кропивниц. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кропив-
ницький, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2016-3644 А]
 УДК 37.014.53-055.1/.3:070](477)"195/201" 

5656. Кікто С. М. Просвітницько-виховна діяльність земств Полтавської 
губернії (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Кікто Світлана Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. 
нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-3668 А] УДК 37.014:352](477.53)"185/192" 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

5657. Ягоднікова В. В. Теорія і практика формування інноваційної спрямова-
ності виховного процесу загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ягоднікова 
Вікторія Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Держ. 
закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Вінниця, 2016. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (53 назви). — 120 пр. — [2016-4398 А] 

 УДК 373.3/.5.091.2:005.591.6 

На ступінь кандидата 

5658. Олішкевич С. В. Виховання характеру в учнів американських загально-
освітніх шкіл (середина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-
гогіки" / Олішкевич Світлана Вікторівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т 
"Остроз. акад."]. — Рівне, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2016-4348 А] УДК 373.015.312(73)"19/20" 
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5659. Шарошкіна Т. А. "Будинок вільної дитини" К. М. Вентцеля в історії роз-

витку вітчизняної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шарошкіна Тетяна Анато-

ліївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3787 А] 

 УДК 373.018.58(477)"1891/1909" 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

5660. Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної 

освіти дітей п'яти років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Ковшар Олена Вікторівна ; Держ. закл. "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — 

Одеса, 2016. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 

120 пр. — [2016-4444 А] УДК 373.29.091.2 

На ступінь кандидата 

5661. Житнік Т. С. Розвиток художньо-творчої активності старших дошкіль-

ників засобами живопису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Житнік Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т проблем виховання, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Київ, 2016. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (35 назв). — 

100 пр. — [2016-4435 А] УДК 373.2.015.31:741 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

5662. Фізеші О. Й. Початкова школа Закарпаття в системних освітніх транс-

формаціях другої половини ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Фізеші Октавія Йосипівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви). — 100 пр. — [2016-4271 А] 

 УДК 373.3(477.87)"185/201" 

На ступінь кандидата 

5663. Джафарова О. С. Активізація творчого самовираження учнів початкових 

класів санаторних шкіл-інтернатів у процесі художньої діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихо-

вання" / Джафарова Оксана Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем 

виховання. — Київ, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. 

— [2016-3973 А] УДК 373.3.015.31.018.32:7 

5664. Дін Юнь. Формування музичної культури молодших школярів у процесі 

фортепіанного навчання в мистецьких позашкільних закладах освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Дін Юнь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2016-

3641 А] УДК 373.3.015.31:78:[373.3.018.54:780.616.432 

5665. Єлісєєва Л. Г. Гендерне виховання молодших школярів дитячих бу-

динків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
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"Теорія та методика виховання" / Єлісєєва Любов Григорівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-3349 А] УДК 373.3.035:305]:373.3.018.32 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

5666. Рощін І. Г. Теорія і практика загальної фізичної підготовки старшоклас-
ників загальноосвітніх шкіл України (1932—2011 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Рощін Ігор Геннадійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. 
ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2016. — 35 с. 
— Бібліогр.: с. 27—32 (42 назви). — 100 пр. — [2016-3946 А] 

 УДК 373.5.016:796.011](477)"1932/2011" 
5667. Сальник І. В. Інтеграція реального та віртуального навчального фізич-

ного експерименту в старшій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сальник Ірина Володи-
мирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кіровоград. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 
(62 назви). — 100 пр. — [2016-3301 А] УДК 373.5.016:53.08 

На ступінь кандидата 

5668. Діденко Н. М. Методика позакласної роботи з української мови у 
процесі профільного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Діденко Наталія Миколаївна ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(14 назв). — 105 пр. — [2016-3343 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

5669. Костюк О. О. Гендерне виховання учнів у середніх навчальних закладах 
Канади (60-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Костюк Ольга Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 
[Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Тернопіль, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-3921 А] УДК 373.5.035(71)"196/201" 

5670. Леонтьєва І. М. Формування інтересу до економічних знань в учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів України (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-
дагогіка та історія педагогіки" / Леонтьєва Ірина Максимівна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-4019 А] УДК 373.5.015.31:33](477)"199/201" 

5671. Орел О. В. Проблеми шкільної математичної освіти у спадщині І. Ф. Тес-
ленка (1908—1994 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Орел Ольга Володимирівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. 
— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 
— [2016-4142 А] УДК 373.5.012:51](477)(092) 

5672. Петренко М. В. Формування у старшокласників професійних ідеалів у 
процесі технологічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Петренко Марина Вікторівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4144 А] 

 УДК 373.5.048:331.548 
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5673. Рябоконь В. В. Формування діяльнісної (стратегічної) компетентності в 

учнів на уроках української мови в основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Рябоконь 

Вікторія Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

105 пр. — [2016-3299 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

5674. Савшак Т. М. Розвиток методики навчання історії в українських школах 

Галичини у другій половині ХІХ — першій третині ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Савшак Тарас Михайлович ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2016. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3728 А] 

 УДК 373.5.016:94](477.83)"185/193" 

5675. Уруський А. В. Методика реалізації індивідуального підходу до на-

вчання старшокласників за технологічним профілем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / 

Уруський Андрій Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3752 А] УДК 373.5.091.3 

5676. Шевелько К. О. Методика навчання старшокласників спеціалізованої 

школи з поглибленим вивченням іноземної мови перекладу англомовних пуб-

ліцистичних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Шевелько Катерина 

Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4508 А] 

 УДК 373.5.016:811.111'25 

5677. Шиліна Г. А. Методика дистанційного навчання української мови учнів 

основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шиліна Галина Анатоліївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 105 пр. — [2016-3434 А] 

 УДК 373.5.018.43:811.161.2 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

5678. Ковальчук І. М. Розвиток професійних якостей учителів технологій у 

післядипломній педагогічній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковальчук Ірина 

Михайлівна ; Класич. приват. ун-т, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН 

України]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-3536 А] УДК 374.046-021.68:[373.3.011.3-051:62 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп  

осіб. Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

5679. Головата А. О. Розвиток змісту і методики навчання географії розумово 

відсталих учнів в Україні (20-ті рр. ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Головата Альона Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т" (Слов'янськ)]. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-4421 А] УДК 376.016-056.36:91](477)"192/201" 

5680. Заплатинська А. Б. Технологія сенсорної інтеграції у корекційному 

вихованні дошкільників із дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Заплатинська Анна Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. 

— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4437 А] 

 УДК 376-056.29:159.93 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

5681. Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва 

на Катеринославщині у другій половині ХІХ — початок ХХ століття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Касьян Тетяна Костянтинівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — 

[2016-3769 А] УДК 377.016:745/749](477.63)"1864/1917" 

5682. Кострубань Р. В. Формування толерантності у майбутніх учителів у 

процесі гуманітарної підготовки у педагогічних коледжах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кострубань Руслан Валерійович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. 

ун-т]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-4715 А] УДК 377.8.011.3-051:17 

5683. Кушнірук М. В. Формування культури професійної діяльності учнів у 

навчально-виробничому процесі професійно-технічних навчальних закладів техніч-

ного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кушнірук Мирослав Васильович ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4451 А] 

 УДК 377.3.015.31 

5684. Шепеленко С. М. Формування в учнів професійно-технічних навчаль-

них закладів готовності до професійного та кар'єрного самовдосконалення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Шепеленко Світлана Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4079 А]

 УДК 377.015.31:005.336 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

5685. Базиль Л. О. Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої 

компетентності майбутніх учителів української мови і літератури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Базиль Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2016. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (76 назв). — 

100 пр. — [2016-4762 А] УДК 378.011.3-051:[811.161.2+821.161.2.09 
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5686. Бирка М. Ф. Система професійного розвитку вчителів природничо-
математичних дисциплін у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бирка 
Маріан Філаретович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (49 назв). — 100 пр. — [2016-3443 А] 

 УДК 378.046-021.68:[37.011.3-051:5 
5687. Грицай Н. Б. Система методичної підготовки майбутніх учителів 

біології в педагогічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Грицай Наталія Богданів-
на ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Полтав. нац. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 
2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—37 (97 назв). — 100 пр. — [2016-4089 А]
 УДК 378.011.3-051:57 

5688. Дибкова Л. М. Теоретико-методичні засади системи оцінювання ре-
зультатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Дибкова Людмила Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2016-3975 А] УДК 378.091.26:33 

5689. Дорошенко Т. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 
учителів початкової школи до забезпечення основ загальної музичної освіти учнів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Дорошенко Тетяна Володимирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т 
ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(55 назв). — 100 пр. — [2016-3455 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

5690. Дяченко-Богун М. М. Теоретичні і методичні засади реалізації здо-
ров'язбережувальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів біо-
логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Дяченко-Богун Марина Миколаївна ; Уман. держ. 
пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Умань 
(Черкас. обл.), 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. 
— [2016-4557 А] УДК 378.011.3-051:57 

5691. Жерновникова О. А. Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів 
математики до проектування навчальної діяльності старшокласників : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 
Жерновникова Оксана Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 
Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (55 назв). — 100 пр. — [2016-
4224 А] УДК 378.011.3-051:51 

5692. Курач М. С. Теоретичні і методичні засади навчання художнього 
проектування майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Курач 
Микола Станіславович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — [2016-4449 А] 

 УДК 378.011.3-051:004.92 
5693. Матвєєва О. О. Теоретичні і методичні засади педагогічної діагностики 

якості освіти майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах університету : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Матвєєва Ольга Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 
Грінченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (54 назви). — 105 пр. — [2016-4727 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 
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5694. Романишина О. Я. Теоретичні і методичні основи формування про-

фесійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Романишина Оксана Ярославівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 

Вінниця, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — 

[2016-3829 А] УДК 378.091.33:004.9]:37.011.3-051 

На ступінь кандидата 

5695. Алєксєєв О. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Алєксєєв Олександр Олексійович ; Хмельниц. гуманітар.-

пед. акад., [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Хмельницький, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4522 А] 

 УДК 378.011.3-051:796 

5696. Андрущенко А. О. Методика формування франкомовної граматичної 

компетентності у майбутніх філологів : (фр. мова після англ.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: 

роман. мови" / Андрущенко Аліна Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-4404 А] УДК 378.016:811.133.1'36 

5697. Бахмат Л. В. Педагогічні умови формування самооцінювання навчаль-

них досягнень у професійній підготовці майбутніх учителів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бахмат Людмила Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

3842 А] УДК 378.011.3-051:37.015.3 

5698. Бінецька Д. І. Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх 

учителів іноземних мов дослідницьких умінь засобами освітнього середовища 

університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бінецька Дарія Ігорівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-4205 А] УДК 378.011.3-051:81'243 

5699. Бондар Н. Д. Формування ключових компетентностей майбутніх ме-

неджерів сфери туризму в процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бондар Наталія Дмитрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). — 100 пр. — 

[2016-3845 А] УДК 378.147:7/9 

5700. Бугра А. В. Дидактичні засади індивідуалізації самостійної навчальної 

діяльності з математичних дисциплін студентів вищих технічних навчальних за-

кладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 

"Теорія навчання" / Бугра Аліна Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3965 А] УДК 378.147.091.31-059.1:51 

5701. Герасимчук Т. В. Формування професійної іншомовної компетентності 

майбутніх інженерів автомобільно-дорожньої галузі з використанням інформаційних 
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технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Герасимчук Тетяна Володимирівна ; Херсон. держ. 

ун-т, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4543 А] 

 УДК 378.147:629.3-051:004.9 

5702. Головач Л. Я. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів 

до статевого виховання старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Головач Людмила 

Ярославівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Фран-

ківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-

4422 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

5703. Гонтаренко І. С. Формування проектної компетентності майбутніх учи-

телів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Гонтаренко Ірина Сергіївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4692 А] 

 УДК 378.011.3-051:004.77 

5704. Горбуліч І. О. Підготовка майбутніх фахівців з маркетингу до ділового 

спілкування засобами професійно-орієнтованої технології : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Горбуліч Ірина Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 

— Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-3337 А] УДК 378.147:339.138 

5705. Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації 

на засадах міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гуменна Іванна 

Романівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-4548 А] УДК 378.147:61-051 

5706. Гутник В. М. Формування фонетичної компетенції у майбутніх учителів 

німецької мови у комунікативному вступному корективному курсі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання: герман. мови" / Гутник Валентина Михайлівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — 

Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — 100 пр. — [2016-

4427 А] УДК 378.011.3-051:811.112.2 

5707. Дейниченко В. Г. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного про-

філю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Дейниченко Володимир Геннадійович ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-4218 А] УДК 378.011.3-051:7/9 

5708. Дідух О. О. Методика навчання ведення дебатів майбутніх викладачів 

англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: герман. мови" / Дідух Олександра 

Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4430 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111:808.53 
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5709. Доброштан О. О. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання 

вищої математики майбутніх судноводіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Доброштан Олена 

Олегівна ; Херсон. держ. ун-т, [Херсон. держ. мор. акад.]. — Херсон, 2016. — 23 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2016-4651 А]

 УДК 378.016:51]:656.6.052 
5710. Ерджиєс Саїт Емре. Формування професійно-комунікативної компе-

тентності студентів-іноземців у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Ерджиєс Саїт Емре ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 
— Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). 
— 120 пр. — [2016-4433 А] УДК 378.147-054.6 

5711. Єлізаров В. П. Формування валеологічної компетентності студентів у 
позааудиторній виховній роботі університету : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Єлізаров 
Володимир Петрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3347 А] 

 УДК 378.091.322:613 
5712. Єлізарова С. В. Формування готовності майбутніх учителів основ здо-

ров'я до здоров'язбережувальної діяльності у взаємодії школи та сім'ї : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Єлізарова Світлана Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-
3348 А] УДК 378.011.3-051:613]:373.064.1 

5713. Жуковська С. А. Розвиток педагогічної компетентності викладачів 
аграрних ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації в умовах Науково-методичного центру : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Жуковська Світлана Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. 
пед. наук України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (25 назв). — 
100 пр. — [2016-4169 А] УДК 378.6.091.12:005.963 

5714. Зубик Л. В. Формування професійних компетентностей майбутніх ба-
калаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Зубик Людмила Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. — Рівне, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—19 (39 назв). — 100 пр. — [2016-4562 А] УДК 378.147:004 

5715. Імерідзе М. Б. Формування медіаосвітньої компетентності майбутніх 
учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Імерідзе Максим Борисович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Чернігів, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3463 А]
 УДК 378.011.3-051:7/9 

5716. Калініченко Т. В. Формування комунікативної компетентності майбут-
ніх викладачів технічних дисциплін у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Калініченко Тетяна Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4052 А] 

 УДК 378.011.3-051:62 
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5717. Клюй Л. В. Дидактичні умови формування змісту курсів за вибором у 

структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Клюй Любов Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. 

— Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-3360 А] УДК 378.011.3-051:37.013.42 

5718. Кобрюшко О. О. Формування інтересу до природоохоронної діяльності 

майбутніх учителів біології у процесі навчально-польових практик : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кобрюшко Олександр Олексійович ; Кропивниц. держ. пед. ун-т ім. Во-

лодимира Винниченка, [ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Кропивницький, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3669 А] 

 УДК 378.011.3-051:57 

5719. Ковальчук І. А. Виховання у студентів педагогічних університетів світо-

глядної культури засобами художньо-трудової діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Ковальчук Ірина Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-4568 А] УДК 378.015.31:7 

5720. Ковтун О. А. Формування комунікативної толерантності майбутніх 

учителів іноземної мови початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковтун Оксана 

Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". 

— Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3860 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111:316.647.5 

5721. Колісник Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх ме-

неджерів агропромислового комплексу в процесі вивчення економічних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Колісник Надія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-4570 А] УДК 378.147:33 

5722. Кошель В. М. Підготовка майбутніх вихователів до навчання рухових 

дій дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кошель Віталій Миколайович ; 

Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-3677 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

5723. Крисак Л. В. Методика навчання майбутніх лікарів загальної практики 

англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Крисак Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-3816 А] УДК 378.016:811.111]:61 

5724. Кудін С. Ф. Формування культури саморегуляції майбутніх учителів 

фізичного виховання у процесі вивчення валеологічних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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навчання" / Кудін Сергій Федорович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — 

Чернігів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2016-3367 А] УДК 378.011.3-051:796 

5725. Кушнір В. С. Критеріально-орієнтоване оцінювання сформованості 

професійно орієнтованої лінгвістичної компетентності майбутніх медиків : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Кушнір Валентина Сергіївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4097 А]

 УДК 378.147:61]:81 

5726. Лобач Н. В. Формування інформаційно-аналітичної компетентності май-

бутніх лікарів в освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Лобач Наталія Вячеславівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-3376 А] УДК 378.147:61 

5727. Луценко О. В. Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів 

Національної гвардії України свідомого ставлення до навчальної діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Луценко Олена Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 150 пр. — [2016-4455 А] УДК 378.147:351.74](477) 

5728. Маргітич М. Я. Методика формування інформаційно-технологічних 

компетентностей майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання технологій" / 

Маргітич Маріанна Ярославівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3929 А] 

 УДК 378.011.3-051:62:004 

5729. Маслов Р. В. Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців 

із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Маслов 

Роман Вікторович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3778 А] 

 УДК 378.147:[613.7:364-786 

5730. Медведенко І. С. Методика навчання технологічного практикуму май-

бутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Медведенко Ірина Сергіївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3383 А] УДК 378.011.3-051:62 

5731. Муртазієв Е. Г. Підготовка майбутніх учителів до реалізації культурно-

історичної складової шкільної математичної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мурта-

зієв Ернест Гафарович ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-3287 А] УДК 378.011.3-051 

5732. Нахаєва Я. М. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до 

використання медичної термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Нахаєва Ярина Ми-
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хайлівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-4591 А] УДК 378.147:81'276.6:614.2 

5733. Новик І. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Новик Ірина Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. 

— Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 105 пр. — [2016-

4595 А] УДК 378.011.3-051:373.3 
5734. Носаченко В. М. Формування картографічної компетентності майбутніх 

учителів географії в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Носаченко Володимир Миколайович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3936 А] 

 УДК 378.011.3-051:91 

5735. Олексенко О. О. Педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів 

зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Олексенко Олена Олексіївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Дов-

женка, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — [2016-3702 А] 

 УДК 378.147:339.9 
5736. Остапович Н. В. Методика навчання медичної та біологічної фізики з 

використанням дидактичної гри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Остапович Наталія Володи-

мирівна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4246 А] 

 УДК 378.016:[577.3+577.1 

5737. Павлов Я. В. Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів 

МВС України в системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Павлов 

Ярослав Володимирович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Нац. 

акад. Нац. гвардії України, М-во внутр. справ України]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4350 А] 

 УДК 378.046-021.68:355.233](477) 
5738. Павлюченко Л. С. Формування готовності майбутніх учителів інфор-

матики до контрольно-оцінювальної діяльності з використанням комп'ютерних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Павлюченко Лариса Сергіївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3394 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

5739. Петриків В. І. Розвиток змісту вищої історичної освіти в Україні (1945—

1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 
"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Петриків Володимир Іванович ; Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4108 А] 

 УДК 378.016:94]-043.86(477)"1945/1991" 
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5740. Потапчук О. І. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до 

професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Потапчук Ольга Ігорівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Рівне, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2016-3717 А] 

 УДК 378.011.3-051:377]:004 

5741. Прокопчук О. І. Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти у 

Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Прокопчук Ольга Ігорівна ; Кіровоград. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 150 пр. — 

[2016-3782 А] УДК 378.011.3-051:373.2](410) 

5742. Ратєєва В. О. Формування готовності майбутніх психологів до вико-
ристання засобів естетотерапії у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ратєєва Вікторія Олександрівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, 

[Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 110 пр. — [2016-4738 А] УДК 378.147:159.98 

5743. Рокосовик Н. В. Підготовка магістрів педагогіки в університетах Ве-

ликої Британії засобами дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Роко-
совик Наталія Василівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [ВНЗ "Відкритий міжнар. 

ун-т розвитку людини "Україна"]. — Рівне, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-4357 А] УДК 378.018.43:004](410) 

5744. Роман Т. М. Формування емоційно-вольової культури майбутніх учи-

телів початкових класів у процесі психолого-педагогічної підготовки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Роман Тетяна Миколаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 

Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2016-3404 А] УДК 378.011.3-051:373.3 
5745. Руденко Н. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в 

умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Руденко Ніна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. 

— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 105 пр. — [2016-
4609 А] УДК 378.011.3-051:373.3:51 

5746. Рябуха А. Ю. Підготовка майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до застосування мультимедійних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Рябуха Анна Юріївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3406 А] 

 УДК 378.011.3-051:5:004.032.6 

5747. Савченко Н. В. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя 
початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Савченко Наталія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4611 А] УДК 378.011.3-051:373.3 
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5748. Самусь Т. В. Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Самусь Тетяна Володимирівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра 

Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-3729 А] УДК 378.147:613 

5749. Сахарова В. В. Формування професійно-педагогічної культури іно-

земних студентів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сахарова 

Вікторія Вікторівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4742 А] УДК 378.147-054.6 

5750. Себало Л. І. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 

самоосвітньої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Себало Людмила Ігорівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-4745 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

5751. Сокол І. М. Підготовка вчителів до використання квест-технології в 

системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сокол Ірина Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Класич. приват. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2016-3498 А] 

 УДК 378.046-021.68:004.9 

5752. Сопотницька О. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної 

культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сопотницька Олена Валеріївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 110 пр. — [2016-4671 А] 

 УДК 378.011.3-051:796.071.4 

5753. Степура Ю. Г. Підготовка майбутніх педагогів до соціального вихо-

вання учнів початкової школи засобами естетотерапії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Степура Юлія Григорівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-4673 А]

 УДК 378.011.3-051:373.3.035 

5754. Сунь Лінян. Методика фахового самовдосконалення майбутніх учителів 

музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Сунь Лінян ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4379 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

5755. Терьохіна О. Л. Формування технічного мислення майбутніх бакалаврів 

машинобудування у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Терьохіна Ольга Леонідівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3555 А] 

 УДК 378.147:62 
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5756. Фурса І. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів 

біології на основі інтеграції природничих та педагогічних дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Фурса Ірина Валеріївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2016. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3955 А] 

 УДК 378.011.3-051:57 

5757. Цзяо Їн. Методика естетичного розвитку майбутніх учителів музики в 

процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Цзяо Їн ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-4193 А] УДК 378.011.3-051:78 

5758. Чорна О. Г. Методика навчання соціально-екологічної безпеки жит-
тєдіяльності майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чорна Оксана 

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

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4504 А] 
 УДК 378.011.3-051:62]:614.8 

5759. Шевченко С. В. Підготовка бакалаврів спеціальності "Облік і аудит" до 

автоматизації бухгалтерського обліку малих підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Шевченко Світлана Валеріївна ; Класич. приват ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3519 А] 

 УДК 378.22:657 

5760. Шевчук Т. Є. Педагогічні умови гуманітарної підготовки майбутніх 

фахівців механічної інженерії у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шевчук Тамара Євгенівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. 

— Рівне, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — 

[2016-4632 А] УДК 378.147:62 
5761. Шепель М. Є. Педагогічні умови адаптації майбутніх учителів філо-

логічних спеціальностей до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шепель 

Марина Євгенівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Рівне, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-3788 А] УДК 378.011.3-051:80 

5762. Шишенко В. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

формування позитивної навчальної мотивації молодших школярів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Шишенко Валентина Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-

4758 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

5763. Юань Янь. Методика організації самопідготовки майбутніх учителів 
музики до педагогічної практики з музичного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика муз. навчання" / 

Юань Янь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 

(7 назв). — 100 пр. — [2016-3793 А] УДК 378.011.3-051:78 
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5764. Юрченко О. М. Формування готовності вчителів початкової школи до 

реалізації самозбережувальних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Юрченко Оксана Михайлівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра 

Довженка, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Акад. пед. наук України]. — 

Глухів (Сум. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (25 назв). — 

100 пр. — [2016-4797 А] УДК 378.011.3-051:373.3:613 

5765. Яковенко Є. С. Формування професійних умінь у майбутніх офіцерів 

підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Яковенко Євген Сергійович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Дов-

женка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Глухів (Сум. обл.), 2016. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4399 А] 

 УДК 378.147:[355.233:351.74]](477) 

5766. Якушко К. Г. Педагогічні умови формування професійно-орієнтованого 

іншомовного спілкування у студентів технічних спеціальностей аграрних універси-

тетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Якушко Катерина Григорівна ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-3839 А] УДК 378.016:81'243]:631.3 

5767. Яремака Н. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх 

менеджерів індустрії дозвілля у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Яремака Наталія Сергіївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 

Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2016-4639 А] УДК 378.147:005:379.8 

5768. Яцина С. М. Формування професійних умінь у майбутніх учителів ук-

раїнської мови і літератури в процесі вивчення літературознавчих дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Яцина Світлана Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 

— 120 пр. — [2016-3799 А] УДК 378.011.3-051:80 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь кандидата 

5769. Бенатов Д. Е. Системний аналіз проблем природно-техногенної безпеки 

гідровузлів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бенатов Даніель Емілович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(29 назв). — 100 пр. — [2016-4285 А] УДК 502.174.3:621.311.2](477) 

5770. Білецький Ю. В. Угруповання ґрунтової мезофауни соснових лісів 

Шацького національного природного парку та їх антропогенні зміни : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Білецький 
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Юрій Валентинович ; НАН України, Ін-т екології Карпат, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2016-3963 А] УДК 502.211:631.468](477.82) 

5771. Ляховко О. Д. Зниження рівня екологічної небезпеки пилових викидів 

агломераційної фабрики металургійного комбінату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Ляховко Олексій Дмитро-

вич ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4583 А] УДК 502.174:66.071.8 

5772. Марченко О. М. Вилуговування важких металів з осадів стічних вод : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Марченко Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії 

води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3380 А] УДК 504.5:628.316.6.061.34 

5773. Швець О. Г. Еколого-економічний механізм рекультивації техногенно 

порушених земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Швець Ольга Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4196 А] УДК 502.174:332.368 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь доктора 

5774. Попович Р. Б. Елементи великого мультиплікативного порядку в скін-

ченних полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Попович Роман Богданович ; НАН України, Ін-т 

математики, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2016. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 28—30 (32 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4146 А] 

 УДК 512.624 

На ступінь кандидата 

5775. Гнатюк О. М. Диференціальні градуйовані категорії та квадратичні 

форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра та теорія чисел" / Гнатюк Олена Маратівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-3631 А] УДК 512.62 

5776. Зубарук О. В. Про класифікацію пар потентних матриць з додатковими 

співвідношеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Зубарук Олеся Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3767 А] УДК 512.643 

5777. Малоїд-Глєбова М. О. Взаємозв'язки між різними типами спектрів 

мультиплікаційних модулів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Малоїд-Глєбова Марта Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т математики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : схема. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4335 А] УДК 512.553 
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5778. Пігура О. В. Морфічні кільця Безу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Пігура 

Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т математики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2016-3712 А] УДК 512.552 

5779. Степух В. В. Централізатори елементів і абелеві підалгебри в алгебрах Лі 

диференціювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Степух Віталій Васильович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3742 А] УДК 512.544 

5780. Стефлюк С. Д. Многочлени розбиттів та їх застосування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія 

чисел" / Стефлюк Світлана Дмитрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. 

— [2016-3950 А] УДК 512.62:512.643.2 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

5781. Залевська О. В. Геометричне моделювання процесів нелінійної дина-

міки методом фрактальної апроксимації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Залевська 

Ольга Валеріївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3653 А] 

 УДК 514.8 

5782. Коваленко В. М. Аналітичні методи в фрактальній геометрії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та 

топологія" / Коваленко Валерій Миколайович ; НАН України. Ін-т математики, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3814 А] УДК 514.12 

5783. Табакова І. С. Геометричне моделювання геодезичних ліній на гладких 

поверхнях з врахуванням їх додаткових властивостей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 

Табакова Ірина Станіславівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2016. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3744 А] 

 УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

5784. Башова Н. П. Класифікація та підрахунок кількості топологій на 

скінченних множинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.08 "Мат. логіка, теорія алгоритмів і дискрет. математика" / Башова 

Надія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

3611 А] УДК 515.1 
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517 Аналіз 

На ступінь доктора 

5785. Антонюк О. В. Аналітичні методи в задачах статистичної механіки, 

нелінійної дифузії та теорії складності дискретних часових рядів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Антонюк 

Олександра Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2016. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (34 назви). — 100 пр. — [2016-3321 А] 

 УДК 517.9:519.2]:531.01 

5786. Нестеренко В. В. Аналоги неперервності: зв'язки між нарізними і 

сукупними властивостями та теореми про декомпозицію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Нестеренко Василь 

Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Львів, 2016. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—30 (58 назв). — 100 пр. — 

[2016-4664 А] УДК 517.17 

5787. Синельщиков С. Д. Дії некомутативних груп і квантових алгебр на 

точкових просторах та їх q-аналогах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Синельщиков Сергій Дмитрович ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2016. 

— 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (25 назв). — 100 пр. — [2016-4484 А] 

 УДК 517.986 

5788. Фардигола Л. В. Оператори перетворення та оператори впливу в задачах 

керування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Фардигола Лариса Василівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2016. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 

(45 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4626 А] УДК 517.98 

На ступінь кандидата 

5789. Глова Т. Я. Узагальнені шкали зростання аналітичних функцій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Глова Тарас Ярославович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача 

НАН України]. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3969 А] УДК 517.5 

5790. Єрьоміна Т. О. Неперервні розв'язки систем різницево-функціональних 

рівнянь і їх властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Єрьоміна Тетяна Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3647 А] 

 УДК 517.929 

5791. Заворотинський А. В. Еліптичні з параметром крайові задачі з неві-

домими додатковими функціями на межі області : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Заворотинський 

Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2016. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3650 А] УДК 517.956.2 

5792. Замрій І. В. Фрактальні властивості функцій, пов'язаних з трисимволь-

ними системами кодування дійсних чисел та їх модифікаціями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Замрій 
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Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

3655 А] УДК 517.51 

5793. Кусік Л. І. Асимптотичні зображення розв'язків нелінійних диферен-

ціальних рівнянь другого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Кусік Людмила Ігорівна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2016. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4061 А] УДК 517.925.4 

5794. Марченко В. А. Про спектральні базисні властивості операторів ево-

люційних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Марченко Віталій Анатолійович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН 

України]. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-3777 А] УДК 517.986.7 

5795. Меремеля І. Ю. Лінійні методи наближення та екстремальні задачі на 

класах голоморфних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Меремеля Ірина Юріївна ; НАН України, 

Ін-т математики. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-3822 А] УДК 517.5 

5796. Наквасюк Ю. А. Усереднення варіаційних нерівностей в густих з'єднан-

нях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 

"Диференц. рівняння" / Наквасюк Юлія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

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

[2016-4465 А] УДК 517.2 

5797. Пишнограєв І. О. Оптимальне керування та мінімаксне оцінювання для 

параболо-гіперболічних рівнянь з точковими нелокальними крайовими умовами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 

"Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Пишнограєв Іван Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3711 А] 

 УДК 517.977.5 

5798. Почекета О. А. Розширений груповий аналіз узагальнених рівнянь Бюр-

герса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 

"Мат. фізика" / Почекета Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т математики. 

— Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4253 А]

 УДК 517.958 

5799. Савченко І. О. Фрактальний аналіз множин неповних сум числових 

рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 

"Мат. аналіз" / Савченко Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-3727 А] УДК 517.5 

5800. Слуцький О. В. Пакувальна фрактальна розмірність та її властивості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Слуцький Олександр Васильович ; Ін-т математики НАН України, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-4368 А] УДК 517.544:519.213 

5801. Тарас О. Г. Алгебраїчні та топологічні структури спектрів алгебр ана-

літичних функцій банахового простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Тарас Олена Геннадіївна ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4623 А] УДК 517.98 

5802. Трофименко О. Д. Теореми про середнє для поліаналітичних функцій та 

їх узагальнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Трофименко Ольга Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мате-

матики, [Донец. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 12 с. — Бібліогр.: с. 9—10 (15 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4154 А] УДК 517.548 

5803. Флюд О. В. Мішані задачі для сингулярно збурених гіперболічних сис-

тем рівнянь першого порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Флюд Оксана Володимирівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-4036 А] УДК 517.9 

5804. Шкапа В. В. Найкращі наближення та гріді-алгоритми на класах ()-

диференційовних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Шкапа Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-3836 А] УДК 517.5 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

5805. Кнопова В. П. Локальні властивості розподілу та траєкторій процесів 

типу Леві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Кнопова Вікторія Павлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України]. 

— Київ, 2016. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — 100 пр. — [2016-4015 А]

 УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

5806. Глиняна К. В. Стохастичні потоки з дискретним часом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і 

мат. статистика" / Глиняна Катерина Валеріївна ; НАН України, Ін-т математики. — 

Київ, 2016. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2016-3968 А] УДК 519.21 

5807. Горун П. П. Дискретна процедура стохастичної оптимізації з марков-

ськими переключеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Горун Павло 

Павлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка"]. — Чернівці, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4303 А] УДК 519.21 

5808. Іваненко Д. О. Асимптотичні властивості оцінок параметрів марков-

ських процесів з пуассоновими шумами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / 

Іваненко Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-

4317 А] УДК 519.21 
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519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

5809. Верлань Д. А. Методи та засоби чисельної реалізації інтегральних 

моделей динамічних об'єктів на основі розщеплення ядер : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Верлань Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання 

в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3332 А] 

 УДК 519.64:539.17 

5810. Гуляницький А. Л. Якісний аналіз і чисельне моделювання систем з 

пам'яттю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Гуляницький Андрій Леонідо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4305 А] УДК 519.6 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

5811. Кінаш А. В. Дисипативність неавтономних систем з марковськими пере-

ключеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Кінаш Анастасія Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4130 А] 

 УДК 519.715:519.857 

5812. Кукурба В. Р. Неперервна процедура стохастичної оптимізації з напів-

марковськими переключеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Кукурба 

Віктор Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. по-

літехніка"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2016-3684 А] УДК 519.71:519.856 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

5813. Синявський А. Т. Математичні моделі для підвищення ефективності 

оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного 

електромагнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Синявський Андрій 

Тадейович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН 

України]. — Львів, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (52 назви). — 130 пр. — 

[2016-3732 А] УДК 519.87:537.874 

5814. Скуратівський С. І. Процеси самоорганізації в нерівноважних середо-

вищах зі структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Скуратівський Сергій Іва-

нович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України]. 

— Одеса, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—30 (29 назв). — 100 пр. — [2016-

3735 А] УДК 519.87:532.5 
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На ступінь кандидата 

5815. Вадньов Д. О. Методи формалізації подання нечітких величин на основі 
спеціальних послідовностей простих чисел : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 
Вадньов Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4292 А] УДК 519.8 

5816. Валід Ахмед Махмуд Альрефаі. Математичне моделювання та об-
числювальні методи аналізу процесів сталого розвитку нелінійних динамічних 
систем з конкурентною взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Валід Ахмед 
Махмуд Альрефаі ; Харків. нац. ун-т радіолектроніки. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4007 А] УДК 519.876.5 

5817. Маєвський О. В. Моделювання природних систем типу "хижак-жертва" 
в умовах екологічного забруднення територій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 
Маєвський Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3283 А]
 УДК 519.876.5:575.8]:504 

5818. Пасічніченко І. О. Статистичні закономірності у моделюванні прий-
няття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Пасічніченко Ілля Олександро-
вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т" НАН України та МОН України]. — Чернівці, 2016. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4352 А] УДК 519.81 

5819. Ракоча І. І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих 
циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 
та обчислюв. методи" / Ракоча Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т 
приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — 
Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2016-4670 А] УДК 519.87:539.377 

5820. Шитікова І. Г. Математичне моделювання та оптимізація конструкції 
теплообмінника змієвикового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Шитікова 
Ірина Геннадіївна ; НАН України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору. 
— Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 110 пр. — [2016-
4633 А] УДК 519.876.5 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

5821. Пілічева М. О. Методи використання даних аерокосмічного знімання в 
задачах землеустрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Пілічева Марина Олегівна ; Харків. 
нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4145 А] УДК 528.44:332.334 
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5822. Рубель О. С. Методи фільтрації та прогнозування ефективності при-

душення просторово-корельованих завад на зображеннях в системах ДЗЗ : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 

дослідж." / Рубель Олексій Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2016-3725 А] УДК 528.8 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

5823. Гринишин Ю. Б. Теорія смуги поглинання електромагнітного поля 

квантовим каскадним детектором у моделі розширеної активної зони : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Гринишин Юліана Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3808 А] 

 УДК 530.145 

5824. Гуцул О. В. Фізичні основи приладів для вимірювання електрофізичних 

та реологічних параметрів рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Гуцул Оксана 

Всеволодівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2016. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—24. — 

100 пр. — [2016-3339 А] УДК 53.08:532.1 

5825. Дяченко М. М. Резонансні ефекти при розповсюдженні фотонів в 

магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Дяченко Михайло Михайлович ; Ін-т приклад. 

фізики НАН України. — Суми, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. 

— [2016-4168 А] УДК 530.145:539.122 

5826. Красницька М. Б. Фазові переходи на складних мережах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Красницька Мар'яна Богданівна ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем, [Ун-т 

Лотарингії (м. Нансі, Франція)]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3679 А] УДК 530.13:536.42 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

5827. Вельмагіна Н. О. Біфуркаційний аналіз стійкості нелінійних механічних 

систем з коченням, моделюючих колісні екіпажі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Вельмагіна Наталя 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Ін-т приклад. 

математики і механіки]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв) та 

впідрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4413 А] УДК 531.36 

5828. Пославський С. Ю. Критерії стійкості нелінійних механічних систем з 

запізненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Пославський Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т 

механіки ім. С. П. Тимошенка, [Ін-т трансп. систем і технологій]. — Київ, 2016. — 

21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — [2016-4604 А] 

 УДК 531.36 
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532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  
рідин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

5829. Кукла О. Л. Молекулярно-іонні адсорбційні механізми відгуку в багато-
елементних мікро- та оптоелектронних сенсорних системах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, 
елементів і систем" / Кукла Олександр Леонідович ; НАН України, Ін-т фізики 
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 28—34 (66 назв). — 100 пр. — [2016-3817 А] УДК 532.082.5:544.723.2.023.22 

На ступінь кандидата 

5830. Семенович К. О. Нелінійні механізми перерозподілу енергії в системі 
резервуар — рідина на маятниковому підвісі : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Семенович Катерина 
Олексіївна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-3730 А] УДК 532.595 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь доктора 

5831. Чегель В. І. Молекулярна плазмоніка — нові підходи для досліджень в 
матеріалознавстві та сенсориці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Чегель Володимир 
Іванович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 
2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (40 назв). — 100 пр. — [2016-3516 А] 

 УДК 533.951:539.2 

На ступінь кандидата 

5832. Лемешева Н. В. Взаємодія локально-максвелівських течій в розрідже-
ному газі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.03 "Мат. фізика" / Лемешева Наталя Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-
3687 А] УДК 533.6.011.8 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

5833. Лисечко В. О. Дифракція акустичних хвиль на фрагментах конічних 
поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.06 "Акустика" / Лисечко Віктор Олегович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки, 
[Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2016-4579 А] УДК 534.26 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

5834. Борщагівський Є. Г. Мікроскопія ближнього поля та застосування 
функціоналізованих зондів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Борщагівський Євген Григорович ; 
НАН України, Ін-т фізики [та ін.]. — Київ, 2016. — 29 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 23—26. — 100 пр. — [2016-4533 А] УДК 535.4:535.51 
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5835. Коструба А. М. Еліпсометрія ультратонких плівкових структур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 
лазер. фізика" / Коструба Андрій Михайлович ; Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха. — 
Львів, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—28. — 100 пр. — [2016-3676 А] 

 УДК 535.5:538.97 

На ступінь кандидата 

5836. В'юник В. І. Методи координатної трансформації у створенні несингу-
лярних анізотропних покриттів, що забезпечують невидимість і мімікрію : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 
В'юник Володимир Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4766 А] 

 УДК 535.326:537.874 
5837. Касянюк Д. С. Керування фазою та поляризацією світла і транспорту-

вання мікро- та наночастинок за допомогою рідкокристалічних структур з топо-
логічними дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Касянюк Денис Сергійович ; НАН України, 
Ін-т фізики. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 
100 пр. — [2016-4442 А] УДК 535.2 

5838. Котов М. М. Дифракційні методи дослідження оптичного хвильового 
фронту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Котов Михайло Миколайович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 
[2016-3578 А] УДК 535.42 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь кандидата 

5839. Вдовиченко Г. О. Низькотемпературна теплопровідність молекулярних 
кристалів, сформованих з простих циклічних та глобулярних молекул в станах 
орієнтаційного безладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низьких температур" / Вдовиченко Георгій Олек-
сандрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
4211 А] УДК 536.48 

5840. Гриценко І. А. Режими ламінарної та турбулентної течії гелію та його 
ізотопічного розчину при наднизьких температурах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низьких температур" / 
Гриценко Іван Анатолійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 
150 пр. — [2016-4215 А] УДК 536.48 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

5841. Горський П. В. Теорія діагностики шаруватих напівпровідників для 
приладобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Горський Петро Воло-
димирович ; НАН України, М-во освіти і науки України, Ін-т термоелектрики. — 
Чернівці, 2016. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40. — 100 пр. — [2016-3338 А] 

 УДК 537.311.322.08 
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5842. Колосков О. В. Електромагнітні прояви низькочастотних процесів у 
геокосмосі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.03 "Радіофізика" / Колосков Олександр Валерійович ; НАН України, Ін-т 
радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова, [Радіоастрон. ін-т]. — Харків, 2016. — 
32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 (38 назв). — 100 пр. — [2016-4714 А] 

 УДК 537.876.2:550.388.2 
5843. Логвінов Ю. Ф. Поширення радіохвиль над збуреною водною по-

верхнею при малих кутах ковзання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Логвінов Юрій Федорович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН 
України]. — Харків, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (39 назв). — 100 пр. — 
[2016-4099 А] УДК 537.86:621.371.39 

На ступінь кандидата 

5844. Горішня Ю. В. Діагностика нижньої іоносфери на основі аналізу твік-
атмосфериків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.03 "Радіофізика" / Горішня Юлія Вікторівна ; НАН України, Ін-т радіофізики 
та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-4694 А] УДК 537.86:550.388 

5845. Романенко О. В. Формування іонного мікропучка для дослідження ра-
діаційно-стимульованої міграції домішок у твердому тілі : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. час-
тинок" / Романенко Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. — 
Суми, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2016-4185 А] УДК 537.53 

5846. Фелінський С. Г. Аномальна дисперсія та відбиття електромагнітних 
хвиль терагерцового діапазону в діелектричних кристалах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Фелінський Ста-
ніслав Георгійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (32 назви). — 150 пр. — [2016-3755 А] УДК 537.86 

5847. Хе Ши. Розсіяння електромагнітних хвиль на відокремлених і періодичних 
хвилевідних неоднорідностях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Хе Ши ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Харків, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-4755 А] УДК 537.874 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

5848. Васін А. В. Структурно-морфологічні, електронні та оптичні властивості 
аморфних нанокомпозитних матеріалів на основі сполук SiOC : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Васін Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників  
ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). — 
100 пр. — [2016-4044 А] УДК 538.95:539.213]-022.532 

5849. Малинич С. З. Локалізовані електромагнітні збудження у металевих та 
метал-діелектричних наноструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Малинич Сергій Захарович ; 
НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 
36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33. — 100 пр. — [2016-4457 А] УДК 538.9 
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5850. Охріменко О. Б. Модифікація фізичних властивостей структур оксид/карбід 

кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Охріменко Ольга Борисівна ; НАН України, Ін-т 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 35 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (39 назв). — 100 пр. — [2016-3706 А] 

 УДК 538.9:546.281/.282 

5851. Різак І. М. Теплофізичні властивості й явища перенесення при термо-

фотоструктурних перетвореннях халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу 

гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників тетраборату літію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Різак Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників  

ім. В. Є. Лашкарьова, [Ужгород. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (47 назв). — 150 пр. — [2016-4789 А] 

 УДК 538.9:537.226.4 

На ступінь кандидата 

5852. Бошко О. І. Структура та властивості нанокомпозицій на основі заліза, 

міді та алюмінію з вуглецевими нанотрубками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бошко Олег 

Ігорович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2016-3898 А] УДК 538.9 

5853. Гаценко О. С. Еволюція ієрархічних дефектних структур і фазового 

складу в умовах нестаціонарної деформації ГЦК металевих матеріалів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Гаценко Олександр Сергійович ; НАН України, Ін-т металофізики  

ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3851 А] УДК 538.911 

5854. Гусевик П. С. Особливості наднерівноважного твердіння систем метал-

метал з розплаву і пари : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гусевик Павло Сергійович ; Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3451 А] УДК 538.9 

5855. Ільків В. Я. Вплив умов синтезу на електронну структуру нанокомпо-

зитів SiO2/Al2O3/TiO2 і зарядову ємність 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" / Ільків Володимир Ярославович ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-4093 А] УДК 538.915:543.428.3 

5856. Ковальчук А. О. Оптичні та електричні властивості полімерного компо-

зиту з наночастинками CdS : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ковальчук Андрій Олегович ; НАН 

України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (27 назв). — 100 пр. — [2016-4443 А] УДК 538.9 

5857. Кудрик Р. Я. Електронні властивості тонкоплівкових нанорозмірних 

омічних та бар'єрних контактів до широкозонних напівпровідників GaN та SiC : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика 

і хімія поверхні" / Кудрик Роман Ярославович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
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ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2016-4777 А] 

 УДК 538.975:621.328 

5858. Ловас Г. Й. Емісійна спектроскопія халькогенідних стекол на основі 

дисульфіду германію та деградація поверхні при природному старінні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Ловас Габор Йосипович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ужгород. 

нац. ун-т]. — Чернівці, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2016-

3775 А] УДК 538.971:539.213]:543.42 

5859. Мележик Є. О. Моделювання зонної структури, транспортних власти-

востей та шумів у напівметалічних квантових ямах Hg1-xCdxTe для застосування в 

детекторах ТГц випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мележик Євген Олександрович ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2016-3384 А] УДК 538.915 

5860. Миронюк Д. В. Вплив деяких видів іонізуючого випромінювання на 

властивості плівок оксиду цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Миронюк Денис Валерійович ; 

НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 70 пр. — [2016-4103 А] 

 УДК 538.975:546.47-31]:613.648.4 

5861. Мізілевська М. Г. Синтез, структура та електрохімічні властивості 

нанодисперсного композиту анатаз/брукіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Мізілевська Марина 

Григорівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [ДЗ "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3696 А] 

 УДК 538.971:544.636/.638 

5862. Нікірін В. А. Процеси іонної модифікації та синтезу термохромних 

плівок оксиду ванадію та вольфраму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Нікірін Віктор Андрійович ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4665 А] 

 УДК 538.9:539.23 

5863. Новосад О. В. Електричні, фотоелектричні та оптичні властивості 

монокристалів Cu1-xZnxInSe2 та Cu1-xZnxInS2 та бар'єрних структур на їх основі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Новосад Олексій Володимирович ; НАН України, 

Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (44 назви). — 

100 пр. — [2016-3935 А] УДК 538.9:621.315.592 

5864. Станчу Г. В. Високороздільна X-променева дифрактометрія GaN і 

градієнтних AlGaN плівок та нанодротів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Станчу Григорій 

Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — 

Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — 

[2016-3741 А] УДК 538.975:539.26 
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5865. Стеценко М. О. Ефекти плазмонних резонансних взаємодій в нанострук-

турованих плівках в модуляційно-поляризаційному представленні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Стеценко Максим Олександрович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — 

[2016-4029 А] УДК 538.95 

5866. Шийко Л. О. Синтез, структура та електрохімічні властивості дублетно-

ієрархічних матриць вуглець-сульфіди та оксиди металів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Шийко 

Людмила Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 

— Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-3789 А] УДК 538.915:542.26-3-19 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

5867. Гогота О. П. Народження c та b кварків в pp зіткненнях на колайдері 

Tevatron при Ецм=1.96 TeB : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Гогота 

Ольга Петрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2016-4046 А] УДК 539.16 

5868. Жеменік В. І. Виходи ізотопів Kr і Xe в низькоенергетичному фотоподілі 

легких актинідів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Жеменік Віктор 

Іванович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж., [Об'єднан. ін-т ядер. дослідж. (м. Дубна, 

Росія)]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. 

— [2016-3648 А] УДК 539.17 

5869. Кузнєцов П. Е. Двочастинкове розщеплення ядер 
3
H, 

3
He фотонами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика 

ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Кузнєцов Пилип Едуардович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т електрофізики і радіац. технологій НАН України]. 

— Харків, 2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-

3683 А] УДК 539.17:539.122 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

5870. Гребенюк С. М. Напружено-деформований стан просторових конструк-

цій на основі гомогенізації волокнистих композитів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Гребенюк Сергій Миколайович ; Запоріз. нац. техн. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—30 (67 назв). — 100 пр. — [2016-

4165 А] УДК 539.3 

5871. Крутій Ю. С. Розробка методу розв'язання задач стійкості і коливань 

деформівних систем зі змінними неперервними параметрами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 
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тіла" / Крутій Юрій Сергійович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та 

архітектури]. — Луцьк, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (33 назви). — 

120 пр. — [2016-4175 А] УДК 539.3 

5872. Лізунов В. В. Фазоваріативне підсилення прояву структурних недоско-

налостей у картині розсіяння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лізунов Вячеслав Вячеславович ; 

НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2016. — 30 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 22—26 (34 назви). — 100 пр. — [2016-3688 А] УДК 539.26 

5873. Мейш Ю. А. Динаміка підкріплених оболонок при нестаціонарних 

навантаженнях та оболонок з врахуванням дії ґрунтових середовищ : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Мейш Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Ти-

мошенка. — Київ, 2016. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—35 (71 назва). — 100 пр. — 

[2016-4463 А] УДК 539.3 

5874. Шевельова А. Є. Електромеханічні моделі привершинних зон тріщин в 

областях поділу матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шевельова Алла Євге-

нівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2016. — 32 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4509 А] 

 УДК 539.37 

На ступінь кандидата 

5875. Гайдуківська Х. А. Полімери в анізотропному середовищі: універсальні 

властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.02 "Теорет. фізика" / Гайдуківська Христина Аркадіївна ; НАН України, Ін-т 

фізики конденс. систем. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3806 А] УДК 539.2:54-126 

5876. Ганєва Т. І. Метод та засіб вимірювання деформації в складних тех-

нічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Ганєва Таїсія Іванівна ; 

Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3807 А] УДК 539.3.08 

5877. Кіпніс О. Л. Напружений стан біля міжфазних зсувних тріщин у кутовій 

точці межі поділу середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Кіпніс Олександр Лео-

нідович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4131 А] 

 УДК 539.375 

5878. Козачок О. П. Контактна взаємодія тіл з регулярно розташованими 

виїмками різної форми з газорідинним заповнювачем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Козачок Олег Петрович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3671 А] УДК 539.4.013 

5879. Рагуліна В. С. Ідентифікація ядер спадковості ізотропних нелінійно-

в'язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 
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твердого тіла" / Рагуліна Віра Сергіївна ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Ти-

мошенка. — Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-3586 А] УДК 539.3 
5880. Шептилевський О. В. Динаміка пружної сферичної оболонки з рідиною 

при внутрішньому збудженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шептилевський 
Олексій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ін-т гідромеханіки НАН 
України]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 
[2016-3958 А] УДК 539.3 

5881. Шкарбань Р. А. Закономірності формування фазового складу і струк-
тури нанорозмірних плівок Co-Sb на підкладках з термічно окисненого моно-
кристалічного кремнію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Шкарбань Руслан 
Анатолійович ; Нац. техн ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2016-3959 А] 

 УДК 539.213:621.78 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

5882. Єдаменко Д. В. Розділення і визначення біологічно активних органічних 
речовин методом тонкошарової хроматографії з використанням міцелярних рухомих 
фаз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 
"Аналіт. хімія" / Єдаменко Дар'я Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4051 А] УДК 543.544:543.64 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

5883. Лук'яненко Т. В. Електроосадження композиційних електрокаталі-
заторів на основі PbO2 з метансульфонатних електролітів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Лук'яненко Тетяна 
Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 2016. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 28—38 (62 назви). — 100 пр. — [2016-4582 А] 

 УДК 544.653-44 
5884. Посудієвський О. Ю. Фізико-хімічні основи створення та функціональні 

властивості нанокомпозитних матеріалів на основі електропровідних супряжених 
полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 
"Фіз. хімія" / Посудієвський Олег Юлійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії 
ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—32 
(74 назви). — 100 пр. — [2016-3490 А] УДК 544.16.032 

На ступінь кандидата 

5885. Будняк Т. М. Сорбція йонів перехідних металів композитами хітозан-
мінеральний носій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.04 "Фіз. хімія" / Будняк Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні 
ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 
100 пр. — [2016-3329 А] УДК 544.723:547.995 
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5886. Заїкіна О. В. Фазові рівноваги в потрійних системах Al—Ti—Pd та Al—

Ti—Pt : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. 

хімія" / Заїкіна Олександра Вікторівна ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4436 А] УДК 544.344:669.055 

5887. Івашків В. Р. Теоретичні основи і технологічні засади електрохімічного 

перероблення псевдосплаву WC-Ni : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Івашків Василь Романович ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3355 А] 

 УДК 544.642:661.878'02 

5888. Іньшина О. І. Синтез та каталітичні властивості сильнокислотних ZrO2-

SiO2 і ZrO2-SiO2-Al2O3 оксидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" / Іньшина Олена Ігорівна ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Ін-т сорбції та проблем ендоекології]. 

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

3768 А] УДК 544.47:665.64 

5889. Крикля Л. С. Фазові рівноваги в подвійних і потрійних системах гафнію 

з тугоплавкими металами групи Платини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Крикля Людмила Сергіївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 

2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2016-

4574 А] УДК 544.344:546.832:546.92 

5890. Погорілий Р. П. Уреаза в гібридних полісилоксанових матрицях: іммо-

білізація, властивості, застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Погорілий Роман Петрович ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (35 назв). — 100 пр. — [2016-3716 А] 

 УДК 544.7:577.152.35 

5891. Потажевська О. А. Діаграми стану та властивості сплавів систем B—

Mo—Ti та B—Mo—Nb : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Потажевська Оксана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4480 А] УДК 544.1:669.017.1 

5892. Процак І. С. Хімічне модифікування поверхні кремнезему поліоргано-

силоксанами в присутності алкілкарбонатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Процак Ірина 

Станіславівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2016. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3720 А] 

 УДК 544.7:666.363 

5893. Суслов О. М. Синтез, структура та властивості об'ємних та плівкових 

нелінійних матеріалів на основі сегнетоелектриків зі структурою перовськіту: Ba1-

xSrxTiO3, BaTi1-xZrxO3 та AgNb1-xTaxO3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Суслов Олександр Миколайович ; 

НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4266 А] 

 УДК 544.023.2:546.43'42'683 
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546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

5894. Данилюк І. В. Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз квазі-
потрійних систем на основі Ag2X, B

ІІІ
2X3, R2X3 (B

III
 — Ga, In ; R — Y, La, Pr, Tb, Ho, 

Er; X — S, Se) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Данилюк Ірина Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. 
ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 2016. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2016-4549 А] 

 УДК 546.22/.24-165:548.55 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

5895. Кікоть Л. С. Молекулярні кліпси на основі дифенілглікольурилу та 
бензо(дибензо)краун-етерів: синтез, структура, властивості : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кікоть Леонід 
Станіславович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2016. — 
20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4322 А]
 УДК 547.6:544.135 

5896. Кучер О. В. Енантіоселективне ензиматичне розділення 1-циклоалкіл(арил, 
гетарил)етанолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Кучер Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (8 назв). — 80 пр. — [2016-3982 А] УДК 547.26 

5897. Мокшина О. Г. Критичні властивості та другі віріальні коефіцієнти 
органічних речовин та їх сумішей. QSPR аналіз з урахуванням міжмолекулярних 
взаємодій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Мокшина Олена Георгіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Бо-
гатського. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 
100 пр. — [2016-4342 А] УДК 547.89:544.16 

5898. Приходько А. О. Пошук нових інгібіторів протеїнкінази СК2 серед 
похідних 4Н-4-хроменону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Приходько Андрій Олександрович ; НАН 
України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. 
— Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. 
— [2016-4606 А] УДК 547.96:544.475 

5899. Радь Н. І. Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіо-
фенів з метиленактивними сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Радь Назар Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2016. — 20 с. : схеми. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4115 А] УДК 547.332+547.732 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

5900. Арясова О. В. Геодинамічні процеси в літосфері і кімберлітовий 
магматизм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
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04.00.22 "Геофізика" / Арясова Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т геофізики 
ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2016. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 
100 пр. — [2016-4201 А] УДК 550.3:551.14 

5901. Лубков М. В. В'язкопружні та теплові процеси в геодинаміці : (дослідж. 

в рамках варіац. скінчено-елемент. методики) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Лубков Михайло Ва-

лерійович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2016. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (49 назв). — [2016-4333 А] УДК 550.36 

На ступінь кандидата 

5902. Поляченко Є. Б. Палеомагнетизм середньопалеозойських відкладів пів-

денно-західної частини Східноєвропейської платформи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Поляченко Євген 

Броніславович ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4356 А] 

 УДК 550.384(4-11) 

5903. Роменець А. О. Просторово-часова збуреність геомагнітного поля тери-

торії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 

04.00.22 "Геофізика" / Роменець Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т гео-

фізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17. — 

110 пр. — [2016-4069 А] УДК 550.383(477) 

5904. Семенова Ю. В. Методика встановлення резонансних властивостей 

ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Семенова Юлія 

Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4025 А] 

 УДК 550.34.01 

550.4 Геохімія  

На ступінь кандидата 

5905. Занкович Г. О. Геохімія флюїдів прожилково-вкрапленої мінералізації 

перспективно нафтогазоносних комплексів північно-західної частини Кросненської 

зони Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.02 "Геохімія" / Занкович Галина Онуфріївна ; НАН України, Ін-т геології 

і геохімії горючих копалин. — Львів, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4769 А] 

 УДК 550.42:553.98](292.451/.452:477) 

5906. Карли З. В. Геохімія рідкісноземельно-уран-торієвих рудопроявів захід-

ної частини Українського щита : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Карли Захар Вадимович ; НАН України, Ін-т 

геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2016. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2016-4226 А] УДК 550.4(477.8) 

5907. Панаіт Е. В. Геохімія ртуті природного і техногенного походження в 

об'єктах довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.02 "Геохімія" / Панаіт Еліна Вікторівна ; НАН України, Ін-т геохімії, 

мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3707 А] 

 УДК 550.42:546.49]:504.5 
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550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь доктора 

5908. Верпаховська О. О. Формування глибинного зображення середовища з 

застосуванням кінцево-різницевої міграції за даними регіональної сейсморозвідки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Гео-

фізика" / Верпаховська Олександра Олегівна ; НАН України, Ін-т геофізики  

ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2016. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (23 назви). — 

100 пр. — [2016-4293 А] УДК 550.834.05 

На ступінь кандидата 

5909. Вижва А. С. Інваріантно-поляризаційний метод визначення пружних 

постійних та симетрії гірських порід за даними ВСП : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Вижва Андрій Сергійович ; 

НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-4295 А] УДК 550.834.05 

5910. Савченко О. С. Автоматизована система кількісної інтерпретації даних 

потенціальних полів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Савченко Олександра Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). 

— 110 пр. — [2016-4186 А] УДК 550.83:004.9 

5911. Тополюк О. В. Швидкісні моделі основних геологічних структур Кірово-

градського рудного району за даними ГСЗ та їх значення для вивчення глибинної 

будови земної кори та пошуків родовищ корисних копалин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Тополюк 

Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 

2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4190 А] 

 УДК 550.834:553(477.65) 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь доктора 

5912. Гнилко О. М. Геологічна будова та еволюція Українських Карпат : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та 

регіон. геологія" / Гнилко Олег Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т 

геології і геохімії горючих копалин НАН України]. — Львів, 2016. — 44 с. : іл. + іл. 

([2] арк.). — Бібліогр.: с. 35—42 (61 назва). — 100 пр. — [2016-3448 А] 

 УДК 551.2/.3.05(292.452:477) 

На ступінь кандидата 

5913. Василенко А. Ю. Неогеновий магматизм в системі Закарпатського 

глибинного розлому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

[спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Василенко Андрій Юрійович ; Київ. нац. 

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

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3617 А] УДК 551.21:551.243.8](477.87) 
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552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

5914. Вишневська Є. О. Петрологія дайкових порід Бобринецького поясу : 

(Інгул. мегаблок Укр. щита) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 

наук : спец. 04.00.08 "Петрологія" / Вишневська Євгенія Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-3621 А] УДК 552.311(477) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.5 Родовища природного каменю 

На ступінь кандидата 

5915. Андрейчак В. О. Соколине та тигрове око із залізистих порід Криво-

різького басейну: топомінералогія, генезис, гемологія : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / 

Андрейчак Вікторія Олександрівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семененка, [Криворіз. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2016-4001 А] 

 УДК 553.576(477.63) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

5916. Демченко Н. А. Трансформація іхтіоценозів річок Північно-Західного 

Приазов'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 

"Гідробіологія" / Демченко Наталія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т мор. біології, 

[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3452 А] 

 УДК 556.5:574.3:597.2/.5](477.7) 

5917. Остроух О. А. Закономірності змін хімічного складу ґрунтових вод Чоп-

Мукачівського басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.06 "Гідрогеологія" / Остроух Оксана Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Харків, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4184 А] 

 УДК 556.314(477.87) 

5918. Павельчук Є. М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму 

річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, 

гідрохімія" / Павельчук Євген Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2016-4600 А] 

 УДК 556.535:551.58](477.42) 

5919. Сухов В. В. Гідрогеологічні особливості розвитку суфозії та карсту кар-

бонатних порід на території Святогірського історично-архітектурного комплексу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.06 "Гідро-

геологія" / Сухов Валерій Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2016-4032 А]

 УДК 556.3:551.435.8]:725.94 
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57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

5920. Багдай Т. В. Адаптивні зміни метаболізму у коропа лускатого (Cyprinus 

carpio L.) на забруднення води важкими металами та пестицидами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Багдай Тетяна 

Володимирівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4527 А] 

 УДК 574.64:[639.21:597.551.21 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

5921. Свєженцева І. О. Морфофункціональна характеристика клітин еритроїд-

ної та гранулоцито-макрофагальної ланок гемопоезу пацієнтів з хронічною мієлоїд-

ною лейкемією у культурі клітин in vitro та in vivo при терапії інгібіторами тирозин-

кіназ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 

"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Свєженцева Ілона Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 

18, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4362 А] 

 УДК 576.3:616.155.392 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

5922. Горбачова С. В. Роль співвідношення тіол-дисульфідної системи та 

оксиду азоту у механізмах виживання нейронів при церебральній ішемії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / 

Горбачова Світлана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. 

держ. мед. ун-т", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Рубіжне (Луган. обл.), 2016. — 35 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (32 назви). — 100 пр. — [2016-4010 А] 

 УДК 577.12:616.831-005.4 

5923. Ільєнко І. М. Генна регуляція апоптозу, проліферації та старіння імуно-

компетентних клітин людини у ранньому та віддаленому періодах після опромі-

нення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 

"Радіобіологія" ; 03.00.15 "Генетика" / Ільєнко Ірина Миколаївна ; Держ. установа 

"Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (38 назв). — 100 пр. — [2016-4771 А] 

 УДК 577.346:577.218:577.27 

5924. Маслак Г. С. Глікоформи білків плазми і клітин та експресія генів за 

лейкемічних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Маслак Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України"]. — Рубіжне (Луган. обл.), 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(40 назв). — 100 пр. — [2016-4102 А] УДК 577.112+577.2]:616.155.392 
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На ступінь кандидата 

5925. Базалій А. В. Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у рецептор-за-

лежних механізмах активації NADPH-оксидази і внутрішньоклітинного сигналю-

вання у пухлинних клітинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Базалій Андрій Вікторович ; НАН України, Ін-т 

біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3609 А] 

 УДК 577.112.01:[576.322:616-006 

5926. Баранник М. О. Вплив фізико-хімічних чинників середовища на між-

клітинну адгезію лактобактерій Streptococcus thermophilus та еритроцитів людини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 

"Біофізика" / Баранник Мар'яна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — 

[2016-3562 А] УДК 577.352.5:576.524 

5927. Брюханова Т. О. Біохімічні зміни в організмі тварин за застосування 

препаратів патогенетичної терапії метаболічного синдрому : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Брюханова 

Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Луган. держ. 

мед. ун-т", [Нац. фармацевт. ун-т]. — Рубіжне (Луган. обл.), 2016. — 24 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2016-4085 А] 

 УДК 577.12:616-008.6-085 

5928. Дудченко О. Є. Розробка і оптимізація кондуктометричного мультибіо-

сенсора для визначення низки вуглеводів у харчових продуктах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Дудченко 

Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна [та ін.]. — 

Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-

4310 А] УДК 577.151:[602.1:53.082.9 

5929. Думанська Г. В. Синаптична передача між гангліозними клітинами 

сітківки та нейронами colliculus superior в кокультурі в нормі та при гіпоксії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біо-

фізика" / Думанська Ганна Валентинівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бо-

гомольця. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. 

— [2016-4311 А] УДК 577.33.085:612.843 

5930. Комісаренко А. Г. Генетична трансформація з використанням дволанцю-

гового РНК-супресора гена проліндегідрогенази для підвищення осмотолерантності 

соняшника (Helianthus annuus L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Комісаренко Алла Григорівна ; НАН 

України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — [2016-4133 А] 

 УДК 577.085.088.7:[602.6:582.991.1 

5931. Кузнєцова М. Ю. Метаболічні реакції організму за дії екстракту лу-

шпиння квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris) в умовах розвитку цукрового діабету 1 

типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Кузнєцова Мар'яна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

4576 А] УДК 577.121:615.322 

5932. Куклін А. В. Експресія генів вродженого імунітету в інтактних гепато-

цитах та печінці щура під час її регенерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Куклін Андрій Володи-

мирович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — Київ, 2016. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4447 А] 

 УДК 577.245 

5933. Токарчук К. О. Участь альдегідів у розвитку оксидативного стресу 

in vitro та in vivo : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Токарчук Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т біохімії 

ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-3749 А] УДК 577.15:616-008-092.4 

5934. Тугай А. В. Вплив хронічного опромінення на ґрунтові мікроміцети Зони 

відчуження Чорнобильської АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : спец. 03.00.01 "Радіобіологія" / Тугай Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-4625 А] УДК 577.34:631.453](477.41) 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

5935. Кушкевич І. В. Функціональна роль сульфатвідновлювальних бактерій у 

розвитку захворювань кишечника людини і тварин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Кушкевич Іван Ва-

сильович ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Ін-т 

біології тварин Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2016. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—39 (32 назви). — 150 пр. — [2016-3818 А] 

 УДК 579.846.2:616.34 

На ступінь кандидата 

5936. Прекрасна Є. П. Стійкість мікроорганізмів природних екосистем до 

репрезентативних токсичних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Прекрасна Євгенія Петрівна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3825 А] 

 УДК 579.266:504.5 

5937. Шевченко Ю. І. Роль WaaL лігаз у реалізації біологічних властивостей 

ліпополісахаридів Yersinia enterocolitica : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Шевченко Юлія Ігорівна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного [та ін.]. — Київ, 2016. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3835 А] 

 УДК 579.222:[577.115+577.114.4 

5938. Штанюк Є. А. Мікробіологічне обґрунтування використання мазі з 

діоксидином та полікомпонентної мазі з левофлоксацином для лікування ранових 

інфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Штанюк Євгенія Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології 

та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т 

МОЗ України]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). 

— 100 пр. — [2016-4513 А] УДК 579.61:[615.454.1.03:616.9-001.4-085 

5939. Юдін І. П. Виявлення індукованих біоцидами некультурабельних ен-

теробактерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Юдін Ігор Петрович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології 
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та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4518 А] 

 УДК 579.61:616.9-078 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

5940. Цимбалюк З. М. Паліноморфологічні особливості представників по-

рядку Lamiales S.L.: філогенетичне значення та напрямки еволюції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Цимбалюк Зоя 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2016. — 

48 с. : іл. — Бібліогр.: с. 41—45. — 100 пр. — [2016-4390 А] УДК 582.9:581.2/.4 

На ступінь кандидата 

5941. Власенко А. С. Заповідна екзотична дендросозофлора ex situ Степу 

України : (структура, репрезентативність культивування, фітоценодизайн) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Власенко Анастасія Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-4415 А] УДК 581.9:582.091](292.486:477) 

5942. Гурська О. В. Алелопатична активність видів роду Pyrethrum Zinn : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 

рослин" / Гурська Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Тер-

нопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2016-3450 А] 

 УДК 581.524.13:582.991.1 

5943. Кіш Р. Я. Порівняльний аналіз каріотипів представників родин Liliaceae 

JUSS. S. L. та Amaryllidaceae JAUME ST.-HIL. флори Закарпаття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Кіш Роман 

Ярославович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Держ. ВНЗ "Уж-

город. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 150 пр. — 

[2016-4054 А] УДК 581.5.08:[582.572.8+582.573.21]](477.87) 

5944. Поливаний С. В. Фізіологічні основи застосування ретардантів та 

стимуляторів росту для регуляції продукційного процесу маку олійного : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / 

Поливаний Степан Володимирович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — [2016-3399 А] 

 УДК 581.13:[631.811.98:633.75 

5945. Рязанова М. Є. Фізіологічні особливості впливу міді на іонний гомео-

стаз та продуктивність озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Рязанова Марина Євгенівна ; 

НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3552 А] 

 УДК 581.1:546.56]:[632.934:633.11"324" 

5946. Тарасюк О. І. Фізіологічні особливості та якість зерна інтрогресивних 

ліній озимої пшениці, що містять рідкісні алелі гліадин- та глютенінкодуючих 

локусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 
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"Фізіологія рослин" / Тарасюк Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин 

і генетики. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-3501 А] УДК 581.1:633.11"324" 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

5947. Корнєєв С. В. Ревізія роду Tephritis (Diptera, Tephritidae) Західної Па-
леарктики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 
"Ентомологія" / Корнєєв Северин Валерійович ; НАН України, Ін-т зоології  
ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2016-4445 А] УДК 595.773.4(1-021.21-15) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

5948. Тодосійчук Т. С. Поліваріантна біотехнологія препаратів-антисептиків 
на основі мікробних бактеріолізинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Тодосійчук Тетяна Сергіївна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 43 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 33—40 (49 назв). — 130 пр. — [2016-3309 А] УДК 606:615.33 

5949. Тряпіцина Н. В. Біотехнологічні основи отримання садивного матеріалу 
кісточкових (Prunus spp.) та ягідних (Ribes spp., Rubus spp., Fragaria x ananassa) 
культур в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 
03.00.20 "Біотехнологія" / Тряпіцина Наталія Василівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України]. — 
Київ, 2016. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (61 назва). — 100 пр. — [2016-
4498 А] УДК 606:634 

На ступінь кандидата 

5950. Мацишин М. Й. Розробка афінних біосенсорних систем для детекту-
вання мутацій, пов'язаних з Ph'-позитивною лейкемією та резистентними формами 
туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.20 "Біотехнологія" / Мацишин Микола Йосипович ; НАН України, Ін-т мо-
лекуляр. біології та генетики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4337 А] 

 УДК 606:575.224:616-07 
5951. Мельниченко Ю. О. Біотехнологія одержання пробіотичної добавки та 

її використання за вирощування курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Мельниченко Юлія 
Олександрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3481 А] 

 УДК 604.4:636.52/.58.087"464" 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

5952. Ковальчук О. І. Морфологічні особливості аденогіпофіза щурів при 

експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбіно-



   

 
118 

ваних гіперосмолярних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ковальчук Олександр Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (52 назви). — 100 пр. — [2016-4132 А] 
 УДК 611.814.018:616-001.17-092.9 

На ступінь кандидата 

5953. Грінівецька Н. В. Особливості будови підшлункової залози щурів в 
постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії : (ана-
томо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Грінівецька Наталія Валеріївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3762 А] УДК 611.37.08:599.323.4 

5954. Іщенко І. О. Використання кріоконсервованої сироватки кордової крові 
в лікуванні холодових ран : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Іщенко Ірина Олегівна ; 
НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2016. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3915 А] 

 УДК 611.018.54:615.014.4:616-001.18/.19 
5955. Корчинська Н. С. Анатомічні особливості верхньої щелепи в перина-

тальному періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Корчинська Наталія Сергіївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. 
— Тернопіль, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2016-3675 А] УДК 611.716.013 

5956. Криницький Р. П. Вікові та статеві особливості структури і мінераль-
ного складу кісткової тканини коміркової частини нижньої щелепи у осіб зрілого 
віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Криницький Роман Павлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—20 
(28 назв). — 100 пр. — [2016-3681 А] УДК 611.716-053.88 

5957. Тимошенко О. О. Морфологічні зміни посмугованих м'язів за умов тех-
ногенних мікроелементозів у віковому аспекті : (анатомо-експерим. дослідж.) : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Тимошенко Олексій Олексійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4383 А] 

 УДК 611.73.068:577.128.017.6 
5958. Токарук Н. С. Морфофункціональна характеристика сечового міхура 

щурів у нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Токарук 
Надія Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). 
— 100 пр. — [2016-3953 А] УДК 611.62+[616.62-092.9:616.379-008.64 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

5959. 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" / Чернозуб 

Андрій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чорномор. нац. ун-т 

ім. Петра Могили]. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 (69 назв). 

— 100 пр. — [2016-4275 А] УДК 612.017:796.015.6 

На ступінь кандидата 

5960. Бондаренко М. П. Нейрофізіологічні механізми обробки інформації при 
її моно- та бінокулярному сприйнятті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Бондаренко Марія 
Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2016-4290 А] УДК 612.821.2 

5961. Довбинчук Т. В. Механізм дії антибіотиків групи цефалоспоринів на 
транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Довбинчук Таїса Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2016-4697 А] УДК 612.36.014.46:615.33 

5962. Дреженкова І. Л. Фізіолого-гігієнічна оцінка рухової активності сту-
дентів та шляхи її оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Дреженкова Інна Леонідівна ; 
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Мар-
зєєва", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2016. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 120 пр. — [2016-4309 А] 

 УДК 612.769-057.875 
5963. Ісаєва І. М. Адаптаційні реакції серцево-судинної системи в осіб моло-

дого віку з артеріальною гіпотензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Ісаєва Інна Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Харків. нац. 
мед. ун-т]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2016-4320 А] УДК 612.17:616.12-008.331.4]-053.6 

5964. Пасічник М. А. Патофізіологічні особливості перебігу експерименталь-
ного алергічного альвеоліту та корекція їх порушень тіотриазоліном : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Пасічник Мар'яна Андріївна ; 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. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 
— 100 пр. — [2016-3709 А] УДК 612.24-002-085 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

На ступінь доктора 

5965. Ковальчук Л. Й. Гігієнічне обґрунтування системи медико-біологічної 
безпеки гирлової зони Українського Придунав'я : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Ковальчук 
Ліна Йосипівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т [та ін.]. — 
Харків, 2016. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (63 назви). — 100 пр. — 
[2016-4712 А] УДК 613.34:628.1](477.74:282.243.7-192.2) 

На ступінь кандидата 

5966. Алексійчук В. Д. Гігієнічна оцінка особливостей впливу наночасток 

свинцю на організм та наукове обґрунтування заходів профілактики їх негативної 
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дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна 

та проф. патологія" / Алексійчук Василь Дмитрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 120 пр. — [2016-3603 А] 

 УДК 613.632.2:546.815]:616-084 

5967. Мельник В. І. Гігієнічна оцінка умов навчання та особливості психо-

фізіологічного стану студентів у період запровадження інноваційних методів у на-

вчальний процес вищих навчальних медичних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Мельник Віра Ігорівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 120 пр. — [2016-4138 А] 

 УДК 613.96:[378.147:61-051 

5968. Пономаренко Н. П. Гігієнічна оцінка довкілля та стану здоров'я 

дитячого населення Чернігівського аграрного регіону України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Пономаренко Наталія Петрівна ; Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Мар-

зєєва Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 

2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2016-4478 А] 

 УДК 613.95(477.51) 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь кандидата 

5969. Кривонос К. А. Обґрунтування регіональної концепції з охорони здо-

ров'я населення та довкілля від впливу відходів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Кривонос 

Кристина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (29 назв). — 100 пр. — [2016-

4718 А] УДК 614.4:502.174 

5970. Литвиненко М. І. Еколого-гігієнічне обґрунтування оптимізації регіо-

нальної системи рекреаційного використання водойм : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Лит-

виненко Микола Ігоревич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — 

[2016-4723 А] УДК 614.777 

5971. Микита О. О. Наукове обґрунтування стандартизації медичного забез-

печення Збройних Сил України в умовах антитерористичної операції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Ми-

кита Оксана Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — 

Київ, 2016. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—24. — 100 пр. — [2016-3931 А] 

 УДК 614.2:355(477) 

5972. Семенова Н. В. Гігієнічна оцінка впливу стану середовища неонаталь-

них відділень на розвиток недоношених новонароджених : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Се-

менова Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — 

[2016-4746 А] УДК 614.21:618 
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

5973. Саліонов В. О. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 

5-тієніл-4-(алкіл,-арил)-1,2,4-тріазол-3-тіонів : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / 

Саліонов Володимир Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 

(31 назва). — 100 пр. — [2016-4148 А] УДК 615.015.1:547.79.057 

5974. Самелюк Ю. Г. Синтез та дослідження біологічно активних похідних 

1,2,4-тріазол-3-тіону, що містять метоксифенільні замісники : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і 

фармакогнозія" / Самелюк Юрій Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, За-

поріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—25 

(33 назви). — 100 пр. — [2016-4361 А] УДК 615.015.11:[547.79:547.722 

5975. Холодняк С. В. [2-(3-арил-1H-1,2,4-триазол)феніл]аміни: синтез, хімічна 

модифікація, фізико-хімічні та біологічні властивості синтезованих сполук : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія і фармакогнозія" / Холодняк Сергій Валерійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4157 А] 

 УДК 615.015.1:547.79.057 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

5976. Гуреєва С. М. Теоретичне та експериментальне обґрунтування техно-

логії твердих лікарських форм з урахуванням біофармацевтичної системи класи-

фікації активних фармацевтичних інгредієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Гуреєва Світлана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького [та ін.]. — Львів, 2016. — 

45, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (49 назв). — 100 пр. — [2016-4306 А] 

 УДК 615.453.012 

На ступінь кандидата 

5977. Аль-Товайті Мурад Алі Хасан. Розробка складу та технології твердої 

лікарської форми з сухим екстрактом шишок хмелю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Аль-Товайті Мурад Алі Хасан ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 21 c., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3884 А] 

 УДК 615.322:615.453.012 

5978. Беспалова І. Г. Пептидний склад та біологічна дія екстрактів кріокон-

сервованих фрагментів селезінки свиней і шкіри поросят : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Беспалова Ірина 
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Геннадіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 

2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2016-4162 А]

 УДК 615.361.014.4:57.086.13:611.41 

5979. Гончаров О. В. Фармакогностичне дослідження видів роду глуха 

кропива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Гончаров Олександр Володимирович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3335 А] 

 УДК 615.322.07:582.929.4 

5980. Криванич О. В. Розробка та валідація методик кількісного визначення 

фенілефрину гідрохлориду у лікарських засобах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / 

Криванич Олександр Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 

ун-т. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-4174 А] УДК 615.2.07 

5981. Овсяникова Ю. О. Синтез, хімічні властивості та біологічна активність 

похідних бензо- і тієно[3,2-d]-3,4-дигідропіримідин-4-онів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і 

фармакогнозія" / Овсяникова Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-4182 А] УДК 615.2:547.856 

5982. Осама Абузаїд Мохамед Нур Ахмед. Науково-практичне обґрунтування 

підходів до вдосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення 

Судану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Осама Абузаїд 

Мохамед Нур Ахмед ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-3988 А] УДК 615.1:364.69](624) 

5983. Павлюк-Гаврилова Г. В. Особливості фармакодинаміки диклофенаку та 

німесуліду за умов комбінованого застосування з амлодипіном на моделі ревма-

тоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Павлюк-Гаврилова Ганна Василівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України". — 

Київ, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-4247 А] УДК 615.273.015 

5984. Парнюк Н. В. Розробка технології і стандартизації таблеток "Гіпер-

трил" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Парнюк Наталя Вікторівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — 

Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2016-

4250 А] УДК 615.22.012.07 

5985. Ракетська О. О. Експериментальні дослідження кардіопротекторних 

властивостей похідних бурштинової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Ракетська Олена Олек-

сандрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. 

— Київ, 2016. — 23, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). 

— 100 пр. — [2016-4787 А] УДК 615.27.011 
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615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження  

отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

5986. Зінов'єва М. Л. Токсичні властивості 7-гідроксикумарину та його комбі-

нована дія з етиловим спиртом : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Зінов'єва Марина 

Людомирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [ДП "Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. 

безпеки ім. акад. Л. І. Медведя М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4014 А] 

 УДК 615.917:547.262 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

5987. Бондаренко А. В. Діагностика та медико-соціальний супровід первинних 

імунодефіцитів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бондаренко Анастасія Валеріївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2016. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—42 

(48 назв). — 100 пр. — [2016-3615 А] УДК 616-053.2-097-07-08 

5988. Камінська Т. М. Оптимізація системи профілактичних заходів та реа-

білітація порушень стану здоров'я дітей шкільного віку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Камінська Тетяна 

Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. 

мед. наук України". — Київ, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (26 назв). 

— 100 пр. — [2016-3661 А] УДК 616-084-053.5 

5989. Кочерга З. Р. Комплексна оцінка генетичної структури дитячого насе-

лення Івано-Франківської області та діагностичне значення нового способу прогно-

зування затримки внутрішньоутробного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Кочерга Зоряна Ростиславівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2016. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(32 назви). — 100 пр. — [2016-4572 А] УДК 616-056.7-053.2:618.53-07 

На ступінь кандидата 

5990. Бабінець О. М. Біологічні властивості іммобілізованих на ентеросор-

бентах пробіотиків після низькотемпературного зберігання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 "Кріомедицина" / Бабінець 

Ольга Михайлівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — 

Харків, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (39 назв). — 100 пр. — [2016-

3886 А] УДК 616-008.1-085:[615.324:579.8-026.81 

5991. Борис В. М. Обґрунтування моделі інфраструктури закладів охорони 

здоров'я на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Борис Василь Миколайович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 24 с., [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2016-4531 А] 

 УДК 616-058:614.2(1-32) 
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5992. Буряк Т. О. Особливості розвитку та вплив інтенсивної терапії на 

енцефалопатію при опіковій хворобі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Буряк Тетяна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України". — Дніпро, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-4644 А] УДК 616-001.17-083.98:616.831 

5993. Звягіна Т. С. Експериментальне обґрунтування ефективності застосу-

вання комбінованого таурин-вмісного препарату для профілактики та лікування 

метаболічного синдрому та діабетичної нефропатії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Звягіна Тетяна Сергіїв-

на ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 

НАМН України", [Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Да-

нилевського НАМН України"]. — Київ, 2016. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(9 назв). — 150 пр. — [2016-4825 А] УДК 616-008+616.379-008.64]-084-085.22 

5994. Овчаренко С. С. Діагностика та особливості інтенсивної терапії сис-

темної запальної відповіді у новонароджених, які перенесли тяжку асфіксію при 

народженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Овчаренко Сергій Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4731 А] 

 УДК 616-002-053.31:618.43-001.8]-07-083.98 

5995. Орлова О. О. Медико-соціальне обґрунтування моделі планування сім'ї 

ВІЛ-інфікованих жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Орлова Олена Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. 

ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-4470 А] 

 УДК 616-058:[616.98:578.828ВІЛ]-055.2 

5996. Шевченко Р. А. Медико-соціальне обґрунтування технології організації 

функціонування територіальної ланки Державної служби медицини катастроф Ук-

раїни в умовах промислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Шевченко Радій Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. 

центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф М-ва охорони здоров'я України"]. 

— Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2016-3518 А] УДК 616-058:614.88](477) 

5997. Штонь І. О. Ефективність застосування наночастинок золота за фото-

динамічної протипухлинної терапії : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Штонь Ірина Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-

вецького. — Київ, 2016. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (30 назв). — 

100 пр. — [2016-3435 А] УДК 616-006.04-085:620.3 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

5998. Бабляк О. Д. Хірургічне лікування конотрункальних вад серця з вели-

кими аорто-легеневими колатеральними артеріями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Бабляк Олександр 
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Дмитрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 

хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", [ДУ "Наук.-практ. мед. центр дит. 

кардіології та кардіохірургії МОЗ України"]. — Київ, 2016. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 24—28 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3888 А] 

 УДК 616.12-007.2:616.13-005.5]-089 

5999. Калмиков О. О. Механізми реалізації кардіореспіраторних розладів за 

хронічних професійних захворювань бронхолегеневої системи із супутньою ішеміч-

ною хворобою серця: діагностичні та профілактичні аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Калмиков 

Олексій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т]. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 

(59 назв). — 100 пр. — [2016-4706 А] УДК 616.12-005.4:616.23/.24]-07-84 

6000. Сергієнко В. О. Автономна нейропатія серця у хворих на цукровий 

діабет 2 типу: патогенез, діагностика, класифікація, лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Сергієнко 

Вікторія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Да-

нилевського Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України]. — Харків, 2016. — 48, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 38—44 (43 назви). — 100 пр. — [2016-4747 А] 

 УДК 616.12-009:616.379-008.64]-036-07-08 

6001. Такташов Г. С. Респіраторна дисфункція при хронічній ревматичній 

хворобі серця: зв'язок з екологією, діагностика, патогенез, лікування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Такташов 

Гемадій Саїтович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горь-

кого (Лиман). — Лиман (Донец. обл.), 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35 

(33 назви). — 100 пр. — [2016-4380 А] УДК 616.12-002.77:616.24]-036-07-08 

6002. Шоріков Є. І. Маркери ендотеліальної дисфункції та ремоделювання 

серця та судин при гіпертонічній хворобі, поєднаній із цукровим діабетом 2 типу: 

генетичні, морфофункціональні, гемостазіологічні та фармакоекономічні детермі-

нанти лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Шоріков Євген Іванович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", 

[ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—36 (55 назв). — 100 пр. — [2016-4635 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.379-008.64]-085 

На ступінь кандидата 

6003. Балабан А. І. Діастолічна дисфункція і кисневе забезпечення тканин та 

їх корекція при стабільній стенокардії напруги із супутнім цукровим діабетом 

2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Балабан Алла Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-4529 А] УДК 616.12-009.72-06:616.379-008.64 

6004. Головенко О. С. Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової пере-

городки з високою легеневою артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Головенко 

Олександр Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 
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серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України". — Київ, 2016. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3853 А]

 УДК 616.121:616.12-008.331.1]-089 

6005. Грічушенко І. С. Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих 

з переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Грічушенко Інна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-4696 А] УДК 616.1-005.6/.7-084:616.718-001.5 
6006. Єрмак О. С. Оптимізація діагностики та лікування хворих на гострий 

інфаркт міокарда та ожиріння з урахуванням рівнів копептину та проадрено-

медуліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Єрмак Олександра Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 
100 пр. — [2016-4702 А] УДК 616.127-005.8-056.2-07:613.25 

6007. Коломицева І. М. Функціональний клас хронічної серцевої недостат-

ності і медикаментозний супровід пацієнтів з імплантованими електрокардіостиму-

ляторами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Коломицева Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2016. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-4713 А]

 УДК 616.12-008.315-089.843-78:615.221 

6008. Моісеєнко І. О. Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на арте-

ріальну гіпертензію з ожирінням залежно від С825Т поліморфізму гена 3-субоди-
ниці G-білка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Моісеєнко Ірина Олегівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони 

здоров'я України", [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4661 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085:[616.153-008.811.1:577.115]:613.25 

6009. Радзішевська Я. К. Оксидантні механізми порушень стану магістраль-

них судин і серця у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 

2 типу та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Радзішевська Ярослава Костянтинівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти]. — Харків, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-3828 А] 
 УДК 616.1-008:[616.379-008.64+616.12-008.331.1]]-85 

6010. Сидорак А. Д. Аневризми дистальних сегментів передньої мозкової артерії : 

(клініка, діагностика і особливості хірург. лікування) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Сидорак Андрій 
Дмитрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3588 А] УДК 616.133-007.64-071-089 

6011. Сірчак С. С. Хірургічні способи лікування гострого варикотромбофле-

біту великої підшкірної вени : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сірчак Степан Степанович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-4261 А] УДК 616.147.3-007.64-089 
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6012. Черних М. О. Ішемічна хвороба серця на тлі недиференційованої дис-

плазії сполучної тканини: особливості перебігу, аспекти діагностики та прогнозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Черних Марія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Івано-

Франківськ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-4503 А] 

 УДК 616.12-005.4:616-007.2-008.9]-036-07 

6013. Шатинська Т. В. Клінічні особливості, механізми розвитку антрациклі-

нових кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією, їх профілактика та лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Шатинська Тетяна Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3999 А] 

 УДК 616.155.392:616.127-002]-084-085-053.2 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

6014. Корпусенко І. В. Хірургічна тактика з використанням міні-інвазивних 

оперативних втручань при лікуванні деструктивного туберкульозу легень двобічної 

локалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Корпусенко Ігор Васильович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпро, 2016. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (38 назв). — 100 пр. — [2016-4446 А] 

 УДК 616.24-002.5-089.81 

6015. Ступницька Г. Я. Хронічне обструктивне захворювання легень та 

ожиріння: молекулярно-генетичні та клінічно-патогенетичні особливості поєднаного 

перебігу, оптимізація діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ступницька Ганна Яро-

славівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буко-

вин. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Ужгород, 2016. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 34—41 (49 назв). — 100 пр. — [2016-4378 А] УДК 616.24-07-08:613.25 

На ступінь кандидата 

6016. Братусь В. М. Оптимізація діагностики та лікування хворих на силікоз в 

поєднанні з ішемічною хворобою серця на підставі оцінки процесів нейрогу-

моральної регуляції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Братусь Валентина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-4687 А] УДК 616.24-003.6+616.12-005.4]-07 

6017. Гільфанова А. М. Медико-соціальні аспекти назофарингеального но-

сійства пневмококів у дітей до 5 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гільфанова Анна Михайлівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — [2016-

3629 А] УДК 616.21/.22:[616.98:579.86]]-053.2 
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6018. Голубничий С. О. Діагностика та лікування спонтанного пневмото-

раксу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Голубничий Станіслав Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3449 А] 

 УДК 616.25-003.219-07-089 

6019. Йосик Я. І. Клініко-патогенетичні особливості гострих респіраторних ін-

фекцій та оптимізація діагностики і терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Йосик Ярина Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Гор-

бачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4440 А] 

 УДК 616.2-002.6-07-085 

6020. Кравченко Д. А. Вдосконалення діагностики та хірургічного лікування 

хворих на рак голосника І—ІІІ стадії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Кравченко Діана Анатоліївна ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України". — Київ, 2016. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (15 назв). 

— 100 пр. — [2016-4329 А] УДК 616.22-006-07-089 

6021. Крук М. М. Діагностика хронічних негнійних середніх отитів при ту-

барній дисфункції у хворих на алергічні риніти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Крук Мирослав 

Мирославович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-4231 А] 

 УДК 616.28-002-06:616.21-008.6-056.3]-07 

6022. Сапронова О. В. Ендоназальна модифікована мікрохірургія у реабілі-

тації хворих з патологією в клиноподібній пазусі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Сапронова Олена 

Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" [та ін.]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4259 А] 

 УДК 616.216-089.81 

6023. Смоляник К. М. Профілактика неспроможності кукси бронха після 

резекції легені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Смоляник Костянтин Миколайович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-3497 А] УДК 616.233-089.973-084 

6024. Ференц Н. М. Патофізіологічні зміни функціонального стану печінки 

при експериментальній пневмонії за умов стресу та їх фармакологічна корекція 

корвітином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ференц Наталія Мирославівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ Ук-

раїни", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3756 А] 

 УДК 616.24-002-092-085.276:612.015 
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616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

6025. Годована О. І. Диференційна корекція глікозаміногліканів альвеолярної 

кістки при генералізованому пародонтиті у хворих з проявами системної остеопенії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Годована Олеся Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 

— Київ, 2016. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (39 назв). 

— 100 пр. — [2016-4767 А] УДК 616.314.18-002.4-06:616.71-007.234]-07-08 

6026. Годованець О. І. Оптимізація принципів діагностики, лікування та про-

філактики стоматологічних захворювань у дітей із супутньою патологією щито-

подібної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Годованець Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2016. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 22—27 (51 назва). — 100 пр. — [2016-4420 А] 

 УДК 616.314-07-08-06:616.441]-053.2 

6027. Євтушенко Д. О. Клініко-морфологічне обґрунтування профілактики та 

хірургічного лікування хворих спайковою хворобою очеревини та її ускладнень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Євтушенко Денис Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2016. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (48 назв). — 100 пр. 

— [2016-4701 А] УДК 616.381-007.274-084 

На ступінь кандидата 

6028. Білищук Л. М. Обґрунтування індивідуальної профілактики карієсу 

зубів у дітей з порушенням ремінералізуючої функції слинних залоз : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Білищук 

Любов Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук 

України". — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-3525 А] УДК 616.314-002-084:616.316-008.82]-053.2 

6029. Васкул Н. В. Клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного 

гепатиту С у пацієнтів із підвищеним сумарним ризиком серцево-судинної патології 

та лікувальна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Васкул Надія Василівна ; 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—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2016-3899 А] УДК 616.36-002:616.12-008.331.1]-07-08 

6030. Гудзь М. А. Динаміка імуно-цитокінового профілю в прогнозуванні 

перебігу та виборі лікувальної тактики гнійного перитоніту : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гудзь Максим 

Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2016. — 24 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2016-4425 А] УДК 616.381-002.3-07-089 

6031. Демченко В. М. Неоад'ювантна поєднано-променева терапія в лікуванні 

місцевопоширеного раку прямої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Дем-

ченко Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
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післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва 

НАМН України"]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-4428 А] УДК 616.351-006-085.849.1 

6032. Закалата Т. Р. Клініко-лабораторне обґрунтування сучасних методів 

лікування та профілактики трансверзальних аномалій зубощелепної системи у осіб 

різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Закалата Тетяна Ростиславівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2016. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-3766 А] УДК 616.314-007-08 

6033. Карампіні Н. Г. Клініко-експериментальне обґрунтування методу про-

філактики гінгівіту у дітей пубертатного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Карампіні Наталя 

Георгіос ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3466 А] 

 УДК 616.311.2-002-084-053.6 

6034. Кашівська Р. С. Стан тканин пародонта у хворих на генералізований 

пародонтит при захворюваннях гепатобіліарної системи та обґрунтування медика-

ментозної корекції виявлених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кашівська Роксолана Степанівна ; 

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. 14—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-4656 А] УДК 616.314.17-008.1-085:615 

6035. Колосова К. Ю. Особливості перебігу та обґрунтування лікування 

червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота у хворих на 

цукровий діабет : (клініко-лаб. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Колосова Катерина Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4095 А] 

 УДК 616.311:616.516]-08:616.379-008.64 

6036. Коробко Є. В. Використання індукційної хіміотерапії в комплексному 

лікуванні хворих на рак ротової порожнини з врахуванням імуногістохімічних 

факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Коробко Євген Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

ін-т раку. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. 

— [2016-3919 А] УДК 616.31-006.6-085 

6037. Кривошеєва А. І. Особливості клінічного перебігу, лікування та 

профілактика ускладнень у хворих після оперативних втручань на привушній та 

піднижньощелепній залозах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кривошеєва Анна Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3771 А] 

 УДК 616.316-089.168 

6038. Крижановський А. Є. Ефективність клінічного використання повних 

знімних пластинкових зубних протезів з удосконаленою конструкцією їх базису : 

(клініко-біомех. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Крижановський Андрій Євгенович ; Держ. установа 
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"Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4330 А] УДК 616.314-77-089.22 

6039. Куглер Т. Є. Клініко-патогенетичні особливості функціональної дис-

пепсії та оптимізації її терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Куглер Тетяна Євгенівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 120 пр. — [2016-3682 А] 

 УДК 616.33-008-085 

6040. Кучма Н. Г. Зв'язок однонуклеотидного поліморфізму С677Т гена 

метилентетрагідрофолатредуктази та вмісту гомоцистеїну з перебігом та ефектив-

ністю лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в поєднанні з цукровим 

діабетом 2-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кучма Наталія Григорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я 

України", [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-4659 А] 

 УДК 616.36-008.847.9+616.379-008.64]-036-085:575 

6041. Лавренюк Я. В. Обґрунтування корекції біоценозу порожнини рота у 

дітей на тлі ортодонтичного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лавренюк Яна Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України"]. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-3819 А] УДК 616.31-008.9-085:616.314-08]-053.2 

6042. Лоза Х. О. Інтраопераційна профілактика утворення патологічних рубців 

шкіри в різних ділянках обличчя та шиї : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лоза 

Христина Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3927 А] 

 УДК 616.314-06:617.52/.53-003.92-084 

6043. Москалюк В. І. Хірургічні аспекти профілактики та лікування післяопе-

раційних порушень моторно-евакуаторної функції кишечнику : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Москалюк Во-

лодимир Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—22 

(43 назви). — 100 пр. — [2016-3779 А] УДК 616.34-089.168 

6044. Павленкова О. С. Особливості клінічного перебігу і профілактики ка-

рієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Павленкова Оксана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3939 А] 

 УДК 616.314-002-084:616.2-022.7]-053.2 

6045. Прокопова М. В. Профілактика карієсу зубів та захворювань тканин 

пародонта у дітей з вродженою глухотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Прокопова Марія Вячеславівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3827 А] 

 УДК 616.314.1-084-053.2-056.263 

6046. Прудиус О. Г. Удосконалення методів оперативного втручання і про-

філактика ускладнень дентальної імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Прудиус Олександр 

Григорович ; [Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук України"]. — 

Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3492 А] 

 УДК 616.314-089.843-084 

6047. Самойленко І. А. Реабілітаційні заходи, тактика антиоксидантної та 

імунокорегуючої терапії при дентальній імплантації у хворих на генералізований 

пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Самойленко Ігор Андрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Полтава, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — [2016-4612 А] 

 УДК 616.314-089.843-06:616.314.18-002.4]-036.82 

6048. Семенюк Г. Д. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування синбіо-

тиків у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Семенюк Ганна Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4365 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085:615.242 

6049. Скорик В. Р. Патогістологічна та імуногістохімічна характеристики 

гастроінтестинальних стромальних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Скорик Валерія Русланівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3830 А] УДК 616.3-006-076:611.018 

6050. Скрипник Ю. В. Особливості профілактики основних стоматологічних 

захворювань у дітей із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Скрипник Юрій 

Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Приват. ВНЗ "Київ. мед. ун-т УАНМ"]. — Київ, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4616 А] 

 УДК 616.314:616.311.2]-002-084-053.2-056.34 

6051. Смірнова І. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 

профілактики поширених хвороб порожнини рота населення працездатного віку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. ме-

дицина" / Смірнова Ірина Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4751 А] УДК 616.31-084:614]-053.8 

6052. Стахов В. В. Хірургічне лікування інвагінації кишечника у дітей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / 
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Стахов Володимир Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — 

Київ, 2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-

4488 А] УДК 616.34-007.44-089-053.2 
6053. Степко В. А. Гендерні особливості раку гастроезофагеальної зони, 

зв'язок з діафрагмальною килою, питання ангіоонкогенезу та лікування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Степко 

Валентин Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т 
ім. М. Горького (Лиман). — Лиман (Донец. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-4374 А] УДК 616.3-006.6-036-08 

6054. Столярчук О. В. Корекція оксидативного стресу у хворих на гострий 

панкреатит : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Столярчук Олександр Володимирович ; 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3593 А] УДК 616.37-002-07-08 

6055. Стремчук М. В. Профілактика та комплексне лікування атопічного 

хейліту у дітей різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Стремчук Марина Валеріївна ; Держ. ВНЗ 

України "Ужгород. нац. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 

України]. — Ужгород, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-3417 А] УДК 616.317-002-08-053.2 
6056. Трофимов П. С. Діагностика, профілактика та лікування паралітичної 

кишкової непрохідності у післяопераційному періоді : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Трофимов Петро 

Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. держ. мед. акад. 

післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [Держ. установа "Крим. держ. 
мед. ун-т ім. С. І. Георгієвського"]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3505 А] 

 УДК 616.34-007.272-07-08 

6057. Трояненко Л. М. Особливості лікування хворих на генералізований 
пародонтит з різними формами симптоматичного гінгівіту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Трояненко 

Лариса Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни". — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-
3506 А] УДК 616.314.18-002.4-06:616.311.2-002 

6058. Шандиба С. І. Особливості проведення регенеративно-реконструктив-

них втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Шандиба Сергій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 
навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 

акад. МОЗ України"]. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-4629 А] 

 УДК 616.314.18-002.4-06:616.379-008.64]-08-036.82 
6059. Шварцнау О. Г. Оптимізація лікування і профілактики стоматологічної 

захворюваності у студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шварцнау Олена Геннадіївна ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук Ук-
раїни". — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2016-4506 А] УДК 616.314-08-057.875 
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616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

6060. Турчина С. І. Імуно-гормональні механізми та фактори ризику не-

сприятливого перебігу дифузного нетоксичного зоба у пубертатному періоді : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокри-

нологія" / Турчина Світлана Ігорівна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. па-

тології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т 

охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України"]. — Харків, 2016. — 44, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (45 назв). — 1 20 пр. — [2016-4076 А]

 УДК 616.441-006.5-036-053.6 

На ступінь кандидата 

6061. Гармідер О. В. Функціональний стан кори надниркових залоз і його роль 

в патогенезі полінозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Гармідер Ольга Вольдемарівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. підприємство "Укр. НДІ медицини 

трансп."]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-4542 А] УДК 616.453-008.6-002.854.2 

6062. Зінич П. П. Особливості визначення та удосконалення персоніфікованої 

периопераційної тактики ведення хворих на високодиференційований рак щито-

видної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Зінич Петро Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т ендокринології та обміну 

речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України"]. — Київ, 2016. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3353 А] 

 УДК 616.441-006.6-089-036.82 

6063. Пахомова В. Г. Вміст мікроелементів при різних формах затримки росту 

та шляхи корекції виявлених порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Пахомова Вікторія Геннадіївна ; 

Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Нац. 

акад. мед. наук України". — Київ, 2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4784 А] УДК 616.4-007.21-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

6064. Берегова А. А. Порушення стану ерго- та трофотропної системи при 

псоріазі та їх патогенетична корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Берегова Алла Анатоліївна ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Харків. нац. мед. 

ун-т МОЗ України]. — Харків, 2016. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-4287 А] УДК 616.517:616.839]-092-08 

6065. Ємченко Я. О. Індивідуалізація терапії хворих на псоріатичну хворобу 

та метаболічний синдром з урахуванням показників системного запалення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Ємченко Яна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 
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венерології НАМН України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад." МОЗ України]. — Харків, 2016. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). 

— 100 пр. — [2016-3350 А] УДК 616.517-008-085 

6066. Карвацька Ю. П. Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу в 

йододефіцитному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Карвацька Юлія Павлівна ; 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. — 24, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4129 А] 

 УДК 616.53-002:616-008.64:546.15]-08 

6067. Левченко О. О. Оптимізація методів ранньої діагностики, лікування та 

профілактики ускладнень тривалої глюкокортикостероїдної терапії (порушень вугле-

водного обміну та ремоделювання кісткової тканини) у хворих на тяжкі дерматози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та 

венер. хвороби" / Левченко Ольга Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології 

та венерології НАМН України". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4176 А] 

 УДК 616.5-002-085.357-06-07-084 

6068. Степан Н. А. Комплексне лікування хворих на екзему з урахуванням 

показників медіаторів запалення, прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та 

клінічних особливостей дерматозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Степан Наталія Андріанівна ; 

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. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4373 А] УДК 616.521-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

6069. Волошин Ю. Л. Хірургічне лікування абдомінальної форми криптор-

хізму у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.09 "Дит. хірургія" / Волошин Юрій Любомирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-4417 А] УДК 616.681-007.41-089-053.2 

6070. Гродзінський В. І. Клініко-організаційна модель медичної допомоги 

жінкам репродуктивного віку із гострим необструктивним пієлонефритом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 

Гродзінський Володимир Ігорович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2016. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 

100 пр. — [2016-4011 А] УДК 616.61-002.3-07-08-055.2 

6071. Ліксунова Л. О. Первинний фокальний сегментарний гломерулярний 

склероз: клінічна, лабораторна, морфологічна характеристика та лікування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / 

Ліксунова Людмила Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Ін-т нефрології НАМН України". — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4580 А] УДК 616.61-004-07-085 
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6072. Щербань Т. Д. Оптимізація лікування хворих на діабетичну нефропатію 

в поєднанні з гіпертонічною хворобою з урахуванням їх клініко-патогенетичних 

особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Щербань Тетяна Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН 

України"]. — Харків, 2016. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—19 (34 назви). — 

100 пр. — [2016-3837 А] УДК 616.61:616.379-008.64]:616.12-008.331.1]-85 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

6073. Цвях А. І. Скелетна травма як компонент полісистемних пошкоджень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-

логія та ортопедія" / Цвях Андрій Іванович ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 

М-ва охорони здоров'я України", [Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. 

допомоги та медицини катастроф МОЗ України"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (29 назв). — 120 пр. — [2016-3312 А] 

 УДК 616.71-001.1/.6-089.8 

На ступінь кандидата 

6074. Агій В. І. Комплексна рентгено-ультразвукова діагностика травматичних 

ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Агій Владислава Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Харків, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4521 А] 

 УДК 616.728.4-001.1-073.432.19-053.2 

6075. Алтанець О. В. Диференційоване ендопротезування кульшового суглоба 

при асептичному некрозі головки стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Алтанець 

Олексій Вікторович ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України". — Дніпро, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-4523 А] УДК 616.728.2-002.4-089.843 

6076. Біцадзе М. З. Вдосконалення тактики хірургічного лікування хворих з 

нестабільністю плечового суглоба в разі поєднаних ушкоджень капсули та 

ушкодженні Hill-Sachs : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Біцадзе Маріанна Заурієвна ; 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. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 130 пр. — [2016-4288 А] 

 УДК 616.727.2-001.6-089 

6077. Вінник О. О. Лікування переломів дистального метаепіфізу променевої 

кістки у хворих похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Вінник Олексій Олександро-

вич ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — 

Дніпро, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-3622 А] УДК 616.717.5-001.5-053.9-08 
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6078. Власенко Д. В. Лікування поліфрактур стегнової кістки : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 
ортопедія" / Власенко Дмитро В'ячеславович ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 
М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3623 А] УДК 616.718.4-001.5-08 

6079. Дніпровська А. В. Діагностика функціональних порушень опорно-
рухової системи пацієнтів з хворобою Шейермана та їх корекція засобами 
кінезіотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Дніпровська Альона Василівна ; Держ. закл. 
"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", [Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова]. — Дніпро, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-4552 А] УДК 616.711-007.5-07-08:615.825 

6080. Павленко К. В. Вплив ендогенних та екзогенних стимуляторів росту на 
механізми репаративної регенерації кісткової тканини : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Павленко 
Костянтин Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 
[ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 2016. — 17 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2016-3487 А] 

 УДК 616.71-003.93-085.272 
6081. Перебетюк Л. С. Клінічні особливості та лікувальна тактика при ревма-

тоїдному артриті за умов його поєднання з фіброміалгією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Перебетюк Лариса 
Степанівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 
кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова 
МОЗ України]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2016-3710 А] УДК 616.72-002.77-036-08 

6082. Рибачук А. В. Обґрунтування комплексного лікування і профілактики 
гнійно-запальних ускладнень травматичних переломів нижньої щелепи місцевим 
застосуванням субстанції наночастинок срібла і золота : (лаб.-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
тологія" / Рибачук Анна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (31 назва). — 
100 пр. — [2016-4741 А] УДК 616.716.4-001.5-06-084-085 

6083. Терпиловський Ю. Р. Малоінвазивне хірургічне лікування діафізарних 
переломів кісток передпліччя у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Терпиловський Юрій Ростиславович ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4675 А] 

 УДК 616.717.5/.6-001.5-089-053.2 
6084. Юхимчук О. А. Лікування переломів стегнової кістки з використанням 

імплантатів із цирконієво-титанового сплаву : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
пеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Юхимчук Олег 
Аркадійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 
України". — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2016-
4397 А] УДК 616.718.3-001.5-089.843 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

6085. Волошин-Гапонов І. К. Клініко-патогенетичні особливості ураження 
центральної нервової системи у хворих на гепатоцеребральну дистрофію : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 
Волошин-Гапонов Іван Костянтинович ; M-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України"]. — Київ, 2016. — 36, [1] с., включ. обкл. :  
іл. —Бібліогр.: с. 29—33 (37 назв). — 100 пр. — [2016-3901 А] 

 УДК 616.831-005-071 
6086. Кобись Т. О. Перебіг та прогнозування активності демієлінізуючого 

процесу у хворих на розсіяний склероз та шляхи її корекції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кобись 
Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2016. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — [2016-4323 А] 

 УДК 616.832-004-036-037-085 
6087. Лісяний О. М. Медулобластоми мозочку у дорослих: патогенез, клініч-

ний перебіг та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Лісяний Олександр Миколайович ; Нац. акад. мед. 
наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — 
Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (35 назв). — 100 пр. — [2016-
3579 А] УДК 616.831.7-006.48-092-07-089-053.8 

6088. Муравський А. В. Черепно-мозкова травма у боксерів : (клініка, діагнос-
тика, прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.05 "Нейрохірургія" / Муравський Андрій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 
України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 
Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (45 назв). — 150 пр. — [2016-
4589 А] УДК 616.831-001-07-08:796.83 

6089. Сохор Н. Р. Клініко-патогенетична характеристика підтипів ішемічного 
інсульту у гострому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 
[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Сохор Наталія Романівна ; 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. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2016-4074 А] 

 УДК 616.831-005.1-005.4-036 

На ступінь кандидата 

6090. Даневич О. О. Діагностика та хірургічне лікування аденом гіпофіза, що 
секретують адренокортикотропний гормон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Даневич Олена Олександрівна ; 
Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
НАМН України". — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 
100 пр. — [2016-3340 А] УДК 616.8-089:616.432-006.55-071 

6091. Кмита О. П. Клінічний перебіг черепно-мозкової травми залежно від -
675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногену 1 типу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / 
Кмита Олексій Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 
ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2016. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4710 А] 

 УДК 616.831-001-036:575.113 

6092. Мамедалієва С. А.-К. Патогенетичні механізми функціональних по-

рушень тромбоцитів за умов прогресування хронічної ішемії головного мозку : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Мамедалієва Севиндж Алі-Кизи ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 

2016. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3478 А]

 УДК 616.831-005.4-06:616.155.2]-092 

6093. Рогоза С. В. Клініко-нейровізуалізаційна характеристика та прогнозу-

вання перебігу супратенторіальних внутрішньомозкових крововиливів у пацієнтів з 
артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Рогоза Світлана Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2016-4255 А] 

 УДК 616.831-005.1-07-037:616.12-008.331.1 

6094. Яворський В. В. Церебральна гемодинаміка та стан перфузії головного 

мозку при гіпертензивній енцефалопатії у хворих похилого віку : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Яворський 

Вадим Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(20 назв). — 150 пр. — [2016-4200 А] УДК 616.831-005-036-07 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь доктора 

6095. Підлубний В. Л. Клініко-психопатологічні закономірності формування 
непсихотичних психічних розладів у працівників промислових підприємств : (біо-
психосоц. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.16 "Психіатрія" / Підлубний Віталій Леонідович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Запоріз. 
держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2016. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 35—38 (36 назв). — 100 пр. — [2016-4111 А] 

 УДК 616.89-036.2:331.472 

На ступінь кандидата 

6096. Белов О. О. Порівняльний аналіз медико-психологічних аспектів профе-
сійної патології на моделях захворювань різної органно-системної приналежності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. 
психологія" / Белов Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2016-
3323 А] УДК 616.89-092 

6097. Бєлка К. Ю. Оптимізація контрольованої седації у пацієнтів зі станом 
відміни алкоголю у відділенні інтенсивної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Бєлка Катерина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 
2016. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 100 пр. 
— [2016-3802 А] УДК 616.89-008.42-085:613.81 

6098. Варібрус О. В. Психологічна дезадаптація жінок з тиреопатіями : 

(клініко-психол. особливості, механізми формування, медико-психол. корекція) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. пси-

хологія" / Варібрус Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-3330 А] УДК 616.89:616.441-008.61]-055.2 
6099. Лакинський Р. В. Суїцидальна активність хворих з депресіями і 

реакціями на важкий стрес : (фактори ризику, диференц. діагностика та лікування) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Пси-
хіатрія" / Лакинський Роман Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 
неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Харків, 2016. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (26 назв). — 100 пр. — [2016-3773 А]
 УДК 616.89-008.441.44:616.895.4 

6100. Рахманов Р. В. Психічні розлади у батьків тяжкохворих дітей : (діаг-
ностика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Рахманов Рагіф Вагіфович ; М-во охорони здоров'я 
України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії і наркології. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4739 А] 

 УДК 616.89-055.52:616-036.1-022.17-053.2 
6101. Страшок О. О. Обґрунтування та диференційоване застосування ін-

тегрованих підходів до купірування синдрому відміни алкоголю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.17 "Наркологія" / Страшок 
Олег Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 
психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України]. — Харків, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 
100 пр. — [2016-3877 А] УДК 616.89-008.441.3-085 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

6102. Крисько М. О. Медико-соціальне обґрунтування функціонально-орга-
нізаційної моделі інтеграції медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД 
на первинному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Крисько Марина Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ 
України"]. — Харків, 2016. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—23 (36 назв). — 
100 пр. — [2016-4719 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ]-058 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

6103. Кравчук Б. О. Сучасні підходи до діагностики та хірургічного лікування 
доброякісних утворів межистіння у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Кравчук Борис Олексійович ; М-во охо-
рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 
(49 назв). — 100 пр. — [2016-4717 А] УДК 617.541-006.03-07-089-053.2 

На ступінь кандидата 

6104. Власенко В. Г. Вакуумна терапія в комплексному хірургічному 

лікуванні синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Власенко Вадим Григорович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України"]. — Ужгород, 2016. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 

100 пр. — [2016-4008 А] УДК 617.586:616.379-008.64]-089 

6105. Преутесей В. В. Діагностика, профілактика та лікування ранніх післяопе-

раційних запально-деструктивних ускладнень в абдомінальній хірургії : (експерим.-

клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Преутесей Віталій Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 

2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 (40 назв). — 100 пр. — [2016-3718 А] 

 УДК 617.55-089.168-07-084-085 

6106. Рябоконь П. В. Остеосинтез внутрішньосуглобових переломів п'яткової 

кістки блокованим стрижнем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Рябоконь Павло Володи-

мирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — 

Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4071 А]

 УДК 617.586-089.84:616.728-001.5 

6107. Симулик Є. В. Абдомінопластика: хірургічна корекція та профілактика 

ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Симулик Євген Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3731 А] 

 УДК 617.55-06-089.844-084 

6108. Федоров В. Ю. Комплексне хірургічне лікування абдомінального 

сепсису з урахуванням імунних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Федоров Володимир Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тер-

нопіль, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-3754 А] УДК 617.55-002.1-092.19-089 

6109. Шмагой В. Л. Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні переломів з 

сповільненою консолідацією та хибних суглобів кісток гомілки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Шмагой Василь Леонідович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії 

Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

МОЗ України]. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 

100 пр. — [2016-4760 А] УДК 617.584-001.5-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

6110. Денисова О. О. Ефективність нового способу лікування оптичної нейро-

патії при високій ускладненій короткозорості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Денисова Ольга Олегів-

на ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН 

України", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Одеса, 

2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4550 А] 

 УДК 617.753.2:617.731]-07-089 
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6111. Мухамед Абдульрахман Кутайні. Ефективність нового методу ліку-
вання хворих бактеріальним кератокон'юнктивітом : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мухамед Абдульрахман 
Кутайні ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
НАМН України", [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Одеса, 2016. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4590 А] 

 УДК 617.711-002-022.7-085 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

6112. Ледін Д. С. Контрацепція у жінок із екстрагенітальною патологією: 
профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров'я : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 
та гінекологія" / Ледін Дмитро Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 33—35 (29 назв). — 100 пр. — [2016-4135 А] УДК 618.2-084:615.477.87 

6113. Семенюк Л. М. Невиношування вагітності у жінок з різними формами 
гіперандрогенії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Семенюк Людмила Миколаївна ; М-во охо-
рони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 
ендокрин. органів і тканин. — Київ, 2016. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 
(36 назв). — 100 пр. — [2016-3409 А] УДК 618.36-06:616.43/.45 

На ступінь кандидата 

6114. Аллахвердієв Р. С. Профілактика акушерських і перинатальних усклад-
нень у жінок з дефіцитом маси тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Аллахвердієв Руслан Сабі-
рович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
[Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького (Вінниця)]. — Вінниця, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4282 А] 

 УДК 618.2-06:616.393]-084 
6115. Бакай О. О. Застосування еластографії в комплексному ультразвуковому 

дослідженні хворих на рак шийки матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Бакай 
Ольга Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2016. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2016-3889 А] УДК 618.146-006.6-073.432.19 

6116. Гичка Н. М. Удосконалення діагностично-терапевтичних заходів при 
загрозі інтранатального пошкодження недоношеного плода : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Гичка Назарій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 
100 пр. — [2016-3902 А] УДК 618.33-071-084 

6117. Мартинюк В. М. Сучасні підходи до лікування генітального ендо-
метріозу у жінок з дисгормональними захворюваннями молочних залоз : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Мартинюк Вікторія Миколаївна ; 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. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 
[2016-4459 А] УДК 618.14-002-06:618.19-006]-08 
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6118. Му'авія Салем Насер Альмарадат. Передгравідарна корекція істміко-

цервікальної недостатності при невиношуванні вагітності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Му'авія 

Салем Насер Альмарадат ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2016. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2016-
4730 А] УДК 618.39:616.146-008.64 

6119. Русин Л. П. Особливості становлення пубертатного періоду у дівчаток-

підлітків, народжених з дефіцитом маси тіла : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Русин Люд-
мила Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4257 А] УДК 618.172-06-056.1-022.252 

6120. Ус І. В. Прогнозування, профілактика та корекція порушень гемостазу у 

жінок із загрозою передчасних пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ус Ірина Во-

лодимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2016-4156 А] УДК 618.39-005.1-07-084 
6121. Фаранак Парсаі. Оптимізація тактики лікування бактеріального вагінозу 

у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Фаранак Парсаі ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2016. — 17 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4387 А] 

 УДК 618.15-002-08 

6122. Фединчук Г. В. Оптимізація лікування прееклампсії у вагітних на тлі 

йододефіциту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Фединчук Галина Василівна ; Держ. установа 
"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України", [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3831 А] УДК 618.3-008.6-036:[616-008.811.4:546.15 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

6123. Звягінцева Г. В. Вплив легування ніобієм та молібденом на утворення 

тріщин в зварних з'єднаннях стабільноаустенітних сплавів Ni-Cr-Fe : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Звягінцева Ганна Віталіївна ; НАН України, [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона]. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 120 пр. — 

[2016-3657 А] УДК 620.191.33:621.791.05:[669.017.13:669.046.51 
6124. Ромака В. В. Розвиток фізико-хімічних основ створення нових термо-

електричних матеріалів з покращеними функціональними властивостями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознав-

ство" / Ромака Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем матеріало-
знавства ім. І. М. Францевича, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2016. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 ( 61 назва). — 100 пр. — [2016-3296 А] 

 УДК 620.17 
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На ступінь кандидата 

6125. Барилюк Є. І. Підвищення ресурсу пневматичних електромагнітних 
клапанів шляхом введення демпфірування в рухому систему електромагнітного 
приводу клапана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Барилюк Євген Ігорович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—23 (39 назв). — 100 пр. — [2016-4407 А] 

 УДК 620.178:629.064.2-33 
6126. Картузов Є. В. Моделювання поведінки шаруватих композитів за умов 

динамічних навантажень на підставі дискретних та континуальних теорій пористих 
та пошкоджених матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Картузов Єгор Валерійович ; НАН 
України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2016. — 
29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (18 назв). — 100 пр. — [2016-
3467 А] УДК 620.168 

6127. Курбатова Т. О. Наукові засади організаційно-економічного механізму 
управління розвитком відновлювальної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-
рони навколиш. середовища" / Курбатова Тетяна Олександрівна ; Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
4450 А] УДК 620.92:502.174.3 

6128. Попович О. В. Удосконалення акустичних методів визначення типів та 
розмірів дефектів металоконструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Попович Ольга Василівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2016-4737 А] УДК 620.192:624]:53.082.4 

6129. Шатернік А. В. Закономірності формування магнетронним методом 
надпровідних плівок дибориду магнію та багатошарових структур на їх основі для 
електронних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Шатернік Антон Володимирович ; НАН 
України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4078 А] 

 УДК 620.22:538.945]:538.97 
6130. Шмегера Р. С. Закономірності формування структури і властивостей 

алмазовмісних композитів з багатокомпонентною зв'язкою на основі Ni—Sn при 
інтенсивному електроспіканні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Шмегера Роман Сергійович ; НАН 
України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-4040 А] УДК 620.22:621.762.5 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

6131. Бараннік В. С. Просторова аеродинамічна оптимізація направляючої 

решітки осьової турбіни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Бараннік Валентин Сергійович ; 

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

Бібліогр.: с. 15—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3610 А] УДК 621.165-154-226 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

6132. Палагін В. А. Методологічні основи проектування технологій вироб-
ництва компонентів мікроелектромеханічних систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во 

електрон. техніки" / Палагін Віктор Андрійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 

— Харків, 2016. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (57 назв). — 100 пр. — 
[2016-3489 А] УДК 621.3.049.77 

На ступінь кандидата 

6133. Босак А. В. Керування позиційним електроприводом з неавтономною 

задавальною моделлю та нечіткими регуляторами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Босак Алла Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-4083 А] 

 УДК 621.313-5 

6134. Голуб К. Ю. Методи і засоби підвищення точності діелькометричних 

вологомірів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 

"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Голуб Катерина 
Юріївна ; 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., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-3633 А] УДК 621.317.39:543.613.22 

6135. Євтухова Т. О. Організаційно-технологічне управління ефективністю 
функціонування регіональних систем комунальної теплоенергетики : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та 

комплекси" / Євтухова Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т", [Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая]. — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3976 А] 
 УДК 621.311:697.34 

6136. Загородній Р. І. Автономна когенераційна система електроживлення на 

базі біотеплогенератора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Загородній Роман Іванович ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-3651 А] УДК 621.311:620.925 

6137. Ієрусалімова Т. С. Вплив несинусоїдальних режимів роботи електрич-
них мереж на процеси електроспоживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Ієрусалімова 

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

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3660 А] УДК 621.311 
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6138. Коротаєв П. О. Енергоефективний електропривод насосного агрегату з 

покращеними пусковими характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Коротаєв 

Павло Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3674 А] 

 УДК 621.313:621.65 

6139. Литвиненко Т. М. Підвищення енергоефективності формувачів високо-

вольтних імпульсів з наносекундною тривалістю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електро-

енергії" / Литвиненко Тарас Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4235 А] УДК 621.314 

6140. Лобко А. В. Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для 

перспективних систем електропостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 

Лобко Андрій Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3689 А] 

 УДК 621.314.5.032 

6141. Нестерко А. Б. Підвищення якості регулювання частоти електроенерге-

тичної системи з відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Нестерко Артем Борисович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 

2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4243 А] 

 УДК 621.316 

6142. Плахтій О. А. Покращення електромагнітної сумісності перетворювачів 

тягових підстанцій постійного струму з живлячою та контактною мережами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напів-

провідник. перетворювачі електроенергії" / Плахтій Олександр Андрійович ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. — Харків, 2016. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3549 А] 

 УДК 621.314.6 

6143. Савицький С. М. Удосконалення енергоефективності електричних 

мереж за рахунок управління електроспоживанням для опалення в адміністративних 

будівлях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 

"Електр. станції, мережі і системи" / Савицький Сергій Михайлович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2016-3726 А] УДК 621.311 

6144. Чижевський В. В. Оцінювання в режимі реального часу загрози 

коливного порушення стійкості енергооб'єднання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Чижевський Володимир Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", 

[Ін-т електродинаміки НАН України]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4391 А] УДК 621.311.1 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь доктора 

6145. Матусевич О. О. Розвиток наукових основ удосконалення системи 

технічного обслуговування і ремонту тягових підстанцій електричного транспорту : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електро-

транспорт" / Матусевич Олександр Олександрович ; Харків. нац. ун-т міського госп-

ва ім. О. М. Бекетова, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. 

— Харків, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — 

[2016-4461 А] УДК 621.331:621.311.4 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

6146. Овчаренко О. О. Композиційні електрохімічні покриття на основі міді 

та нікелю, модифіковані ультрадисперсними частинками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Овчаренко 

Ольга Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 100 пр. — [2016-3701 А] 

 УДК 621.357.7:[546.72+546.56 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

6147. Левицький С. М. Лазерно-індуковане формування бар'єрних структур 

для ядерних детекторів та розробка термоелектричних перетворювачів енергії на 

основі халькогенідів другої та четвертої груп : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во 

електрон. техніки" / Левицький Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—17 (54 назви). — 100 пр. — [2016-3473 А] УДК 621.36:539.1.074 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

6148. Зазерін А. І. Активні фільтри на тонкоплівкових п'єзоелектричних резо-

наторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 

"Твердотіл. електроніка" / Зазерін Андрій Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(32 назви). — 100 пр. — [2016-4653 А] УДК 621.372.54:681.84.086 

6149. Зенів І. О. Методика покращення характеристик твердотільних надви-

сокочастотних генераторних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Зенів 

Ірина Онуфріївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2016. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — [2016-4314 А] УДК 621.373.5 

6150. Носатюк С. О. Збудження мод шепочучої галереї в екранованих квазіоп-

тичних діелектричних резонаторах планарним хвилеводом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Носатюк 

Сергій Олегович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т радіофізики та електро-

ніки ім. О. Я. Усикова НАН України]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2016-4181 А] УДК 621.37 

6151. Сидорук Ю. К. Пристрої опромінення діелектричних сипучих матеріалів 

електричним ВЧ та електромагнітним НВЧ полями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекому-
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нікацій" / Сидорук Юрій Кіндратович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2016. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 

100 пр. — [2016-4073 А] УДК 621.372:[538.956:539.215 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

6152. Божко К. М. Вдосконалення методів та засобів контролю дефектів 

фотоелектричних сонячних батарей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Божко Костянтин Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2016-

3895 А] УДК 621.383.51 

6153. Дорожинський Г. В. Розробка конструкторсько-технологічних методів 

підвищення точності вимірювання та чутливості приладів на основі явища 

поверхневого плазмонного резонансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / 

Дорожинський Гліб Вячеславович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників 

ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(27 назв). — 100 пр. — [2016-3809 А] УДК 621.38.076:535.33 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

На ступінь доктора 

6154. Хлапонін Ю. І. Методологія підвищення якості функціонування теле-

комунікаційних мереж на основі інтелектуальних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Хлапонін Юрій Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (72 назви). — 120 пр. — [2016-4389 А]

 УДК 621.39:004.032.26 

На ступінь кандидата 

6155. Кожухар П. В. Кількісний контроль магнітних параметрів документів 

магнітооптичною телевізійною системою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Кожухар Павло 

Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4056 А] 

 УДК 621.398.082.78:002.1 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

6156. Аль-Анссарі Алі Іхсан Абдулсахіб. Метод багатоетапного синтезу 

мереж LTE RAN : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Аль-Анссарі Алі Іхсан 

Абдулсахіб ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 78 пр. — [2016-3961 А] УДК 621.391 

6157. Аль-Джанабі Хайдер Дхея Каміль. Математичні моделі та дворівневий 

метод розподілу мережного ресурсу в низхідному каналі технології WiMAX : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Теле-

комунікац. системи та мережі" / Аль-Джанабі Хайдер Дхея Каміль ; Одес. нац. акад. 

зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 80 пр. — [2016-3883 А] УДК 621.391 
6158. Аль-Дулаймі Аймен Мохаммед Ходаєр. Математичні моделі та метод 

управління частотно-часовим ресурсом в мережі LTE : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Аль-Дулаймі Аймен Мохаммед Ходаєр ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — 
Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 
80 пр. — [2016-3962 А] УДК 621.391 

6159. Бабіч Ю. О. Підвищення функціональності моніторингу динамічних 
характеристик інформаційно-комунікаційних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Бабіч Юрій Олегович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2016. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 80 пр. — [2016-
3887 А] УДК 621.391 

6160. Вовк О. О. Методи підвищення стійкості та пропускної здатності систем 
прихованої передачі інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Вовк Олеся Олегівна ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3564 А] УДК 621.391 

6161. Здоренко Ю. М. Методи розподілу ресурсів телекомунікаційних каналів 
на основі використання нечітких нейронних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 
Здоренко Юрій Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Військ. ін-т 
телекомунікацій та інформатизації М-ва оборони України]. — Харків, 2016. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3658 А] 

 УДК 621.391:004.032.26 
6162. Іссам Саад. Моделі і методи аналізу та верифікації протоколів управ-

ління у програмно-конфігурованих мережах, що базуються на алгебрі комутаційних 
розподілених ресурсів та графах досяжності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Іссам Саад ; 
Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4321 А] УДК 621.391 

6163. Кальченко А. С. Удосконалення методів управління якістю сервісів в 
телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Кальченко Анастасія 
Сергіївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — 
Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-
4564 А] УДК 621.391 

6164. Касім Намір Хашім. Метод параметричного синтезу мережі LTE EPC з 
самоподібним трафіком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Касім Намір Хашім ; Одес. нац. 
акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 78 пр. — [2016-3916 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

6165. Алалі Абдулла. Методи підвищення пропускної здатності базових 
станцій мережі LTE шляхом раціонального використання ресурсів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 
мережі" / Алалі Абдулла ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2016. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4281 А] 

 УДК 621.396.677.4 

6166. Муштак Таліб Аль-Шурайфі. Методи та моделі підвищення пропускної 

здатності в коміркових мережах на основі технології LTE : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби 

телекомунікацій" / Муштак Таліб Аль-Шурайфі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 

115 пр. — [2016-3986 А] УДК 621.396 

6167. Пантєєв Р. Л. Способи підвищення точності визначення координат 

інтегрованими багатопозиційними комплексами радіомоніторингу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Пантєєв Роман Леонідович ; Ін-т приклад. математики і механіки НАНУ 

(Слов'янськ), [ПАТ "СКБ РТП"]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4351 А] УДК 621.396.96 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

6168. Нікітін С. О. Моделі та методи підвищення якості зв'язку в безпро-

водових телекомунікаційних системах на основі формування паралельних інформа-

ційних потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Нікітін Сергій Олександрович ; Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2016. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2016-4782 А] 

 УДК 621.397 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

6169. Богдан Ю. О. Теплообмін і гідродинаміка в теплообмінних апаратах з 

компактним розташуванням пучків труб для когенераційних установок на базі 

суднових поршневих двигунів внутрішнього згоряння : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. тепло-

енергетика" / Богдан Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики, 

[Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного]. — 

Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (26 назв). — 

100 пр. — [2016-4003 А] УДК 621.431.7.068 

6170. Голубєв М. В. Вдосконалення процесів фільтрації і охолодження від-

працьованих вихлопних газів суднової дизельної установки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-

новки" / Голубєв Максим Віталійович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2016. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4214 А] 

 УДК 621.431.7.068.4:629.5 

6171. Петельчиц В. Ю. Вдосконалення систем плівкового охолодження вхід-

них кромок лопаток газових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Пе-

тельчиц Вікторія Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2016-4107 А] 

 УДК 621.438-226.2-713 

6172. Проскурін А. Ю. Підвищення ефективності використання етанолу в 

поршневих двигунах шляхом термохімічної утилізації теплоти відхідних газів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 

енерг. установки" / Проскурін Аркадій Юрійович ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(28 назв). — 100 пр. — [2016-4147 А] УДК 621.431 

6173. Сірий О. А. Вплив параметрів струменево-нішевої системи на робочий 

процес пальникових пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Сірий Олександр Анато-

лійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 26 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4187 А] 

 УДК 621.43.056 

6174. Стеценко М. С. Підвищення надійності трубопроводів високого тиску 

паливної системи суднового малообертового дизеля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Стеценко 

Максим Сергійович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2016. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4265 А] 

 УДК 621.436.032-185 

621.5 Пневматична енергетика: машини  

та інструменти. Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

6175. Грич А. В. Підвищення ефективності кондиціювання припливного по-

вітря машинного відділення установки автономного енергозабезпечення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та 

компресор. техніка, системи кондиціювання" / Грич Артем Вікторович ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Одеса, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2016-4547 А]

 УДК 621.574 

6176. Остапенко О. В. Підвищення ефективності трансформації теплоти коге-

нераційних газопоршневих модулів установок автономного електро-, тепло- та 

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

спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" / 

Остапенко Олексій Валерійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4599 А] УДК 621.574 

6177. Тимошевська Л. В. Покращення показників великотоннажної аміачної 

холодильної установки з повітряним конденсатором комплексу перевантаження 

аміаку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 

"Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" / Тимошевська 

Любов Вікторівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2016-4382 А] 

 УДК 621.57.041:621.5.047 
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621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

6178. Мілтих В. С. Підвищення енергоефективності насосної станції з насо-

сами типу Д впливом геометричних параметрів їх робочих коліс на форму напірної 

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

05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Мілтих Вікторія Станіславівна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2016-4139 А] УДК 621.65 

6179. Оверко М. В. Обґрунтування раціональних параметрів робочих процесів 

та областей застосування перспективних засобів захисту водонапірних установок від 

гідравлічних ударів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Оверко Михайло Ва-

лентинович ; Сум. держ. ун-т, [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — Суми, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-

4244 А] УДК 621.646.94 

6180. Ольштинський П. Л. Урахування особливостей робочого процесу на-

прямного апарата для підвищення технічного рівня відцентрового насоса : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та 

гідропневмоагрегати" / Ольштинський Павло Леонідович ; Сум. держ. ун-т, [Н.-д. та 

проект.-конструктор. ін-т атом. і енерг. насособудування]. — Суми, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4468 А] 

 УДК 621.671 

6181. Станецький А. І. Забезпечення працездатності трубопроводів при три-

валій дії експлуатаційних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Станецький 

Андрій Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2016. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3415 А] 

 УДК 621.643 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

6182. Гончаров І. О. Керування структурою та фізико-хімічними власти-

востями шлакових розплавів флюсів для електродугового зварювання і електро-

шлакового переплаву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Гончаров Ігор 

Олександрович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 

2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 130 пр. — [2016-4693 А]

 УДК 621.791.048 

6183. Жбанков Я. Г. Розвиток наукових основ процесів гарячого пластичного 

деформування і удосконалення технологій кування крупних поковок : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Жбанков Ярослав Геннадійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. (Кра-

маторськ). — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(82 назви). — 130 пр. — [2016-4434 А] УДК 621.735.3 

6184. Купріянов О. В. Забезпечення якості високоточних з'єднань в умовах 

серійного виробництва на основі інформаційного супроводу технологічного процесу 
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складання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 

"Технологія машинобуд." / Купріянов Олександр Володимирович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2016. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 100 пр. — [2016-3924 А] УДК 621.717.015 

На ступінь кандидата 

6185. Аксьонов Д. С. Підвищення функціональних характеристик плазмових 

фільтрів для осадження багатокомпонентних покриттів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Аксьо-

нов Дмитро Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 

ін-т", [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — Харків, 2016. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (29 назв). — 100 пр. — [2016-4682 А] 

 УДК 621.793.7 

6186. Антоневич Я. К. Удосконалення технології лиття під тиском з орга-

нізацією автоматичного керування якістю виливків у замкненому режимі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.04 "Ливар. вир-во" / 

Антоневич Ярослав Казимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — 

Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2016-

4082 А] УДК 621.74.04 

6187. Биба Є. Г. Формування структури та механічних властивостей конструк-

ційних титанових сплавів під час активованого спікання порошків гідриду титану : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. 

металургія та композиц. матеріали" / Биба Євген Георгійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-3893 А] УДК 621.762.2 

6188. Замятін М. І. Теоретичні та технологічні основи використання проти-

пригарних покриттів на водній основі для заморожених форм та стрижнів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / 

Замятін Микола Іванович ; Нац. металург. акад. України, [Одес. нац. політехн. ун-т]. 

— Дніпро, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — 

[2016-3574 А] УДК 621.74 

6189. Калюжний П. Б. Одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям за 

моделями, що газифікуються, з аеродинамічним переміщенням формувального ма-

теріалу у контейнері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Калюжний Павло Борисович ; НАН України, Фіз.-

технол. ін-т металів і сплавів, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля (Сєвєро-

донецьк)]. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-4225 А] УДК 621.74.04 

6190. Каналес Сіллер Орасіо. Управління параметрами якості покриттів та 

ефективністю процесу газодинамічного напилювання на деталі авіаційної техніки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси 

фіз.-техн. оброб." / Каналес Сіллер Орасіо ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-4707 А] УДК 621.793.7:629.7 

6191. Максименко А. О. Зварюваність мікролегованих сталей з σт = 350...460 

МПа та зміцнення зварних з'єднань з накопиченими втомними пошкодженнями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання 
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та спорідн. процеси і технології" / Максименко Андрій Олексійович ; НАН України, 

Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 130 пр. — [2016-4101 А] 

 УДК 621.791.76:669.15 

6192. Маркова М. О. Удосконалення технологічних процесів виготовлення 

пустотілих поковок на основі способу кування без оправки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Маркова Марина Олександрівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). 

— 110 пр. — [2016-4177 А] УДК 621.735.3-416 

6193. Плєснецов С. Ю. Удосконалення технології валкового формування 

гнутих профілів з елементами згину до 180° : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Плєснецов 

Сергій Юрійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2016. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3714 А] УДК 621.77.01 

6194. Ходько О. О. Метод призначення технологічних параметрів гідродина-

мічного штампування деталей трубопроводів повітряних систем літальних апаратів з 

використанням інтегрованих CAD/CAE-систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування 

літал. апаратів" / Ходько Олександр Олексійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жу-

ковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-3515 А] УДК 621.7.044 

621.8 Деталі машин. Витратні матеріали. Кріпильні вироби. 

Змащування 

На ступінь кандидата 

6195. Данільцев В. В. Міцність конструкцій зі склопластика з міжшаровими 

дефектами структури матеріала : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Данільцев Віктор Володи-

мирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-4307 А] УДК 621.8.024/.025-419 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

6196. Хавін Г. Л. Моделювання, оптимізація й проектування технологічних 

процесів механічної обробки полімерних композиційних матеріалів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / 

Хавін Геннадій Львович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 

33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (35 назв). — 110 пр. — [2016-

3513 А] УДК 621.91.01 

На ступінь кандидата 

6197. Гермашев А. І. Підвищення якості кінцевого фрезерування тонкостінних 

елементів деталей шляхом застосування спеціальних технологічних середовищ : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 
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машинобуд." / Гермашев Антон Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—22 

(36 назв). — 100 пр. — [2016-3447 А] УДК 621.914 

6198. Полупан І. І. Підвищення ефективності процесу відновлення профілю 

колісних пар збірними різцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Полупан Іван 

Іванович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3400 А] 

 УДК 621.9.025-025.26:629.4.027.5 

6199. Хорольський В. Л. Удосконалення технології виробництва плоских 

листових заготовок з фасками під зварювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / 

Хорольський Володимир Леонідович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроград-

ського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-3426 А] УДК 621.98.04 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

6200. Гедзик Н. М. Удосконалення технології підвищення газовилучення з 

родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розроб. нафт. та газ. родовищ" / 

Гедзик Назарій Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2016-4297 А] УДК 622.279 

6201. Дудка І. В. Обґрунтування параметрів способу кріплення та охорони 

конвейєрних штреків для повторного їх використання в гірничо-геологічних умовах 

антрацитових шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.15.04 "Шахт. та підзем. буд-во" / Дудка Іван Володимирович ; Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-4555 А] УДК 622.267:622.335 

6202. Міщук Б. М. Удосконалення технології видобування нафти при фонтан-

ній експлуатації свердловин за зміни газового фактора : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розроб. нафт. та газ. родовищ" / 

Міщук Богдан Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 110 пр. — [2016-3285 А] УДК 622.276 

6203. Супрун М. В. Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в 

твердих породах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.15.10 "Буріння свердловин" / Супрун Михайло Вікторович ; Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу, [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України]. 

— Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-4031 А] УДК 622.23.051.7 

6204. Ткач М. Я. Підвищення працездатності замкових різьбових з'єднань 

бурильної колони імпульсним вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим 

азотуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Ткач Микола Ярославович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 110 пр. — [2016-3748 А] УДК 622.245 
6205. Федін К. А. Визначення сейсмічно безпечних параметрів масових ви-

бухів у кар'єрах з урахуванням результатів аналізу їх моніторингу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ 
корис. копалин" / Федін Костянтин Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". 
— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2016-3424 А] УДК 622.235:622.015 

6206. Шлапак В. О. Управління ефективністю бурових робіт при видобуванні 
декоративного каменю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Шлапак Володимир 
Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", [Житомир. держ. 
технол. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 
— [2016-3879 А] УДК 622.24:622.35 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 

6207. Джус А. П. Розвиток наукових основ забезпечення працездатності облад-
нання при транспортуванні стиснутого природного газу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Джус 
Андрій Петрович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (33 назви). — 100 пр. — [2016-
3342 А] УДК 622.691.4 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

6208. Бокій О. Б. Зниження екологічного ризику викидів шахтного метану в 
атмосферу на вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Бокій Олександр Борисович ; Держ. ВНЗ "Нац. 
гірн. ун-т", [Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" (Красноармійськ)]. — Дніпро, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2016-4530 А] 

 УДК 622.817.4:[502.3:504.5 
6209. Дєдіч І. О. Обґрунтування параметрів технології розробки вугільних 

пластів з поточним бурінням дегазаційних свердловин з земної поверхні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. 
родовищ корис. копалин" / Дєдіч Іван Олександрович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 
— Дніпро, 2016. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 120 пр. — [2016-
4222 А] УДК 622.831 

6210. Логунова О. О. Геомеханічне обґрунтування доцільності повторного 
використання підготовчих виробок вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Логунова 
Олександра Олегівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2016-3377 А] 

 УДК 622.83 
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6211. Лутс І. О. Зниження запиленості повітря при виробничих процесах в 

гірничих виробках марганцевих шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Лутс Ігор Олегович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2016-3542 А] УДК 622.807:622.64]:622.341 

6212. Пустовой Д. С. Підвищення ефективності очищення повітря від пилу в 

аспіраційних системах збагачувальних фабрик : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Пустовой Дмитро 

Сергійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3550 А] 

 УДК 622.807:622.7 

6213. Слащов А. І. Обґрунтування параметрів і розробка інформаційної сис-

теми безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних 

факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 

"Охорона праці" / Слащов Антон Ігорович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпро, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-4367 А] УДК 622.86 

623 Військова техніка 

На ступінь кандидата 

6214. Лазаренко А. О. Синтез і розробка інваріантних систем керування 

наведенням та стабілізацією основного озброєння танків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / 

Лазаренко Артем Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-3686 А] 

 УДК 623.412.6 

6215. Шаравара В. В. Діяльність ракетних військ: аспект оцінки впливу на 

навколишнє середовище : (дослідж. критеріїв екобезпеки) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шаравара Віталій 

Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3786 А] УДК 623.419:504.61 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної  

справи 

На ступінь доктора 

6216. Гібаленко О. М. Методологія нормування корозійної стійкості та довго-

вічності металоконструкцій в розрахунках за граничними станами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Гібаленко Олександр Миколайович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка, [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Полтава, 2016. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (74 назви). — 100 пр. — [2016-4212 А] УДК 624.014 

На ступінь кандидата 

6217. Балабай О. О. Імовірнісна оцінка ризику виникнення аварій на бетонних 

гравітаційних греблях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Балабай Олена Олександрів-

на ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2016. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2016-4804 А] 

 УДК 624.012.4.046:627.824.7]:519.87 

6218. Кравченко О. М. Залізобетонні конструкції фундаментів коксових 

батарей, які працюють в умовах впливу технологічних температур : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Кравченко Олександр Михайлович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 120 пр. 

— [2016-4775 А] УДК 624.012.45 

6219. Кропива М. О. Удосконалення розрахункового методу оцінювання 

вогнестійкості сталезалізобетонних плит із внутрішніми двутавровими сталевими 

балками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 

"Пожеж. безпека" / Кропива Михайло Олександрович ; Держ. служба України з 

надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Черкас. ін-т 

пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивіл. захисту України]. — Львів, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-4331 А] 

 УДК 624.073.012.3.072.2 

6220. Паливода О. А. Напружено-деформований стан і несуча здатність 

трубобетонних елементів зі зміцненими осердями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Паливода Олександр Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. ВНЗ "Криворіз. 

нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 ( 9 назв). — 100 пр. — 

[2016-3989 А] УДК 624.012.4 

6221. Ромашкіна М. А. Вплив запроектних навантажень на напружено-де-

формований стан конструкцій будівель та споруд : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Ромашкіна Марина Андріївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3945 А] 

 УДК 624.042 

6222. Сасовський Т. А. Напружено-деформований стан балок із клеєної дере-

вини за дії малоциклових навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сасовський 

Тарас Анатолійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2016. 

— [22] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

4790 А] УДК 624.011.1 

6223. Чучмай О. М. Розвиток аналітичних і чисельних методів розрахунків 

залізобетонних кесонних перекриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Чучмай Олександр 

Михайлович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3314 А] 

 УДК 624.012.45 

6224. Юрко П. А. Міцність нормальних перерізів стиснутих залізобетонних 

елементів на основі деформаційної моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Юрко 

Павло Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4280 А]

 УДК 624.07.012.45.046 
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624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

6225. Іванченко В. Г. Пресіометрія при оцінці якості цементації основи за 

бурозмішувальною технологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Іванченко Володимир Григорович ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4318 А] УДК 624.131.24 

6226. Легенченко В. А. Закономірності осідань великорозмірних фундаментів, 

що розташовані на ґрунтовому шарі кінцевої товщини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Леген-

ченко Вероніка Андріївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4453 А] 

 УДК 624.151 

6227. Причина К. С. Удосконалення методу розрахунку ґрунтових схилів в 

умовах міської забудови при змінному рівні підземних вод : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / 

Причина Катерина Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 

2016. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 120 пр. — [2016-3401 А]

 УДК 624.131.537:628.1.036 

6228. Шепель Н. М. Закономірності деформування геотехнічної системи "спо-

руда — лесовий масив" в зоні дії динамічних навантажень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Шепель 

Ніна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпропетровськ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3433 А] 

 УДК 624.131.5 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

6229. Дорожко Є. В. Удосконалення методу розрахунку тонких асфальто-

бетонних шарів на жорсткій основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Дорожко Євген Вікто-

рович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4013 А] УДК 625.852.042 

6230. Малишева В. В. Удосконалення методу визначення інгредієнтно-пара-

метричного забруднення автомобільних доріг та обґрунтування параметрів захисних 

екранів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.11 

"Автомоб. шляхи та аеродроми" / Малишева Вікторія Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3863 А] 

 УДК 625.7:504.5 

626 Гідротехніка. Гідротехнічне будівництво загалом 

На ступінь кандидата 

6231. Агеєв А. О. Відновлення залізобетонних гідротехнічних споруд меліо-

ративних систем методом конструкційного ремонту : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Агеєв Андрій Олек-

сандрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4402 А]

 УДК 626.83:69.059.25 
6232. Гудков Д. М. Метод підвищення ефективності процесу функціонування 

суднохідних шлюзів України в умовах експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 
Гудков Денис Миколайович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного. — Київ, 2016. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-3570 А] УДК 626.4(477) 

627 Природні водні шляхи, порти, гавані  

та берегові гідротехнічні споруди 

На ступінь кандидата 

6233. Панова І. М. Вплив вітрових хвиль на верхню будову морських гідро-
технічних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Панова Ірина Миколаївна ; Одес. 
держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (7 назв). — 120 пр. — [2016-4248 А] УДК 627.223.6 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

На ступінь доктора 

6234. Смирнов О. П. Науково-технічні основи підвищення ефективності екс-
плуатації гібридних транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Смирнов 
Олег Петрович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (67 назв). — 100 пр. — [2016-4369 А] 

 УДК 629.016-025.26 

На ступінь кандидата 

6235. Зионг Ші Хіеп. Покращення керованості швидкохідних гусеничних 
машин за рахунок встановлення електромеханічних механізмів повороту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та 
трактори" / Зионг Ші Хіеп ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2016-3659 А] 

 УДК 629.033 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

6236. Подригало Н. М. Концепція забезпечення ефективності і контролю 
функціональної стабільності моторно-трансмісійних установок транспортно-тягових 
засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Подригало Надія Михайлівна ; Харків. 
нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 
(37 назв). — 100 пр. — [2016-4112 А] УДК 629.3.016-235 

6237. Сараєв О. В. Метод оцінки ефективності гальмування транспортних 

засобів при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Сараєв 

Олексій Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 34—37 (42 назви). — 100 пр. — [2016-4024 А] 

 УДК 629.33/.37.016-592 

На ступінь кандидата 

6238. Лисий О. В. Підвищення ефективності експлуатації автомобільних поїздів 

шляхом управління їх технічним станом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Лисий 

Олександр Васильович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Військ. акад. (м. Одеса) М-ва оборони України]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3474 А] 

 УДК 629.35.017.083 

6239. Мітцель М. О. Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-

економічні показники колісних тракторів з безступінчастими гідрооб'ємно-меха-

нічними трансмісіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Мітцель Микола Олександрович ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3698 А] 

 УДК 629.3.014.2-235 

6240. Островерх О. О. Теоретичне обґрунтування використання безступін-

частих гідрооб'ємно-механічних трансмісій на автомобілях для ремонту нафтогазо-

вих свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Островерх Олександр Олегович ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2016-3705 А] УДК 629.36-235:622.8 

6241. Тітова Л. Л. Обґрунтування параметрів та режимів відновлення праце-

здатності лісових мобільних енергетичних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. 

робіт" / Тітова Людмила Леонідівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (32 назви). — 100 пр. — [2016-3420 А] УДК 629.3.083:630 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

6242. Ващенко Я. В. Удосконалення технології діагностування стану тягового 

асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Ващенко Ярослав Ва-

сильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. 

— Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

3618 А] УДК 629.4.03-022.362 

6243. Дьомін А. Ю. Удосконалення технології відновлення колінчастих валів 

тепловозних двигунів шляхом нанесення антифрикційного зносостійкого покриття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Дьомін Андрій Юрійович ; Укр. держ. ун-т залізн. 

трансп. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2016-4700 А] УДК 629.4.083-233.132 



   

 
162 

6244. Єріцян Б. Х. Синтез комбінованої системи нахилу кузова швидкісного 

електричного рухомого складу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Єріцян Багіш Хачикович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3646 А] УДК 629.423.023.14 

6245. Ковальова О. В. Удосконалення транспортного процесу залізниць 

шляхом забезпечення вантажовласників рухомим складом необхідної комерційної 

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

05.22.01 "Трансп. системи" / Ковальова Оксана Володимирівна ; Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4711 А] УДК 629.4.01:656.223 

6246. Новіков В. Ф. Визначення раціональних параметрів тягового лінійного 

двигуна для високошвидкісного електротранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Новіков Володимир 

Федорович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Ін-т 

трансп. систем і технологій НАН України]. — Дніпропетровськ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3290 А] 

 УДК 629.423.31.016.56 

6247. Осьмак В. Є. Підвищення ефективності використання критих вагонів з 

теплоізоляцією шляхом удосконалення методів експериментального визначення 

параметрів їх теплотехнічного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Осьмак 

Віктор Євгенійович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4105 А] УДК 629.463.122 

6248. Петінов Я. П. Підвищення безпеки транспорту шляхом вдосконалення 

контролю операційної діяльності машиніста поїзда на основі індивідуальної норми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. 

системи" / Петінов Ярослав Петрович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 

2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4251 А]

 УДК 629.4.053-048.77 

6249. Савеленко І. В. Автоматизація процесу керування тяговими установ-

ками з синхронними двигунами на постійних магнітах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Савеленко Іван Володимирович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — Кіровоград, 2016. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4360 А] 

 УДК 629.4.05 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

6250. Бендеберя Ф. А. Метод оцінки режиму використання тросів і гнучких 

трубопроводів в практиці експлуатації суден : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Бендеберя Федір Андрійович ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра 

Конашевича-Сагайдачного, [ДП "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості"]. — Київ, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). 

— [2016-4123 А] УДК 629.5.064.3:621.818 

6251. Дун Сіньшо. Визначення оптимальних головних розмірів судна-газовоза 

для перевезення зріджених газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Дун Сіньшо ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2016. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4050 А] УДК 629.543.012 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

6252. Мухіна М. П. Методологія комплексної кореляційно-екстремальної 

навігації безпілотних авіаційних систем в умовах ризику : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Мухіна 

Марина Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(42 назви). — 100 пр. — [2016-4241 А] УДК 629.7.014.072 

На ступінь кандидата 

6253. Дровнін С. С. Підвищення ефективності експлуатації газотурбінних 

двигунів через відновлення властивостей олив : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Дровнін Сергій Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4167 А] УДК 629.7.017.036.3:662.75 

6254. Семенцов В. Ф. Конструктивно-технологічні методи забезпечення 

ресурсу планера літака в зонах функціональних отворів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випро-

бування літал. апаратів" / Семенцов Віктор Федорович ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. 

підприємство "Антонов" держ. концерну "Укроборонпром"]. — Київ, 2016. — 22 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3875 А]

 УДК 629.735.33.01-47 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

6255. Черневий Ю. І. Гетерогенність і типологічні засади формування лісів 

карпатської частини басейну р. Дністер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра біол. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Черневий Юрій Івано-

вич ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2016. — 32 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (36 назв). — 100 пр. — [2016-3428 А] УДК 630*18(477.8) 

На ступінь кандидата 

6256. Кудряшова К. М. Стратегічні пріоритети розвитку лісового госпо-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кудряшова Катерина Миколаївна ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-4575 А] УДК 630*6(477) 

6257. Соколова І. М. Поширеність і шкідливість стовбурових комах не-

зімкнених соснових культур у придонецьких борах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Соколова 

Ірина Миколаївна ; НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та 
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агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Держ. агентства ліс. ресурсів України. — 

Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — 

[2016-3305 А] УДК 630*4:582.475.1:632.7](477.62) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

6258. Антонюк Р. Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення при-

бутковості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Антонюк Роксолана Ростиславівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 130 пр. — [2016-3441 А] 

 УДК 631.164.6 

6259. Богомолова К. С. Управління конкурентоспроможністю продукції аграр-

них підприємств рослинницького напряму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Катерина Сергіївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

4206 А] УДК 631.15:633/635 

6260. Бойко Я. Б. Механізми управління розвитком експортного потенціалу 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойко Ярослав Богданович ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4289 А] 

 УДК 631.11:339.564 

6261. Винограденко С. О. Інтенсифікація використання земельних ресурсів 

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

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

Сергій Олександрович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2016. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2016-4414 А] УДК 631.15:332.33 

6262. Горогоцька Н. І. Диверсифікація діяльності сільськогосподарських під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Горогоцька Наталія Ігорівна ; Львів. нац. 

аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4048 А] 

 УДК 631.162 

6263. Давиденко В. М. Ефективність використання земель інтегрованими 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Давиденко Валерій Миколайо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — 

Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2016-3909 А]

 УДК 631.115:332.3 

6264. Дронова Т. С. Розвиток та ефективне використання трудових ресурсів у 

сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дронова Тетяна 
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Сергіївна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Ун-т мит. справи та фінансів]. — Полтава, 

2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4128 А]

 УДК 631.11:331.101.262 

6265. Зоргач А. М. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сіль-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зоргач Альона Ми-

колаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3354 А] 

 УДК 631.152 

6266. Кальченко М. М. Економічна ефективність залучення і використання 

фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Кальченко Микола Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 2016. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3358 А] 

 УДК 631.16:658.15 

6267. Кухта К. О. Формування ефективного виробництва і реалізації зерна в 

сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кухта Катерина 

Олексіївна ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3541 А] 

 УДК 631.153/.155:633.1 

6268. Кушнерик О. В. Управління мотивацією персоналу аграрних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Кушнерик Олена Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2016. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3472 А] 

 УДК 631.11:331.101.3 

6269. Лантух А. О. Формування стратегії сталого розвитку аграрних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Лантух Андрій Олександрович ; Полтав. держ. 

аграр. акад. — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-3373 А] УДК 631.1.016:005.21-043.86 

6270. Лещенко Л. О. Механізм формування прибуткового виробництва овочів 

у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Лариса Олександрівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2016. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-

4234 А] УДК 631.15:635 

6271. Миколайчук Я. Л. Оперативне управління виробництвом у сільсько-

господарських підприємствах з використанням нових інформаційних технологій : 

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

та упр. підприємствами" / Миколайчук Ярослав Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — 

Київ, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

120 пр. — [2016-4339 А] УДК 631.15:004.9 

6272. Мовчанюк А. В. Формування виробничих витрат у молочному скотарстві 

в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мовчанюк 

Анастасія Валентинівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Уман. нац. ун-т 

садівництва]. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2016-3387 А] УДК 631.155:636.2.034 

6273. Прозоров Р. Г. Формування та розвиток логістичної системи молочного 

скотарства у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Прозоров Роман Геннадійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Ін-т 

тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2016. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3491 А] 

 УДК 631.155:636.2.034 

6274. Смігунова О. В. Організаційно-економічні засади формування раціо-

нальних розмірів аграрних підприємств молочного напряму : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Смігунова Олена Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-4262 А] УДК 631.152:636.034 

6275. Супрун О. О. Розвиток фінансування діяльності аграрних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Супрун Ольга Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Херсон. 

держ. аграр. ун-т М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2016-3951 А] 

 УДК 631.16 

6276. Трегуб О. М. Гармонізація галузевої структури сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Трегуб Олена Миколаївна ; Харків. 

нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4267 А] УДК 631.15:338.33 

6277. Черненко Ю. Ю. Інтенсифікація виробництва овочів відкритого ґрунту 

на інноваційній основі у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Черненко Юлія Юріївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. 

— Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2016-4194 А] УДК 631.151.2:635 

6278. Якубів Р. Д. Організаційно-економічне забезпечення управління персо-

налом сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Роман Дмитрович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-4080 А] УДК 631.15 

6279. Яшина І. М. Управління сільськогосподарськими підприємствами ма-

лого бізнесу на засадах маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яшина Ірина 

Михайлівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. 

— Біла Церква (Київ. обл.), 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2016-4800 А] УДК 631.11.017.3:339.138 
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631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

6280. Ахмед Алі Кадем Ахмед. Обґрунтування параметрів та режимів роботи 

колісних рушіїв мобільних сільськогосподарських агрегатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Ахмед Алі Кадем Ахмед ; Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3607 А] УДК 631.3.076 

6281. Бабій М. В. Обґрунтування параметрів енергозберігаючого приводу 

косарки сегментно-пальцевої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Бабій Марія Ва-

силівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2016. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4405 А] 

 УДК 631.352.02:62-83 

6282. Бундза О. З. Розробка та обґрунтування параметрів машини для зни-

щення бур'янів контактної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Бундза Олег 

Зіновійович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-

тування]. — Вінниця, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2016-4411 А] УДК 631.348 

6283. Вольський В. А. Удосконалення параметрів ґрунтообробних сферичних 

дискових робочих органів з нахиленою віссю обертання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Вольський Володимир Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3761 А]

 УДК 631.312.8 

6284. Грубань В. А. Обґрунтування параметрів і режимів роботи качано-

відокремлювального апарата технологічного модуля для збирання кукурудзи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і 

засоби механізації с.-г. вир-ва" / Грубань Василь Анатолійович ; Кіровоград. нац. 

техн. ун-т, [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. — Кіровоград, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3972 А] 

 УДК 631.355 

6285. Деркач В. В. Обґрунтування технології та режимних параметрів ресурсо-

зберігаючого процесу підбирання сіна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Деркач Ві-

талій Васильович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3910 А] УДК 631.353.3 

6286. Коробка С. В. Обґрунтування параметрів та режимів роботи геліосу-

шарки фруктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Коробка Сергій Васильович ; 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назв). — 130 пр. — [2016-3539 А] УДК 631.365:621.311.243 

6287. Мироненко А. П. Обґрунтування параметрів технологічного процесу і 

розробка вертикального змішувача інгредієнтів комбікормів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-



   

 
168 

ханізації с.-г. вир-ва" / Мироненко Анатолій Прохорович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2016-3865 А] УДК 631.363:621.929.7 
6288. Твердохліб І. В. Обґрунтування технології та конструктивно-режимних 

параметрів терково-сепаруючого блоку для обробки вороху трав : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-
ханізації с.-г. вир-ва" / Твердохліб Ігор Вікторович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — 
Вінниця, 2016. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2016-
4381 А] УДК 631.361 

6289. Хлопецький Р. А. Удосконалення технології та засобу для добування 
озерних сапропелів з-під шару води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Хлопецький 
Роман Андрійович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2016. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2016-3514 А] УДК 631.347 

6290. Холодюк О. В. Обґрунтування параметрів бітерно-ножового апарата для 
подрібнення трав'яної маси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Холодюк Олек-
сандр Володимирович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2016. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—22 (33 назви). — 100 пр. — [2016-3956 А] УДК 631.363.2 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

6291. Десятник К. О. Вплив вапняних меліорантів на екологічні та продук-
тивні функції ґрунтів з різною кислотно-основною рівновагою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Десятник 
Каріна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2016. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3639 А] 

 УДК 631.415:631.821 
6292. Самчук Ж. С. Демутація фітоценозів перелогів на дерново-карбонатних 

ґрунтах Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Самчук Жанна Сергіївна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. 
ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Львів, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20. — 110 пр. — [2016-4483 А] УДК 631.445.8:574.4 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

6293. Вожегов С. Г. Теоретичне та агроекологічне обґрунтування технологій 
вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Вожегов 
Сергій Герваськович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т рису Нац. акад. 
аграр. наук України]. — Херсон, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 
(56 назв). — 100 пр. — [2016-3849 А] УДК 631.582:633.18:631.67 

6294. Стригун В. М. Створення сортів гороху овочевого в Україні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і на-
сінництво" / Стригун Віктор Маркович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України, [Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграр. наук 
України]. — Київ, 2016. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (64 назви). — 
100 пр. — [2016-4489 А] УДК 631.527:635.656](477) 
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На ступінь кандидата 

6295. Карпенко Л. Д. Продуктивність пшениці м'якої ярої залежно від 

регламентів сівби в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Карпенко 

Людмила Дмитрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — 

[2016-4172 А] УДК 631.53.04:633.14](292.485:477) 

6296. Максимов М. В. Удосконалення технології вирощування сочевиці за 

різних умов зволоження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Максимов Максим Валерійович ; Держ. ВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-4584 А] УДК 631.5+631.67]:635.658 

6297. Тимошенко О. О. Удосконалення методу оцінки і створення вихідного 

матеріалу сої для селекції на продуктивність : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Тимошенко 

Олександр Олексійович ; 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. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2016-

3556 А] УДК 631.527:633.34 

6298. Токарчук М. М. Біологічні особливості золотушника канадського 

(Solidago canadensis L.) і наукове обґрунтування ефективної системи його контро-

лювання в Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Токарчук Максим Михайлович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2016. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3954 А] 

 УДК 631.51:632.93 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

6299. Шатковський А. П. Наукові основи інтенсивних технологій краплин-

ного зрошення просапних культур в умовах Степу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Шатковський 

Андрій Петрович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т вод. проблем і 

меліорації Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2016. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—39 (100 назв). — 100 пр. — [2016-4631 А] 

 УДК 631.674.6:635.1](292.486:477) 

На ступінь кандидата 

6300. Приходько Н. В. Обґрунтування ресурсозберігаючих параметрів водо-

користування на рисових зрошувальних системах при змінних кліматичних умовах : 

(на прикладі Придунайс. РЗС Одес. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Приходько Наталія Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т вод. проблем і меліорації, [Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2016-3944 А] УДК 631.67:633.18](477.74) 

6301. Ткачук Р. М. Удосконалення конструкцій та методів розрахунку дре-

нажно-модульних систем з різнорівневим підключенням регулюючих дрен : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 
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Ткачук Руслан Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і 

меліорації, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3952 А]

 УДК 631.62 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

6302. Ткаленко Г. М. Екологічне обґрунтування створення і застосування 
біологічних препаратів для оптимізації фітосанітарного стану овочевих агроценозів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Ткаленко Ганна Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — 
Київ, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (74 назви). — 100 пр. — [2016-
3503 А] УДК 631.95:632.7:635 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

6303. Сікура О. О. Екологічне обґрунтування контролю чисельності західного 
кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) в Закарпатті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / 
Сікура Олександр Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту 
рослин. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. 
— [2016-3733 А] УДК 632.913:595.768.1:633.15](477.87) 

6304. Чепернатий Є. В. Основні шкідники суниці та регулювання їх чисель-
ності в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Чепернатий Євген Володимирович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 
2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4077 А]
 УДК 632.7:634.75](477) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

6305. Голік О. В. Методологічні основи реалізації генетичного потенціалу 
роду Triticum L. у селекції пшениці ярої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Голік Олег Вікторович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2016. 
— 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—43 (72 назви). — 100 пр. — [2016-4300 А] 

 УДК 633.11"321":631.527 
6306. Кириленко В. В. Методи створення вихідного матеріалу пшениці 

озимої, стійкого до несприятливих чинників довкілля Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насін-
ництво" / Кириленко Віра Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. уста-
нова "Ін-т зерн. культур", [Миронів. ін-т пшениці ім. Д. М. Ремесла]. — Дніпро, 
2016. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—38 (90 назв). — 100 пр. — 
[2016-3977 А] УДК 633.11"324":631.5](292.485:477) 
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На ступінь кандидата 

6307. Бузинний М. В. Продуктивність пшениці м'якої озимої за реалізації 

генетичного потенціалу сортів та елементів технології вирощування у Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Бузинний Микола Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4291 А] 

 УДК 633.11"324":631.5](282.485:477) 

6308. Вологдіна Г. Б. Створення вихідного матеріалу і сортів пшениці м'якої 

озимої з використанням сортозразків болгарської селекції в умовах Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Вологдіна Галина Борисівна ; Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни, Держ. установа "Ін-т зерн. культур", [Миронів. ін-т пшениці ім. Д. М. Ре-

месла]. — Дніпро, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3966 А] УДК 633.11"324":631.527](292.485:477) 

6309. Гож О. А. Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від мікродобрив 

та регуляторів росту на зрошуваних землях півдня України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Гож 

Олександр Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2016-4298 А] 

 УДК 633.15:631.8:631.67](477.7) 

6310. Змієвська О. А. Селекційна цінність ліній-відновлювачів фертильності 

для створення високогетерозисних гібридів жита озимого : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Змієвська 

Олена Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва  

ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). 

— 100 пр. — [2016-4315 А] УДК 633.14"324":631.527 

6311. Мандровська С. М. Агроекологічні основи введення в культуру проса 

прутоподібного (Panicum virgatum L.) в Лісостепу України : автореф. [дис.] на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Мандров-

ська Світлана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і 

цукр. буряків. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2016-3928 А] УДК 633.17:631.5](292.485:477) 

6312. Усов О. С. Оптимізація елементів технології вирощування пшениці твердої 

ярої в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Усов Олексій Семенович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2016. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4385 А] 

 УДК 633.11"321":631.5](477-11) 

6313. Шакалій С. М. Урожайність і якість зерна пшениці м'якої озимої 

залежно від мінерального живлення та захисту рослин в умовах лівобережного 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Шакалій Світлана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 

2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 110 пр. — [2016-4277 А]

 УДК 633.111"324":[631.81+632.93](292.485:477.5) 
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633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини  

На ступінь кандидата 

6314. Щербачук В. М. Оптимізація елементів технології вирощування сої в 

умовах Західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Щербачук Віктор Миколайович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — 

Вінниця, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2016-3318 А] УДК 633.34:631.5](292.485-15) 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

6315. Мошківська С. В. Біологічні особливості борщівника Сосновського і 

наукове обґрунтування ефективної системи його контролювання в Правобережному 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.13 "Гербологія" / Мошківська Сніжана Валентинівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3934 А] 

 УДК 633.51:632.9](292.485:477.4) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь доктора 

6316. Балагура О. В. Біологічні і агротехнічні основи виробництва насіння 

сучасних гібридів буряків цукрових у Центральному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Балагура Олег Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2016. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—35 (32 назви). — 100 пр. — [2016-3890 А] 

 УДК 633.63:631.531](292.485:477.4) 

6317. Сторожик Л. І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів 

сорго цукрового як біоенергетичної культури в Степу та Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Сторожик Лариса Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН", [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків]. — Київ, 2016. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (42 назви). — 100 пр. — [2016-4622 А] 

 УДК 633.63:631.5](292.485:477) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

6318. Димитров С. Г. Формування продуктивності гібридів соняшнику з 

генетичною стійкістю до гербіцидів в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Димитров 

Сергій Георгійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. 

буряків. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. 

— [2016-3571 А] УДК 633.854.78:631.559](292.485:477) 

6319. Сікора Ю. В. Удосконалення елементів технології вирощування тютюну 

на насіння в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Сікора Юрій Володимирович ; 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — [2016-3410 А] 
 УДК 633.71:631.53.02](292.485) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

6320. Сімонов М. Р. Біохімічний та гормональний статус у здорових і хворих 
на кетоз високопродуктивних корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сімонов Маріан Романович ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2016. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 24—29 (44 назви). — 100 пр. — [2016-3496 А] УДК 636.2.09:612.018 

6321. Соколюк В. М. Санітарно-гігієнічна оцінка води різних біогеохімічних 
зон України та експериментальне обґрунтування її потреби для напування корів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна 
тварин та вет. санітарія" / Соколюк Василь Мінович ; Харків. держ. зоовет. акад., 
[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Харків, 2016. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (37 назв). — 100 пр. — [2016-4026 А] 

 УДК 636.2.084.3.09:614.777(477) 

На ступінь кандидата 

6322. Головко Н. П. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою 
курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та кормовою 
добавкою "Пробікс" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 
16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Головко Наталія Петрівна ; Нац. ун-т біоре-
сурсів і природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Київ, 2016. 
— 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4047 А] 

 УДК 636.52./58.09:636.085.1 
6323. Степаненко Г. О. Метаболічні остеопатії в рептилій : (патогенез, 

діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 
[спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Степаненко Ганна Олександрівна ; 
Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Біла Церква (Київ. обл.), 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-4792 А]
 УДК 636.98.09:615.828 

6324. Шендрик І. М. Роль личинок Strongyloides papillosus в інфекційному 
процесі туберкульозу : (в експерименті на мурчаках) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 
інфекц. хвороби та імунологія" / Шендрик Ірина Миколаївна ; Держ. вет. та фіто-
санітар. служба України, Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорга-
нізмів, [Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-3432 А] 

 УДК 636.09:616-002.5-022.7 
6325. Ямцун Т. С. Експериментальне обґрунтування використання імуномо-

дулюючого препарату "Арсенал" для підвищення неспецифічної резистентності 
тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 
"Гігієна тварин та вет. санітарія" / Ямцун Таїса Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. 
— Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
4520 А] УДК 636.09:615.37 
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636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

6326. Квінт В. О. Оцінка продуктивних якостей овець таврійського типу 
асканійської тонкорунної породи різної будови тіла : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Квінт 
Вікторія Олександрівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т тваринництва степ. р-нів 
ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства]. — 
Миколаїв, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2016-3359 А] УДК 636.37.082 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

6327. Ушакова С. В. Ефективність використання міжпородних поєднань для 
підвищення продуктивних якостей свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ушакова Світлана 
Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. ВНЗ 
"Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4386 А] УДК 636.4.082.26 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

6328. Голубєва Т. А. Поживність сухої пивної дробини та використання її у 
годівлі молодняку перепелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Голубєва Тетяна 
Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2016. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3906 А] 

 УДК 636.594.084.1.087.2 
6329. Нечай Н. М. Ефективність використання підкислювачів в годівлі 

молодняку перепелів м'ясного напряму продуктивності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Нечай Надія Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2016-
4346 А] УДК 636.59.084/.087 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

На ступінь кандидата 

6330. Демчук О. М. Ефективність переробки та реалізації молока в аграрних 
підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Демчук Олена Миколаївна ; 
Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Дніпро-
петровськ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 150 пр. — 
[2016-3453 А] УДК 637.01 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні  
продукти 

На ступінь доктора 

6331. Дмитрів В. Т. Механіко-технологічні основи підвищення ефективності 

доїльних установок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
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05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Дмитрів Василь Тарасович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації 

сіл. госп-ва", [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Глеваха (Київ. обл.), 2016. — 47 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 39—44 (49 назв). — 120 пр. — [2016-3764 А] УДК 637.115 

На ступінь кандидата 

6332. Любенко Г. Д. Технологія термостійких та заморожених начинок з 
використанням молочної сировини і концентрату насіння кунжуту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і 
охолодж. харч. продуктів" / Любенко Галина Дмитрівна ; Харків. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). 
— 120 пр. — [2016-3543 А] УДК 637.133:664.9.022 

6333. Рєзніков І. В. Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів 
маніпулятора доїння корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Рєзніков Ігор 
Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації 
та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2016. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4740 А] УДК 637.115.02 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь доктора 

6334. Янчева М. О. Наукове обґрунтування використання композицій 
кріостабілізуючої дії в технології напівфабрикатів м'ясних посічених заморожених : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія 
м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Янчева Марина Олександрівна ; 
Одес. нац. акад. харч. технологій, [Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі]. — 
Одеса, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (76 назв). — 100 пр. — [2016-
3439 А] УДК 637.521:637.5.037 

На ступінь кандидата 

6335. Крук О. П. Оцінювання м'ясної продуктивності бугайців залежно від 
приростів живої маси та віку забою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Крук 
Ольга Павлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 
2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2016-3922 А] УДК 637.5.05:636.2.083 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь доктора 

6336. Петров Р. В. Аеромоноз риби : (епізоотол. моніторинг, діагностика, біол. 
властивості збудника та розроб. лікув.-профілакт. заходів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 
інфекц. хвороби та імунологія" / Петров Роман Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Сум. нац. аграр. 
ун-т]. — Харків, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 100 пр. 
— [2016-3398 А] УДК 639.2.09 
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На ступінь кандидата 

6337. Воліченко Ю. М. Оптимізація вирощування цьоголіток коропових риб 
за пасовищною технологією в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Воліченко Юрій 
Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва, [ДВНЗ "Херсон. 
держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2016-3626 А] УДК 639.371:597.551.2 

6338. Куріненко Г. А. Вирощування пеляді (Coregonus peled Gmelin, 1788) за 
різних технологій в умовах рибних господарств України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Куріненко Ганна 
Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2016. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3685 А] 

 УДК 639.3.04:597.552.51](477) 
6339. Лошкова Ю. М. Технолого-біологічні аспекти вирощування дволіток 

коропових риб у полікультурі для зарибнення водойм пониззя Дніпра : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Лошкова 
Юлія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва, [ДВНЗ "Херсон. 
держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2016-3690 А] УДК 639.3.04:597.551.2](477.7) 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.  

Харчування. Столовий посуд 

На ступінь доктора 

6340. Юдіна Т. І. Наукове обґрунтування технологій структурованої кулі-
нарної продукції з використанням концентратів сколотин : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Юдіна 
Тетяна Іллівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 47 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 36—43 (67 назв). — 100 пр. — [2016-4636 А] 

 УДК 641.51:[664.87:637.247 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні  

підприємства. Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

6341. Вострякова В. Ю. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства : 
(за матеріалами вид.-полігр. підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Вострякова Валентина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2016-4009 А] УДК 655.15(477):330.341.1 

6342. Петрик П. Б. Удосконалення технології ароматизації поліграфічної 

продукції в офсетних рулонних машинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Петрик Павло 

Богданович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2016-4601 А] 
 УДК 655.3.022.6.066.53 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

6343. Черепаха О. С. Формування віртуальної системи управління процесами 
доставки товарів народного споживання у великих містах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Черепаха 
Олександр Сергійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2016. — 22 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3834 А] 

 УДК 656.073:004.94 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь доктора 

6344. Грицук І. В. Концепція забезпечення оптимального температурного 
стану двигунів і транспортних засобів в умовах експлуатації : автореф. [дис.] на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
засобів трансп." / Грицук Ігор Валерійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 
Харків, 2016. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). 
— 100 пр. — [2016-3971 А] УДК 656.13.06:621.43 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

6345. Горбова О. В. Удосконалення методів техніко-експлуатаційної оцінки 
роботи залізничних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Горбова Олександра 
Вікторівна ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 
2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2016-
4546 А] УДК 656.21.071.8-044.337 

6346. Журавльов А. Ю. Підвищення експлуатаційної надійності роботи 
рейкових кіл полігону електротяги змінного струму, який примикає до станції 
стикування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 
"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Журавльов Антон Юрійович ; Дніпро-
петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2016. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2016-
4558 А] УДК 656.257 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

6347. Любченко В. О. Економічні основи страхування ризиків у діяльності 
класифікаційного товариства (регістра суден) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Люб-
ченко Вікторія Олегівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., 
[Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2016. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4237 А] УДК 656.611.2:368.23 
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6348. Судник Н. В. Організаційно-економічні основи забезпечення ефективної 

експлуатації орендованого флоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Судник Надія 

Віталіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. 

мор. ун-т]. — Одеса, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2016-4674 А] УДК 656.6.07 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь доктора 

6349. Гончаренко А. В. Експлуатація активних транспортних систем в умовах 

багатоальтернативності та невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Гончаренко Андрій Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—36 (58 назв). — 100 пр. — [2016-4302 А] УДК 656.7.07/.08 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

6350. Криштопа І. І. Побудова стратегічного обліку об'єднаного бізнесу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Криштопа Ірина Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2016. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 

(50 назв). — 100 пр. — [2016-4720 А] УДК 657.05:334.75 

6351. Мельниченко О. В. Організація і методологія аналізу і аудиту електрон-

них грошей в банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельниченко Олександр Віталійович ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2016. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (45 назв) та в підрядк. прим. — 300 пр. — [2016-4780 А] 

 УДК 657:[336.74:004.738.5 

На ступінь кандидата 

6352. Амалян А. В. Облік продажу товарів із наданням знижок та бонусів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Амалян Арутюн Вільямсович ; Держ. служба статистики України, 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4761 А] УДК 657.444:658.8.033 

6353. Бляхарчук М. О. Формування облікової політики в системі управління 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бляхарчук Марія Олександрівна ; Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Рівне, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—19 (45 назв). — 100 пр. — [2016-

3803 А] УДК 657.05 

6354. Гангал Л. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління конкуренто-

спроможністю агропромислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гангал 

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

— Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4541 А] УДК 657:631.11 

6355. Марків М. М. Організація управлінського обліку на деревообробних 

підприємствах із виробництва твердого біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Марків Марія 

Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4725 А] УДК 657:662.71 

6356. Чудопал А. І. Оцінка ринкової вартості акціонерних товариств буді-

вельної галузі із використанням інструментів порівняльного підходу : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Чудопал Анна Іванівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4119 А] УДК 657.922:334.722.8]:69 

6357. Юнацький М. О. Облікова політика в управлінні діяльністю корпо-

ративних підприємств: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Юнацький 

Мар'ян Олегович ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку 

та аудиту. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2016-3960 А] УДК 657:334.78 

6358. Якименко М. В. Бухгалтерський облік формування фінансових резуль-

татів в умовах ризик-орієнтованого управління : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Якименко 

Марія Володимирівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2016. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2016-4798 А] УДК 657.44 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

6359. Побережець О. В. Управління результатами діяльності промислового 

підприємства: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Побережець Ольга 

Валеріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2016. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (42 назви). — 100 пр. — [2016-3943 А] 

 УДК 658.1 

На ступінь кандидата 

6360. Залізнюк В. П. Формування ефективної маркетингової стратегії експорт-

ної діяльності підприємства в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Залізнюк Вікторія Петрівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2016-3654 А] 

 УДК 658.8:339.92(4) 

6361. Лісовський І. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 

витратами промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лісовський Ігор 

Вікторович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2016. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-

3281 А] УДК 658.155:657.47:004 

6362. Масалигіна В. В. Розробка методичних підходів до ефективного управ-

ління нерухомим майном підприємств залізничного транспорту в умовах реформу-
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вання галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Масалигіна Вікторія Володи-

мирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2016. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—20 (27 назв). — 100 пр. — [2016-3382 А] УДК 658.2:656.2 

6363. Олійник Є. В. Управління процесами відтворення основних засобів 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Олійник Євгенія Валеріїв-

на ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського]. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). 

— 100 пр. — [2016-4597 А] УДК 658.27-048.37 

6364. Піх М. З. Формування економічної безпеки підприємств харчової про-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Піх Марія Зіновіївна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-3991 А] УДК 658.11:663/664 

6365. Покуца І. В. Організаційно-економічний механізм відтворення основних 

виробничих засобів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства : 

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

та упр. підприємствами" / Покуца Ілля Володимирович ; Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4021 А] УДК 658.589:628 

6366. Рачкован О. Д. Формування стратегії адаптації підприємств торгівлі : 

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

та упр. підприємствами" / Рачкован Ольга Дмитрівна ; Харків. держ. ун-т харчування 

та торгівлі. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-4607 А] УДК 658.8:005.21-044.332 

6367. Скриль О. К. Синтез механізмів управління економічною стійкістю під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Скриль Олеся Костянтинівна ; ВНЗ Укооп-

спілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3997 А] УДК 658.15 

6368. Сукач О. О. Управління витратами на оплату праці підприємств ма-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сукач Ольга Олексіївна ; Одес. 

нац. екон. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-3306 А] УДК 658.3:331.2]:621 

6369. Тисько М. М. Управління інноваційним розвитком підприємства : авто-

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

упр. підприємствами" / Тисько Мар'яна Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 150 пр. — 

[2016-4624 А] УДК 658.589 

6370. Федорчак О. Є. Економічне оцінювання та регулювання механізмів 

залучення інвестицій на підприємство : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Євстахійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2016. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2016-4268 А] УДК 658.152 

6371. Хан Т. Ф. Організаційно-економічне забезпечення ефективного викорис-

тання енергетичних ресурсів на прикладі машинобудівних підприємств : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 

підприємствами" / Хан Тетяна Феліксівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2016-3758 А] УДК 658.26:621 
6372. Черкасов О. О. Організаційно-економічне відтворення основних засобів 

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

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

Олександр Олександрович ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2016. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3878 А]

 УДК 658.27:631.11 

6373. Шацкова Л. П. Економічне оцінювання інноваційної діяльності про-

мислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шацкова Любов Потапівна ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(16 назв). — 100 пр. — [2016-3596 А] УДК 658.589 

659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки  

з громадськістю. Паблік рилейшнз (PR) 

На ступінь кандидата 

6374. Копилова Л. А. Рецепція космічного у сучасному українському 
медіапросторі: науковий та паранауковий дискурси : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. 

технології" / Копилова Лариса Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2016. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2016-4571 А] УДК 659.3:07:629.78](477) 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

6375. Бабенко В. М. Закономірності гідродинаміки і масообміну в процесах 

ректифікації суміші розчинників на новому контактному пристрої : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 
технології" / Бабенко Володимир Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2016-3608 А] УДК 66.021.3:66.066 

6376. Гулієнко С. В. Процес регенерації рулонованих мембранних модулів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси 

та обладнання хім. технології" / Гулієнко Сергій Валерійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т". — Київ, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 120 пр. — [2016-4426 А] УДК 66.081.63 

6377. Максимук О. Б. Розробка та дослідження технології отримання міне-
рального розплаву в барботажній газовій печі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенер-

гетика" / Максимук Олександр Борисович ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 2016. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4456 А] 
 УДК 66.069.82:621.745.36 

6378. Настенко О. В. Моделювання процесів інерційно-фільтруючої сепарації 

газорідинних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Настенко Ольга Вікторівна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—18 (30 назв). 

— 100 пр. — [2016-4663 А] УДК 66.021.1 

6379. Сидоренко В. В. Особливості аерації і тепломасопереносу в культураль-

них середовищах методом дискретно-імпульсного введення енергії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Сидоренко Віталій Володимирович ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики. — Київ, 2016. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 

100 пр. — [2016-4749 А] УДК 66.021.1:532.529 

6380. Спаська О. А. Поверхнево-активні системи для мінімізації випарову-

вання вуглеводневих рідин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Спаська 

Олена Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

19 (34 назви). — 100 пр. — [2016-3740 А] УДК 66.048.5:661.185 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

6381. Векшин В. О. Очищення викидних газів абсорбції від оксидів нітрогену 

у виробництві нітратної кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Векшин Віталій Олександро-

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

Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — 100 пр. — [2016-3620 А] УДК 661.574.074.3 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

6382. Яковлєва А. В. Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактив-

них двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і 

палив.-мастил. матеріалів" / Яковлєва Анна Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3794 А]

 УДК 662.756.3:629.7.036 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

6383. Тринкаль О. В. Удосконалення технології столових білих вин із сортів 

винограду нової вітчизняної селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / 

Тринкаль Ольга Валентинівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Одес. нац. акад. харч. 

технологій]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2016-4676 А] УДК 663.221:634.85](477) 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь кандидата 

6384. Боярчук Я. А. Інноваційна технологія виробництва спирту з крохма-

левмісної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.18.05 "Технологія цукр. речовин та продуктів бродіння" / Боярчук Ярослав 

Андрійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 90 пр. — [2016-4643 А] УДК 663.532 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

6385. Нездолій А. О. Споживні властивості цукерок для осіб з тривалим 

статичним фізичним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Нездолій Андрій 

Олегович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3289 А] 

 УДК 664.144:796.015.6 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

6386. Степанькова Г. В. Технологія хліба пшеничного з використанням 

продуктів переробки зародків вівса та кукурудзи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. ви-

робів та харч. концентратів" / Степанькова Галина Вячеславівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2016-3553 А] УДК 664.662/.663 

6387. Стрілець І. П. Удосконалення технології бісквітних напівфабрикатів з 

використанням модифікованих видів крохмалю холодного набухання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. 

продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Стрілець Ірина Петрівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(25 назв). — 110 пр. — [2016-4377 А] УДК 664.681.022:664.2-96 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

6388. Терзієв С. Г. Інноваційні теплотехнології харчоконцентратних вироб-

ництв на основі системного моделювання та комбінованих процесів тепломасо-

переносу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 

"Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Терзієв Сергій 

Георгійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2016. — 45 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (111 назв). — 100 пр. — [2016-4754 А] 

 УДК 664.87.036 

На ступінь кандидата 

6389. Голембовська Н. В. Технологія пресервів з прісноводних риб та пряно-

ароматичних коренеплодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 

Голембовська Наталія Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (30 назв). — 100 пр. — [2016-3333 А] УДК 664.83+664.95 

6390. Кузьменко І. О. Формування споживних властивостей натуральних кон-

сервів з овочево-фруктової сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : [спец.] 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Кузьменко Ігор 

Олексійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4657 А] 

 УДК 664.83/.85 

6391. Рубанка К. В. Удосконалення технології полікомпонентних сумішей 

рослинних екстрактів та харчоконцентратів солодких страв з їх використанням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Техно-

логія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Рубанка Катерина 

Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4358 А] УДК 664.87 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

На ступінь кандидата 

6392. Ситнік Н. С. Удосконалення технології переетерифікування жирів з 

використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. 

продуктів" / Ситнік Наталія Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. 

НДІ олій та жирів Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4750 А] 

 УДК 665.097.3-034.88 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

6393. Паламарчук В. І. Обґрунтування параметрів процесу та обладнання 

конвеєрного інфрачервоного сушіння сировини олійного виробництва : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання 

харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Паламарчук Владислав Ігорович ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4733 А] 

 УДК 665.3.047.055:665.3.085.1 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

6394. Аммар В. Саід. Закономірності масообмінних процесів гідрокрекінгу і 

гідрогенолізу вуглеводнів у роторних гідрокавітаційних апаратах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 

технології" / Аммар В. Саід ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3604 А]

 УДК 665.666.4.021.3-044.956 

6395. Вдовенко С. В. Розроблення комплексу ресурсоощадних заходів раціо-

нального використання вуглеводнів на нафтопереробних заводах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і 

палив.-мастил. матеріалів" / Вдовенко Сергій Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 

2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2016-3563 А]

 УДК 665.6.013 
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666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

На ступінь доктора 

6396. Луцюк І. В. Фізико-хімічні основи технологій хімічно модифікованих 

оксидних керамічних порошків технічного призначення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. 

матеріалів" / Луцюк Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2016. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2016-4063 А]

 УДК 666.3.053.65-121 

На ступінь кандидата 

6397. Цюпяшук А. М. Енергозберігаюча технологія одержання теплоізоля-

ційного дрібнодисперсного заповнювача — порожнистих мікрокульок з перліту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Цюпяшук Андрій Миколайович ; НАН 

України, Ін-т газу. — Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). 

— 100 пр. — [2016-4502 А] УДК 666.96.022.32-032:699.86 

6398. Шадріна Г. М. Склокристалічні покриття по сплавах титану в системі 

R2O — RO — RO2 — R2O3 — P2O5 — SiO2 для кісткового ендопротезування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія 

тугоплав. неметал. матеріалів" / Шадріна Галина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2016-3431 А] УДК 666.293:669.295.055 

667 Лакофарбова промисловість 

На ступінь кандидата 

6399. Шульга О. С. Споживні властивості водно-дисперсійних фарб на основі 

каолінових наповнювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Шульга Ольга Сергіївна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2016-3317 А] УДК 667.621.2:620.22 

669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

6400. Колесник Є. В. Закономірності впливу легуючих елементів на струк-

туроутворення електрокристалізованих сплавів на основі заліза : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Колесник 

Євген Валерійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Фран-

цевича, [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Київ, 2016. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 36—40 (45 назв). — 100 пр. — [2016-3537 А] УДК 669.15-194.5 

На ступінь кандидата 

6401. Койфман О. О. Підвищення ефективності роботи доменних повітрона-

грівачів шляхом збільшення тиску газу-теплоносія : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 
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сплавів" / Койфман Олексій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2016-4569 А] УДК 669.162.23 
6402. Нестерук О. П. Підвищення ефективності модифікування в протокових 

реакторах ливникових систем і процес виготовлення виливків із високоміцного 
чавуну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 
"Ливар. вир-во" / Нестерук Олена Петрівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів 
та сплавів. — Київ, 2016. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (16 назв). — 
100 пр. — [2016-4344 А] УДК 669.112:621.746 

6403. Пархомчук Ж. В. Структура і властивості сталей, модифікованих 
дисперсно-структурованими компонентами шихти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / 
Пархомчук Жанна В'ячеславівна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. 
— Київ, 2016. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 110 пр. — [2016-
4473 А] УДК 669.14.017 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

6404. Селіверстов О. Г. Підвищення властивостей зварних з'єднань роторних 
деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Селіверстов Олександр Георгійо-
вич ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4364 А] УДК 669.295.017:621.791 

6405. Селін Р. В. Структура, механічні властивості та здатність до зварювання 

високоміцних складнолегованих ()-титанових сплавів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Селін Роман 
Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 
2016. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (13 назв). — 120 пр. — [2016-4791 А]
 УДК 669.295.018.62.017 

6406. Смирнова О. Ю. Удосконалення технології формування оксидних шарів 
на сплаві титану ОТ4-0 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Смирнова Олександра Юріївна ; Нац. техн. ун-т 
"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 
(36 назв). — 100 пр. — [2016-3412 А] УДК 669.295.055.087 

6407. Янко Т. Б. Розробка технології комплексного легування титану та 
цирконію в процесі магнієтермічного відновлення : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 
сплавів" / Янко Тарас Богданович ; Нац. металург. акад. України, [Держ. підприємст-
во "Держ. н.-д. та проект. ін-т титану"]. — Дніпропетровськ, 2016. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-3600 А] 

 УДК 669.295+669.296].046.51 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  
промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

На ступінь кандидата 

6408. Рубанка М. М. Удосконалення роторних дробарок для переробки від-
ходів легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Рубанка Микола Миколайович ; Київ. 
нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—23 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3724 А] УДК 67/68.08:678.053 
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674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

6409. Прусак Ю. В. Закономірності в'язкопружного стану деревини у процесі 
сушіння з врахуванням циліндричної анізотропії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення 
меблів та виробів з деревини" / Прусак Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. 
лісотехн. ун-т України". — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-3402 А] УДК 674.047 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

6410. Кизимчук О. П. Розвиток наукових основ створення текстильних 
аукзетик-матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Ки-
зимчук Олена Павлівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2016. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (51 назва). — 100 пр. — [2016-3468 А] 

 УДК 677.026 

На ступінь кандидата 

6411. Поліщук Л. М. Вдосконалення технології отримання трести льону-
довгунця шляхом оптимізації процесу плющення : 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" / Поліщук Лариса Миколаївна ; Херсон. нац. 
техн. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2016. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2016-4354 А] УДК 677.11.021.122.2 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

6412. Івашків О. П. Хімічне модифікування епоксидних смол (оліго)діолами : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія 
високомолекуляр. сполук" / Івашків Остап Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 
— Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 
[2016-4091 А] УДК 678.686-19 

6413. Стратілат М. С. Сітчасті поліуретани як активні середовища для твердо-
тільних лазерних елементів з барвниками феналенонового класу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
сполук" / Стратілат Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 
сполук. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. 
— [2016-4152 А] УДК 678.664 

681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  
техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь доктора 

6414. Киричук Ю. В. Автоматизована приладова інформаційно-вимірювальна 

система : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.01 
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"Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Киричук Юрій Володимирович ; 

Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2016. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—41 (101 назва). — 100 пр. — [2016-3770 А] УДК 681.2.08:004.9 
6415. Кулаков П. І. Методи та засоби контролю параметрів технологічного 

процесу виробництва коров'ячого молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Кулаков Павло Ігорович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2016. — 
45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—42 (58 назв). — 100 пр. — [2016-3369 А] 

 УДК 681.2.08:637.1.05 

На ступінь кандидата 

6416. Книш Б. П. Термооптичний метод і засіб вимірювального контролю 
компонентів скрапленого нафтового газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Книш Богдан Петрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2016. — 
23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (43 назви). — 100 пр. — [2016-3361 А] 

 УДК 681.2.082.5/.6:665.72 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

6417. Дорофєєв Ю. І. Робастне керування запасами у мережах поставок в 
умовах невизначеності попиту та транспортних запізнень : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 
Дорофєєв Юрій Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. 
— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 100 пр. — [2016-3345 А] 

 УДК 681.5.015 

На ступінь кандидата 

6418. Грищенко В. О. Автоматизація процесу керування холодильним 
обладнанням в плодоовочесховищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Грищенко Воло-
димир Олександрович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і при-
родокористування України]. — Кіровоград, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2016-4304 А] УДК 681.5 

6419. Гуменюк Т. В. Оптимальне керування процесом поглиблення нафтогазо-
вих свердловин в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Гуменюк 
Тарас Володимирович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-
Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2016-
4648 А] УДК 681.513.5:517.977.14]:622.24 

6420. Дудник О. В. Оптимальні системи керування перехідними процесами 
енергозаощаджуючих об'єктів зі змінними параметрами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / 
Дудник Олексій Валентинович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 
2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — [2016-3456 А] 

 УДК 681.5.015.24 

6421. Заїка В. М. Методи та засоби проектування п'єзокерамічних перетво-

рювачів для комп'ютерних акустичних вимірювальних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та 
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компоненти" / Заїка Василь Михайлович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 100 пр. — 

[2016-4313 А] УДК 681.518.3 
6422. Полобюк Т. А. Комп'ютеризована акустична система виявлення витоків 

рідини в трубопроводах теплоенергетичного обладнання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
ненти" / Полобюк Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Ін-т 
техн. теплофізики]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2016-4252 А] УДК 681.518.5:697.33 

6423. Саминіна М. Г. Метод та пристрій диференційної термометрії для діаг-
ностики репродуктивної функції самиць ссавців : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Саминіна 
Марина Геннадіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т тваринництва 
Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2016-3587 А] УДК 681.586.62:636.082.4 

6424. Слабінога М. О. Інформаційне та програмне забезпечення ідентифікації 
технічного стану газоперекачувального агрегату як об'єкта керування : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 
керування" / Слабінога Мар'ян Остапович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 
газу. — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2016-3736 А] УДК 681.518:621.6.052 

6425. Хоменко В. В. Багатокритеріальний синтез систем із анізотропійними 
регуляторами на основі стохастичної мультиагентної оптимізації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси ке-
рування" / Хоменко Віктор Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 
[Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2016-3759 А] УДК 681.513.68 

6426. Чернодуб А. М. Навчання динамічних нейронних мереж на задачах 
довгострокового прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Чернодуб Артем 
Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. — Київ, 2016. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4628 А] 

 УДК 681.513.54 
6427. Ямен Хазім. Моделі і методи управління багатономенклатурним склад-

ським запасом в умовах невизначеності попиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Ямен 
Хазім ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3795 А] УДК 681.51:658.78 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

6428. Галінський О. М. Наукові основи створення технологій улаштування 
протифільтраційних екранів в ґрунті плоским робочим органом : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 
цивіл. буд-ва" / Галінський Олександр Михайлович ; Одес. держ. акад. буд-ва та 
архітектури. — Одеса, 2016. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (53 назви). — 
100 пр. — [2016-4539 А] УДК 69.05:624.131 
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На ступінь кандидата 

6429. Глушаниця А. І. Напружено-деформований стан зігнутих елементів у 

сталезалізобетонних конструкціях з'єднаних за допомогою склеювання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Глушаниця Анна Ігорівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2016. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4545 А] 

 УДК 69.012.45 

6430. Лобакова Л. В. Організаційне моделювання реконструкції будівель при 

їх перепрофілюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Лобакова Лілія Вяче-

славівна ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4660 А] 

 УДК 69.041:72.012]-044.922 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

6431. Григоренко О. А. Безвипалювальні водостійкі композиційні матеріали 

на основі глинистої сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Григоренко Олена Анатоліївна ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4695 А] 

 УДК 691.261 

6432. Степасюк Ю. О. Ефективні бетони та розчини на малоклінкерному 

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

спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Степасюк Юрій Олександрович ; Нац.  

ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2016. — 22 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2016-4793 А] 

 УДК 691.327 

699.8 Заходи із захисту будівель і споруд. Протиаварійні  

заходи 

На ступінь кандидата 

6433. Коваль В. Б. Інновації в організації облаштування внутрішніх примі-

щень в промисловому та цивільному будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл.  

буд-ва" / Коваль Володимир Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2016. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2016-

3469 А] УДК 699.844 

6434. Сідней С. О. Підвищення достовірності результатів вогневих випробу-

вань при оцінюванні межі вогнестійкості несучих стін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Сідней Станіслав 

Олександрович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності, [Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту 

цивіл. захисту України]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2016-4260 А] УДК 699.81 
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7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  
МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  
стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

6435. Костельна М. В. Творчість дизайнерів українських будинків моделей 
середини ХХ — початку ХХІ ст.: етнічний напрям : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Костельна Марія 
Валентинівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 
2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2016-3920 А] 

 УДК 7.012:687.01-051:391](477)"195/201" 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

6436. Дьяченко Р. В. Формування дизайну інтер'єрів ресторанних закладів 
України ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Дьяченко Роксолана Вікторівна ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2016-3911 А] 

 УДК 725.1.012.8:640.432](477)"190/201" 

745/749 Художні промисли.  
Декоративно-прикладне мистецтво. Дизайн 

На ступінь доктора 

6437. Левкович Н. Я. Декоративно-ужиткове мистецтво євреїв Східної Гали-
чини XVIII — першої третини ХХ ст.: типологія, символіка, художні особливості : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 
"Декор. і приклад. мистецтво" / Левкович Наталія Ярославівна ; Львів. нац. акад. 
мистецтв. — Львів, 2016. — 46 с. — Бібліогр.: с. 39—42 (22 назви). — 100 пр. — 
[2016-4233 А] УДК 745/749(477.83/.86-11=411.16)"170/193" 

На ступінь кандидата 

6438. Король Н. Я. Народні традиції в моделюванні дитячого одягу в Україні 
другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / 
Король Наталія Ярославівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-4096 А] 

 УДК 746:391.4]:687.13.016]](477)"195/201" 
6439. Лавренюк О. О. Етнонаціональні особливості українського вбрання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Лавренюк Ольга Олександрівна ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2016-4018 А] УДК 746.3:391](477) 

6440. Лосик Г. І. Народне декоративно-прикладне мистецтво Опілля і бойків-
ського Підгір'я кінця ХІХ—ХХ століття : (типологія, худож. особливості, порівнял. 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Лосик Галина Іванівна ; Держ. ВНЗ "При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3378 А] УДК 745/749(477.8)"19/20" 
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75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

6441. Дем'янчук А. Л. "Матір Божа Неустанної Помочі" у контексті Бого-

родичного циклу в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: 

іконографія, художні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Дем'янчук Андрій 

Львович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-4219 А] 

 УДК 75.046.3:27-312.47](477.83/.86)"189/201" 

6442. Чуйко Т. П. Інтерпретація образу Тараса Шевченка у живопису та 

графіці ХХ століття: культуротворчий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Чуйко Тетяна Павлівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мис-

тецтва. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 ( 8 назв). — 100 пр. — [2016-4678 А]

 УДК 75/76.04"19":821.161.2.09(092) 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

6443. Єргієв І. Д. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця 

ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Єргієв Іван Дмитрович ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової]. — Київ, 2016. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). 

— 100 пр. — [2016-3855 А] УДК 785.071.2.021.42(477)"199/201" 

На ступінь кандидата 

6444. Аїсі. Концертність як стильова парадигма фортепіанної творчості 

С. Прокоф'єва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Аїсі ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 110 пр. — [2016-3801 А] 

 УДК 780.616.432.082.4(47+57)(092) 

6445. Батанов В. Ю. Універсалізм композиторської особистості в музичному 

мистецтві ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Батанов Віктор Юрійович ; 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2016-4002 А] УДК 78.071.1"190/201" 

6446. Гоблик О. В. Музичні твори "Ave Maria": жанрово-стильовий аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Гоблик Олександра Вікторівна ; М-во культури України, Львів. 

нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-3632 А] УДК 783.08 

6447. Гуркова О. М. Творчість І. Карабиця в контексті жанрово-стильових 

тенденцій в українській музиці останньої третини ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Гуркова Ольга Михайлівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-4216 А] УДК 784.3.071.1(477)"197"(092) 
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6448. Драгомирецька О. С. Творчість Анатолія Авдієвського в контексті ук-

раїнської хорової культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Драгомирецька Олена Стані-

славівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 

2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3642 А] 

 УДК 784.071.2(477)(092) 

6449. Комаревич І. Л. Психологічні та соціоісторичні компоненти музично-

сценічної життєтворчості Соломії Крушельницької : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Комаревич 

Іванна Леонідівна ; М-во культури України, Львів. держ. муз. акад. ім. М. В. Ли-

сенка. — Львів, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — [2016-

3672 А] УДК 782.071.2(477)(092) 

6450. Молибога А. В. Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у 

ранній творчості Джоаккіно Россіні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Молибога Анастасія Вікторів-

на ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — [2016-4179 А] 

 УДК 78.071.1(450)(092):782.7.08 

6451. Приходько А. В. Рецепція музичного авангарду в соціокультурному 

просторі ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Приходько Анна Воло-

димирівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва, [Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв М-ва культури України]. — Київ, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 11—14 (23 назви). — 100 пр. — [2016-4669 А] 

 УДК 78.036:316.7]"19" 

6452. Сікорська Н. В. Клавірна музика Бароко в редакціях другої половини 

ХІХ ст.: становлення історично інформованого виконавства : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Сікорська Наталія Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2016. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2016-3495 А] УДК 780.8.089.7:780.616.432]"18" 

6453. Юшко В. В. Емотивні елементи в телевізійних програмах : (на прикладі 

телепередач "Голос країни", "Х-Фактор" та "Фольк-music") : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-

комунікац. технології" / Юшко Вікторія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2016-4519 А] УДК 784:075.2.11]:159.942 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

6454. Журавльова Т. В. Мелодраматизм в українській екранній культурі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Журавльова Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2016. 

— 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3573 А] 

 УДК 791.221.4(477) 
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792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

6455. Кукуруза Н. В. Втілення літературної композиції в українському сценіч-
ному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.02 "Театр. 
мистецтво" / Кукуруза Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2016-3471 А] УДК 792.012.026(=161.2) 

6456. Совгира Т. І. Телеестрада як продукт взаємодії естради та телебачення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Совгира Тетяна Ігорівна ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-4370 А] УДК 792.7.097 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

6457. Плахотнюк О. А. Сучасний джаз-танець як феномен художньої 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Плахотнюк Олександр Анатолійович ; ДВНЗ 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Івано-Франківськ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2016-3294 А]
 УДК 793.322:78.036.9](477:100)"19/20" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

6458. Арламовський Р. В. Удосконалення фізичної підготовленості підлітків з 
різним соматотипом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Арламовський Родіон Васильович ; ДНВЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Ва-
силя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(21 назва). — 100 пр. — [2016-4041 А] УДК 796.011.3:612.014.5]-053.6 

6459. Бурла А. О. Побудова тренувального процесу юних біатлоністів 
14—16 років у річному макроциклі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Бурла 
Артем Олександрович ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту, [Сум. держ. 
пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Дніпропетровськ, 2016. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3445 А] УДК 796.922.093.642.015 

6460. Горбонос-Андронова О. Р. Структура та зміст фізичної підготовки 
спортсменів, які займаються водним туризмом на етапі попередньої базової під-
готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 
спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Горбонос-Андронова Олена Рус-
ланівна ; Дніпропетров. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Дніпропетровськ, 2016. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2016-3336 А] 

 УДК 796.57.015 
6461. Євтух М. І. Методика оздоровлення студентів ВНЗ під час професійної 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Євтух Микола Іванович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Нац. 
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ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2016-3346 А] 
 УДК 796.011.3:613]-057.875 
6462. Кушнір В. В. Підвищення психофізичного стану дітей молодшого шкіль-

ного віку засобами настільного тенісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 
різних груп населення" / Кушнір Василь Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2016-4578 А] УДК 796.42:373.3.015.3 

6463. Мельник М. Г. Становлення та розвиток студентського спорту України 
в ХХІ столітті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання 
та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Мельник Михайло Григорович ; 
Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17. — Примірник деф.: с. 3, 17 надруковано двічі. — 100 пр. — [2016-3480 А]
 УДК 796.034-057.875(477)"20" 

6464. Рихлюк С. П. Удосконалення підготовки юних гімнастів із врахуванням 
морфо-функціональних показників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Рихлюк 
Сергій Павлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2016. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 
(10 назв). — 100 пр. — [2016-3493 А] УДК 796.41.015-053.6 

6465. Федорюк О. В. Корекція психо-фізіологічного стану людей похилого 
віку в процесі рекреаційно-рухової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
виховання різних груп населення" / Федорюк Олексій Володимирович ; ДВНЗ 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4269 А] 

 УДК 796.012.2.035-053.9 
6466. Черненко С. О. Моделювання процесу навчання фізичних вправ шко-

лярів молодших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 
виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 
населення" / Черненко Сергій Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, 
[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-3429 А] УДК 796.012.6-053.5 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

6467. Бутковська О. С. Структурно-семантичні особливості термінів соціо-
лінгвістики в українській, польській та англійській мовах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Бутковська 
Оксана Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-4006 А] УДК 81'27'42=161.2=162.1=111 

6468. Швець О. В. Типологія номінативних речень 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 Олександр Віталійо-
вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4507 А] 

 УДК 81'367.332.2:[811.111+811.133.1+811.161.2 
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6469. Юдко Л. В. Концепт ТОЛЕРАНТНІСТЬ у дискурсі спецслужб : (на ма-
теріалі англ., нім., рос., укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Юдко Людмила Віталіївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2016. — 20 с. : табл., схеми. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4396 А] 

 УДК 81'373.4'42:351.746.1 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

На ступінь кандидата 

6470. Акульшина Н. Т. Сучасна військова термінологія: когнітивно-прагма-
тичні виміри : (на матеріалі перс., укр. та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Акульшина Наталія 
Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2016. — 
18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4403 А] 

 УДК 811.222.1+811.161.2+811.111]06'373.46:355 
6471. Орленко О. В. Семантичні відношення у прийменникових системах 

української, сербської, англійської мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Орленко Оксана Володи-
мирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4349 А] 

 УДК 811.161.2+811.163.41+811.111]'367.633'373.612 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

6472. Маріна О. С. Парадоксальність у сучасному англомовному поетичному 
дискурсі: когнітивно-семіотичний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  
д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Маріна Олена Сергіївна ; Київ. 
нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—31 (30 назв). — 
100 пр. — [2016-4238 А] УДК 811.111'06'42 

6473. Шутова М. О. Етнокультурні стереотипи в англійській та українській 
мовах: реконструкція і типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Шутова Марія 
Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. 
— Бібліогр.: с. 32—35 (28 назв). — 100 пр. — [2016-3792 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'373.2:39 

На ступінь кандидата 

6474. Брославська Л. Я. Об'єктивація американського лінгвокультурного 
концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Брославська Любов 
Ярославівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4084 А] 

 УДК 811.111'42:821.111(73)'06-3.09(092) 
6475. Василенко Г. В. Відтворення образу України в англомовних перекладах 

української поезії другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Василенко Галина 
Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Херсон, 2016. — 
19, [1] с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4535 А] 

 УДК 811.111'25:821.161.2-1.09"195/199" 
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6476. Галянт Г. В. Соціофонетична варіативність мовлення афроамерикан-

ської спільноти : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Галянт Галина Воло-

димирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4418 А] УДК 811.111(73)'342'27 
6477. Головач Т. М. Екзотизми як маркери міжкультурної комунікації : (на 

матеріалі сучас. англ. медіатекстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Головач Тетяна Миколаївна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 
100 пр. — [2016-4423 А] УДК 811.111'373.613 

6478. Ковалюк М. В. Актуалізація концепту Language в сучасному англій-

ськомовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковалюк Мирослава Володи-

мирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — За-
поріжжя, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2016-4173 А] УДК 811.111'37'42 

6479. Кунець Х. Б. Прагматика безособових синтаксичних структур в англо-

мовному науковому тексті гуманітарного спрямування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кунець Христина 

Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2016-4577 А] УДК 811.111'367'42 

6480. Літкович Ю. В. Плеоназми в сучасному англомовному медіа-дискурсі: 
структура, семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Літкович Юлія Вікторівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2016-4236 А] УДК 811.111'42 

6481. Лосєва І. В. Мовностилістичні особливості політичної полеміки канди-
датів у президенти США : (на матеріалі інтернет-дискурсу) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Лосєва Ірина 

Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 120 пр. — [2016-4062 А] 
 УДК 811.111'42:342.511.1](73) 

6482. Мікава Н. М. Концепт HAIR в англомовній картині світу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мікава 

Нана Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4587 А] 
 УДК 811.111'373'42 

6483. Нетребіна С. П. Соматикон емоційного реагування персонажа в англо-

мовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Нетребіна Світлана Павлівна ; Київ. нац. 
лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2016-4345 А] УДК 811.111'221 

6484. Новаковська О. М. Лексико-семантичне поле "blood" в англомовній 

наївній та науковій картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Новаковська Ольга Миколаївна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2016-4466 А] УДК 811.111'37 

6485. Оленюк О. В. Когнітивно-дискурсні характеристики впливу на адре-

сата : (на матеріалі англ. журн. реклами) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Оленюк Олена Валеріївна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-4467 А] УДК 811.111'42:659.1 
6486. Понікарьова А. Ю. Аргументативно-сугестивний потенціал складних 

синтаксичних структур англомовного політичного дискурсу : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Понікарьова 
Аліна Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4114 А] УДК 811.111'367:32 

6487. Прокопенко А. А. Президентський дискурс Барака Обами: когнітивно-
комунікативні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Прокопенко Анастасія Андріївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2016-4023 А] УДК 811.111'42:328.132.7](73)(092) 

6488. Рибакова О. В. Гендерна специфіка втілення стратегії незгоди в усній 
англомовній неофіційній комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Рибакова Олена Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(11 назв). — 100 пр. — [2016-4116 А] УДК 811.111'27 

6489. Сабадаш Ю. О. Еволюція лінгвокультурного мегаконцепту Human Being 
в англомовних версіях Біблії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сабадаш Юлія Олександрівна ; Запоріз. нац. 
ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 
[2016-4072 А] УДК 811.111'42:27-23 

6490. Сегал А. Л. Англомовний рекламно-інформаційний колаж як жанр: 
структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сегал Анна Леонідівна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 
105 пр. — [2016-4149 А] УДК 811.111'42:655.535.6 

6491. Холмогорцева І. С. Діалогічні відношення жанру британської фольклор-
ної п'єси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Холмогорцева Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Харків, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4037 А]
 УДК 811.111'42:821.111-2:39 

6492. Шевчук А. В. Принципи лексикографічного опису зоонімів у словниках 
сучасної англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шевчук Анастасія Володимирівна ; Запоріз. 
нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4120 А] 

 УДК 811.111'373.2:59]:811.111'374 
6493. Ярема О. Б. Алюзія в текстах британської художньої літератури: лінгво-

статистичний аспект : (на матеріалі творів модерністів) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ярема Оксана 
Богданівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Ук-
раїнки]. — Запоріжжя, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 
— [2016-3796 А] УДК 811.111'42:821.111.09 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

6494. Аджабі Ясін. Уживання арабізмів німецькою мовною особистістю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
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мови" / Аджабі Ясін ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-4641 А] УДК 811.112.2'373.45:811.411.21 

6495. Бассай С. М. Мовна репрезентація етнокультурних стереотипів у німець-

комовному побутовому анекдоті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бассай Світлана Миколаївна ; Держ. 

ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — [2016-3891 А] УДК 811.112.2'42:821.112.2-36.09 

6496. Близнюк Л. М. Структурно-семантичні та когнітивні параметри кон-
цепту Heimweh : (на матеріалі нім. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Близнюк Людмила Миколаївна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 2016. — 

19 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-3844 А] 

 УДК 811.112.2'73'42 
6497. Лапиніна О. Л. Національно-культурна своєрідність фразеологічних 

одиниць німецької мови з гастрономічним компонентом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лапиніна Оксана 

Леонідівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Херсон, 2016. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4452 А] 

 УДК 811.112.2'373.7 

6498. Олійник Л. В. Синонімія в німецькомовному молодіжному слензі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Олійник Лідія Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Київ. 
політехн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2016-3938 А] УДК 811.112.2'276.3-053.6 

6499. Панченко І. М. Імпліцитна адресатна референція в німецькомовному 

дискурсі: структурно-семантичний і прагмадискурсивний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Панченко 

Ірина Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2016-4106 А] УДК 811.112.2'42 

6500. Пасик Л. А. Об'єктивація та дискурсивна профілізація концепту Partnerwahl / 
Вибір партнера : (на матеріалі нім. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Пасик Людмила Адамівна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 2016. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3870 А] 

 УДК 811.112.2'373 
6501. Федірчик І. Я. Номінації людини у німецькомовній картині світу : (на 

матеріалі іменників на позначення осіб) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Федірчик Інна Ярославівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3507 А] УДК 811.112.2'37 

6502. Шваб Л. М. Фоностилістична домінанта озвученого німецькомовного 

художнього тексту : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Шваб Людмила 

Миколаївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2016-4393 А] 

 УДК 811.112.2'344'38:821.112.2.09 

6503. Шум'яцька О. М. Мовленнєвий жанр вибачення у сучасній німецькій 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
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"Герман. мови" / Шум'яцька Олександра Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2016-3520 А] УДК 811.112.2'06'37 
6504. Щербак О. М. Дискурс німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторич-

ний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Щербак Олена Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 
[Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Одеса, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 120 пр. — [2016-4517 А] УДК 811.112.2'42:077.431 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

6505. Єрмоленко І. І. Композиційне і комунікативно-прагматичне конструю-
вання "чорного детективу" Даніеля Пеннака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Єрмоленко Інеса Ігорівна ; Київ. 
нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. 
— [2016-3810 А] УДК 811.133.1'42:821.133.1'06-312.4.09(092) 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

6506. Михальська О. В. Полікодові заголовки російськомовних веб-сайтів у 
лінгвосеміотичному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Михальська Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — 
[2016-4340 А] УДК 811.161.1'42:004.774 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь кандидата 

6507. Вербовецька О. С. Неофіційна антропонімія Тернопільщини : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Вербовецька Оксана Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-
фаника", [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 
2016. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4086 А]
 УДК 811.161.2'373.23(477.84) 

6508. Григор'єв О. М. Ідіостиль Миколи Хвильового : (на матеріалі публіцист. 
текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
"Укр. мова" / Григор'єв Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2016-
4424 А] УДК 811.161.2'38:821.161.2-92.09(092) 

6509. Гриценко О. В. Текстотвірні та стилістичні функції етикетної лексики і 
фразеології в мові українського пісенного фольклору : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гриценко Ольга Вік-
торівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". — Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2016-3637 А] УДК 811.161.2'38:398.8 

6510. Дейна Л. В. Суб'єктивна та об'єктивна оцінка в українському щоден-
никовому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Дейна Людмила Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. 
нац. ун-т", [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2016. — 20 с. : 
схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-3638 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2-94 
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6511. Засанська Н. Д. Лексико-семантичне поле криза в українській та 
англійській мовах: графо-матричний і статистичний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.21 "Структур., приклад. та 
мат. лінгвістика" / Засанська Надія Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 
[Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Київ, 2016. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4438 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]'32 
6512. Крохмальна Г. І. Терміни в ідіостилі вченого : (на матеріалі філол. пр. 

проф. Івана Денисюка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Крохмальна Галина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2016-
4230 А] УДК 811.161.2'42 

6513. Микульчик Р. Б. Прізвищеві та відпрізвищеві терміни в мові україн-
ської фізичної термінної системи: особливості структури та функціювання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 
Микульчик Роман Богданович ; Львів. нац. ун-т [ім. Івана Франка]. — Львів, 2016. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4240 А] 

 УДК 811.161.2'373.232.1 
6514. Назаров Н. А. Українська етимологічна лексикографія: історія, теорія та 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Назаров Назарій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
Ін-т філології. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (45 назв). — 120 пр. — 
[2016-4464 А] УДК 811.161.2'374'373.6 

6515. Осадча О. С. Концептуалізація світу в творах української фантастики 
(друга половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Осадча Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—19 (46 назв). — 100 пр. — 
[2016-4471 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2-312.9"195/199" 

6516. Пишна Н. І. Назви піснеспівів в українській мові: синхронно-діахронний 
аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 
"Укр. мова" / Пишна Наталія Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2016. 
— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4110 А] 

 УДК 811.161.2'373.2:2-534.5 
6517. Руссу А. О. Префіксальне дієслівне термінотворення в "Російсько-ук-

раїнському словнику" (1924—1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Руссу Анна Олександрівна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 110 пр. — [2016-4258 А] 

 УДК 811.161.2+811.161.1]'367.625'373.611"1924/1933" 
6518. Ткаченко Ю. В. Дієслівна вербалізація градуальної семантики в су-

часній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ткаченко Юлія Віталіївна ; Над. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — Київ, 2016. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 110 пр. — 
[2016-4035 А] УДК 811.161.2'06'37 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

6519. Стефанишин Ю. М. Фразеологічні інновації в сучасній польській прозі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. 
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мови" / Стефанишин Юлія Миронівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4028 А] 

 УДК 811.162.1'373.7 

82 Художня література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

6520. Юдін О. А. Легітимізація автора в художньому та літературознавчому 

дискурсах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 

"Теорія літ." / Юдін Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шев-

ченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (32 назви). — 100 пр. — [2016-4199 А] УДК 82.09 

На ступінь кандидата 

6521. Карачова Д. В. Вікторіанська біографія та її модифікація в ХХ столітті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Карачова Дар'я Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДЗ "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 105 пр. — [2016-3662 А] УДК 82-94.09"19" 

6522. Нісевич С. І. Образ художника в дискурсі української та англійської 

літератур кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Нісевич 

Світлана Іванівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2016-4666 А] УДК 821.161.2+821.111].091:7.071.1]"189/192" 

6523. Свиридюк Л. А. Сучасний молодіжний роман в українській, німецькій і 

російській літературах : (на матеріалі творчості Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта, 

В. Геррндорфа, Є. Альохіна) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Свиридюк Любов Анатоліїв-

на ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 

Бердянськ (Запоріз. обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2016-4744 А] УДК 821.161.2+821.112.2+821.161.1]'06-31.091 

6524. Шикиринська О. Б. Інтермедіальна парадигма філософської прози 

Д. Беньяна і Г. Сковороди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Шикиринська Ольга Борисів-

на ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Бердянськ (Запоріз. 

обл.), 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2016-4757 А] 

 УДК 821.161.2+821.111]'04.091(092) 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

6525. Корнелюк Б. В. Художній світ історичної хроніки "Річард ІІІ" Вільяма 

Шекспіра та її інтермедіальні проекції в світлі теорії інтенціональності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. 

країн" / Корнелюк Богдан Васильович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 

[Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — [2016-4326 А] УДК 821.111-2.09 
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821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

6526. Динниченко Т. А. Типологія форм інтертекстуальності у французькій 
модерністській прозі : (на матеріалі творів Андре Жіда) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Динниченко Тетяна 
Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв). — 105 пр. — [2016-3763 А] УДК 821.133.1'06-3.09(092) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

6527. Кузава І. Б. "Я-автора", авторська позиція у російській прозі останньої 
третини ХХ ст.: історико-літературний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Кузава Ігор Борисович ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2016-3923 А] 

 УДК 821.161.1.09"197" 
6528. Мельничук І. М. Образи іноземців у творчості Ф. М. Достоєвського в 

контексті його "ґрунтівницьких" ідей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Мельничук Ірина Миколаївна ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 
2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3545 А]
 УДК 821.161.1.09"18"(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

6529. Жигун С. В. Український неореалізм: еволюція наукового і художнього 
дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 
"Теорія літ." / Жигун Сніжана Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 
(39 назв) та в підрядк. прим. — 105 пр. — [2016-3765 А] 

 УДК 821.161.2'06.09:7.037.7 
6530. Ільків А. В. Інтимний дискурс письменницького епістолярію другої 

половини ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Ільків Анна Володимирівна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 
2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (27 назв) та в підрядк. прим. — 105 пр. — [2016-
4092 А] УДК 821.161.2-6.09"185/195"(092) 

На ступінь кандидата 

6531. Артеменко Л. В. Дискурс митця і мистецтва в українській поезії 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. літ." / Артеменко Людмила Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка, [ПВНЗ "Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана 
Дем'янчука"]. — Тернопіль, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 
— [2016-4524 А] УДК 821.161.2-1.09"19" 

6532. Божук А. О. Поетика драматургії Степана Васильченка : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Божук Антон 
Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2016-3896 А] УДК 821.161.2-2.09 
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6533. Демьянова С. К. Жанрові особливості української та польської драми 
про владу землі другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівнял. літературо-
знавство" / Демьянова Софія Костянтинівна ; НАН України, Ін-т літератури 
ім. Т. Г. Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова]. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2016-4012 А] 

 УДК 821.161.2+821.162.1]-2.091"185/191" 
6534. Кірячок М. В. Візії апокаліпсису в українському постмодерністському 

романі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. літ." / Кірячок Марина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 
[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 
(8 назв). — 105 пр. — [2016-4227 А] УДК 821.161.2-31.09 

6535. Нікітова І. І. Творчість Олександра Смотрича: проблематика і поетика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
літ." / Нікітова Інна Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 
Тернопіль, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2016-4594 А]
 УДК 821.161.2-1.09(092) 

6536. Поліщук К. М. Поетика Івана Тобілевича (Карпенка-Карого): системний 
аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. літ." / Поліщук Кирило Миколайович ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Кіровоград. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2016. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4736 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 
6537. Стребкова І. О. Проблеми порівняльного аналізу стилю Тодося Ось-

мачки і Миколи Гоголя: типологічний і індивідуальний вимір : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературо-
знавство" / Стребкова Ірина Олександрівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2016-4376 А] 

 УДК 821.161.2+821.161.1].091(092) 
6538. Талабірчук О. Ю. Проза Івана Яцканина: проблематика, поетика : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 
Талабірчук Оксана Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 105 пр. — 
[2016-3746 А] УДК 821.161.2(437.6)-3.09(092) 

6539. Щербак О. В. Типологія жіночих образів у давній українській літера-
турі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 
"Укр. літ." / Щербак Олена Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шев-
ченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4395 А] УДК 821.161.2'04.09 

821.41.0 Література афро-азіатськими  

(хаміто-семітськими) мовами 

На ступінь кандидата 

6540. Рибалкін С. В. Поезія Магрибу ХХ ст.: національна ідентичність, художня 
специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Рибалкін Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 
100 пр. — [2016-4608 А] УДК 821.411.21.09"19" 
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9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

6541. Архипова Є. І. Кам'яне різьблення Південної Русі кінця Х — першої 

половини ХІІІ ст. : (архітектур. декор і скульптура малих форм) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Архипова 

Єлизавета Іванівна ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2016. — 31 с. — 

Бібліогр.: с. 24—28 (49 назв). — 100 пр. — [2016-3523 А] 

 УДК 903.08(477)"09/12" 

На ступінь кандидата 

6542. Козюба В. К. Садиба Х—ХІІІ ст. : (за матеріалами південнорус. земель) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / 

Козюба Віталій Костянтинович ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2016. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4325 А] 

 УДК 904:728.61](477)"09/12" 

6543. Полтавець В. І. Історія населення басейну р. Тясмин в ранньому 

залізному віці (XI—IV ст. до н. е.). Природно-господарський аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Полтавець 

Василь Іванович ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2016. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2016-4113 А] УДК 903(477.46)"638.3" 

6544. Шелехань О. В. Мечі та кинджали скіфського часу Східноєвропейського 

Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 

"Археологія" / Шелехань Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], НАН України, [Ін-т археології]. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4510 А] 

 УДК 903.22(4-11)"638.3" 

6545. Яковишина Я. М. Мальований орнамент на посуді заліщицької групи 

трипільської культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.04 "Археологія" / Яковишина Яна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. І. Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2016-4000 А] УДК 903.23.08](477+498+498.3) 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. 

Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

6546. Маруняк Є. О. Соціально-економічний простір : (методологія гео-

простор. дослідж. та практика планування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Маруняк Євгенія 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т географії. — Київ, 2016. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—40 (100 назв). — 100 пр. — [2016-4460 А] УДК 911.3:[30+33] 

6547. Міхелі С. В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. 

географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Міхелі Сергій Володимирович ; Київ. 
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нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2016. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 100 пр. — [2016-3483 А] 

 УДК 911.5(477) 

На ступінь кандидата 

6548. Бальцер І. В. Конструктивно-географічні підходи до реалізації сталого 

розвитку сільської місцевості : (на матеріалі Івано-Франків. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 

раціон. використання природ. ресурсів" / Бальцер Інна Володимирівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2016-

3841 А] УДК 911.5:911.373](477.86) 

6549. Барило І. М. Геодемографічний розвиток Полтавської області : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. 

географія" / Барило Ірина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (27 назв). — 100 пр. — [2016-

4763 А] УДК 911.3:[30+33]](477.53) 

6550. Верчин Н. Р. Демографічна безпека Львівської області: суспільно-

географічні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Верчин Наталія Романівна ; Львів. нац.  

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2016-4087 А] УДК 911.3:314](477.83) 

6551. Ганущак М. М. Роль водного чинника в розвитку і функціонуванні 

природно-антропогенних комплексів басейну р. Стир : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Ганущак Мар'яна Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2016. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2016-3850 А] 

 УДК 911.5:502.51(282.247.322.05) 

6552. Гарбар В. В. Рендзини Подільських Товтр: генеза, поширення, вико-

ристання, охорона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Гарбар Владислав Васильович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2016-4088 А] 

 УДК 911.2:[[631.445.8:631.48]:552.545] 

6553. Головатий М. В. Еколого-географічний аналіз та оцінка бальнеологіч-

них курортів Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Головатий Мар'ян Васильович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-4768 А]

 УДК 911.9:615.838](477.83) 

6554. Задворний С. І. Територіальна організація культурно-мистецької сфери 

реґіону : (на матеріалах Хмельниц. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Задворний Сергій 

Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка]. — Львів, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(21 назва). — 100 пр. — [2016-3352 А] УДК 911.3:316.7](477.43) 

6555. Іщенко Ю. Д. Розвиток інноваційної діяльності в контексті формування 

полюсів соціально-економічного зростання в Україні : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Іщенко 

Юрій Дмитрович ; НАН України, Ін-т географії. — Київ, 2016. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — [2016-3464 А] 

 УДК 911.3:[30+33]](477) 

6556. Кулініч М. Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього 

Подніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Кулініч 

Марина Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2016-4448 А] 

 УДК 911.9:502.211](477.4) 

6557. Лук'янчук О. М. Територіальна організація житлово-комунального 

господарства Житомирської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Лук'янчук Олена Мико-

лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2016-4334 А] УДК 911.3:332.87(477.42) 

6558. Михайленко Т. Ю. Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV—XIX сто-

літтях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 

"Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Михайленко 

Тетяна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-

хайла Коцюбинського]. — Київ, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(29 назв). — 100 пр. — [2016-3932 А] УДК 911.53:551.438.5](477.43/.44)"14/18" 

6559. Олійник С. Л. Суспільно-географічні аспекти дослідження самооргані-

зації населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Олійник Світлана Леонтіївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2016-3824 А] УДК 911.3:[316.4:352]](477) 

6560. Топалова О. І. Суспільно-географічні передумови та перспективи роз-

витку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Топалова Олеся Іллівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—

18 (33 назви). — 100 пр. — [2016-4497 А] УДК 911.3:338.48](477) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

6561. Гава П. М. Західноукраїнські землі в складі міжвоєнної Польщі (1919—

1939): сучасна польська історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Гава Петро Михайлович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Черкаси, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3967 А] 

 УДК 930.1(438):94(477)]"1919/1939" 

6562. Сорокіна О. С. Джерела з історії діяльності української еміграції зі 

збереження історико-культурної спадщини 20-х — 90-х років ХХ століття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 

джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Сорокіна Ольга Сергіївна ; Держ. закл. 
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"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3949 А] 

 УДК 930.2:314.15(100)(=161.2)]"1920/1990" 

6563. Тинченко Я. Ю. Нагородна справа урядів Української Народної Рес-

публіки, 1917—1992 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Тинченко 

Ярослав Юрійович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2016. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4496 А] 

 УДК 930.2:355.134](477)"1917/1992" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь доктора 

6564. Голик Р. Й. Культурна пам'ять і Східна Європа: писемна культура та 

формування суспільних уявлень в Галичині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" ; 07.00.01 "Історія України" / Голик 

Роман Йосипович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т 

народознавства. — Львів, 2016. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2016-

4299 А] УДК 930.85((4-11)+477.83/.86)"18/20" 

94(100)"05/..." Історія середніх віків, нова та новітня  

історія загалом 

На ступінь кандидата 

6565. Купар Д. М. Словацько-російські міждержавні відносини (1993—

2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Купар Діана Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2016-4332 А]

 УДК 94:327](437.6:470)"1993/2014" 

6566. Стасюк А. Є. Місіонерська діяльність Ордену францисканців на Русі 

ХІІІ — першої третини XV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Стасюк Андрій Євгенович ; НАН України, 

Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2016. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2016-4372 А] 

 УДК 94:272-788](4):94((47+57)-89)]"12/14" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

6567. Боєчко В. Ф. Становлення Польської державності (1914—1921 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Боєчко Владислав Федорович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого. — Черкаси, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—35 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2016-4642 А] УДК 94:342.2](438)"1914/1921" 

На ступінь кандидата 

6568. Борисенко Н. М. Народна освіта в Російській імперії: громадська думка і 

практика другої половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Борисенко Наталія Миколаївна ; Харків. нац. 
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ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Харків, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3846 А] 

 УДК 94:37]((470+571)-89)"185/189" 

6569. Вдовиченко В. А. Італійська Республіка в європейському інтеграційному 

процесі (1992—2009 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Вдовиченко Вікторія Андріївна ; Дипломат. акад. 

України при М-ві закордон. справ України. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3619 А] 

 УДК 94(450):339.92(4)]"1992/2009" 

6570. Величенко О. О. Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії 

Німеччини в 1945—1949 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Величенко Олена Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2016-4765 А] УДК 94:329.14](430)"1945/1949" 

6571. Глібіщук М. В. Соціально-економічна політика уряду А. Денікіна 

(1918—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Глібіщук Микола Васильович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2016-4419 А] УДК 94:328.1]((47+57)-89)"1918/1920" 

6572. Зубанич Л. Л. Суспільно-політичний розвиток дворянських родин Пів-

нічно-Східної Угорщини у 1526—1657 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Зубанич Ласлов Ласлович ; Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2016-3913 А] 

 УДК 94:316.343-058.12](439-18)"1526/1657" 

6573. Охріменко О. С. Повсякденне життя міст Англії ХІ—ХІІІ ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Охріменко Олександр Святославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2016-4143 А] 

 УДК 94:394](410.1-21)"10/12" 

6574. Пилипенко В. В. Політика СРСР щодо Ірану, 1972—1989 рр. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Пилипенко Вікторія Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 

— Старобільськ (Луган. обл.), 2016. — 19 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3990 А] 

 УДК 94:327]((47+57):55)"1972/1989" 

6575. Селіванова-Зеркаль І. О. Аграрний розвиток Польщі у 1990-х — 2000-х рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Селіванова-Зеркаль Ірина Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Черкаси, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3995 А] 

 УДК 94:631](438)"199/200" 

6576. Татаринов І. Є. Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бес-

сарабської губернії під час Першої світової війни (1914—1917 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Татаринов 

Іван Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. 

— Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2016-4153 А]

 УДК 94(100)"1914/1917":94(478+477.74) 
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6577. Черняєв В. С. Військово-морська політика США 1909—1922 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Черняєв Валерій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2016. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2016-4276 А] 

 УДК 94:327:355.32](73)"1909/1922" 

6578. Шимкевич К. О. Участь міжурядових та громадських організацій у по-

доланні наслідків воєнних злочинів у країнах колишньої Югославії (1991—2008 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Шимкевич Катерина Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва) та в 

підрядк. прим. — 105 пр. — [2016-3597 А] 

 УДК 94:341.217:341.322.5](497.1)"1991/2008" 

6579. Юга О. А. Політична еліта Речі Посполитої та "українська проблема": 

пошук шляхів розв'язання (1648 — перша половина 1659 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Юга 

Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т історії України, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2016-3838 А] УДК 94:328](438:477)"1648/1659" 

6580. Яновський Я. М. Війна гунського союзу племен із Західною Римською 

імперією 451—455 рр.: ґенеза, перебіг подій та наслідки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Яновський Ярослав 

Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2016-4638 А] 

 УДК 94:355.48](369.1:37)"0451/0455" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

6581. Бей Р. В. Становлення і розвиток наукових основ механізації та авто-

матизації у тваринництві УСРР/УРСР в 20—80-х роках ХХ століття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Бей Роман Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 

2016. — 43 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (42 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. 

— [2016-3613 А] УДК 94:[631.171:636]](477)"192/198" 

6582. Жиленкова І. М. Зовнішня торгівля українських губерній Російської 

імперії в контексті інтересів аграрно-промислового капіталу (90-ті рр. ХІХ ст. — 

1914 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Жиленкова Ірина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2016. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (35 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2016-3459 А] УДК 94:339.5](477:(47+57))"1890/1914" 

6583. Ільницький В. І. Карпатський край ОУН в українському визвольному 

русі (1945—1954) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Ільницький Василь Іванович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2016. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (40 назв). — 100 пр. — [2016-3914 А] 

 УДК 94:329.733](477.8)"1945/1954" 

6584. Рогожа М. М. Становлення та розвиток зоогеографічної науки в Україні 

(1859—1941): орнітологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Рогожа Михайло Миколайович ; 
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Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — Київ, 2016. — 42 с. — Бібліогр.: с. 35—39 

(54 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3721 А] 

 УДК 94:591.9](477)"1859/1941" 

На ступінь кандидата 

6585. Адамський В. Р. Заснування та функціонування богословського фа-

культету Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918—

1920) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Адамський Віктор Романович ; НДІ українознавства, [Ін-т історії 

України НАН України]. — Київ, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3882 А] 

 УДК 94:378.4.093.5:2](477.43-21)"1918/1920" 

6586. Антоненко В. В. Становлення та соціально-економічні основи функціо-

нування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Антоненко Вікторія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 17 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4284 А]

 УДК 94:336.14:352](477)"192" 

6587. Бернацький В. Р. Релігійні об'єднання Волині-Житомирщини в умовах 

більшовицького режиму 1920—1930-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Бернацький Віктор Русланович ; 

Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2016-4408 А] УДК 94:[2:061.2](477.42/.82)"1920/1930" 

6588. Білецький П. М. Іноземне підприємництво в Подільській губернії 

(1861—1917 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Білецький Павло Миколайович ; Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3614 А] 

 УДК 94:339.944](477.43/.44)"1861/1917" 

6589. Богун Л. В. Вищі навчальні заклади ДСНС України: історія створення, 

особливості розвитку та етапи становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Богун Лариса Володимирівна ; 

Черкас. держ. технол. ун-т, [Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. 

ун-ту цивіл. захисту України]. — Черкаси, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3526 А] 

 УДК 94:[378.09:351.862.21]](477) 

6590. Будз К. М. Українська греко-католицька церква у Галичині (1946—1968 рр.): 

стратегії виживання та опору у підпіллі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Будз Катерина Миколаївна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2016. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 105 пр. — [2016-4207 А] 

 УДК 94:271.4](477.83/.86)"1946/1968" 

6591. Валявська К. В. Світське життя на Буковині: соціальний та культурний 

простір (1848—1914) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Валявська Катерина Володимирівна ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2016-3847 А] УДК 94:316.344.42](477.85)"1848/1914" 
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6592. Вітринська О. В. Політика радянської влади щодо юдаїзму в Україні в 
1921—1929 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Вітринська Олена Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Харків, 
2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-
3530 А] УДК 94:[322:26]](477)"1921/1929" 

6593. Герус-Бахтіна Н. А. Соціально-економічне та політичне становище 
німецького населення Півдня України (1939—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Герус-Бахтіна 
Наталя Анатоліївна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 
2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2016-4544 А] 

 УДК 94(477.7=112.2)"1939/1953" 
6594. Грушецька В. О. Традиційний костюм тюркського та тюркомовного 

населення Криму кінця XVIII — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Грушецька Вікторія Олександ-
рівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-
Франківськ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2016-
4126 А] УДК 94:391(=512.1)](477.75)"179/191" 

6595. Єремєєва К. А. Політичний гумор Радянської України у 1941—1991 рр. : 
(на прикладі журн. "Перець") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Єремєєва Катерина Андріївна ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2016-3856 А] УДК 94:050.487](477)"1941/1991" 

6596. Задесенець Я. М. Діяльність М. С. Мордвинова на Півдні України (кін. 
XVIII — поч. ХІХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Задесенець Яна Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. 
— Запоріжжя, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2016-4559 А] УДК 94(477.7)"179/181"(092) 

6597. Заплетнюк М. А. Формування громадянського суспільства в Україні у 
1990-х роках : (іст. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.01 "Історія України" / Заплетнюк Максим Андрійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2016-3812 А] УДК 94:323.2](477)"199" 

6598. Іванчишен В. Р. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця 
ХІХ — початку ХХІ ст.: побутовий та сакральний виміри : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Іванчишен Віталій 
Романович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
100 пр. — [2016-4319 А] УДК 94:679.85](477.43/.44-11)"189/201" 

6599. Кучернюк І. В. Часопис "Рідний край" в суспільно-політичному та 
культурному житті України (1905—1916 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кучернюк Ірина Во-
лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 та в підрядк. прим. — 110 пр. — [2016-3925 А] 

 УДК 94:050](477)"1905/1916" 
6600. Левіна Ю. С. Інформаційно-пропагандистська політика радянської влади 

в західних областях УРСР у 1939—1953 роках : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Левіна Юлія Сергіївна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2016-3983 А] УДК 94:321.01](477)"1939/1953" 
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6601. Мартинчук С. В. Промисловий розвиток Волинської губернії наприкінці 

XVIII — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мартинчук Світлана Вікторівна ; Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2016-3479 А] УДК 94:338.45](477.82)"179/191" 

6602. Маслій О. Д. Жіночі чернечі спільноти УГКЦ у Галичині (1946—1989 

рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Маслій Ольга Данківна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-4586 А] 

 УДК 94:271.4(477.83/.86)-788-055.2]"1946/1989" 

6603. Моця К. О. Воєнне мистецтво візантійської Таврики наприкінці IV — на 

початку ХІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Моця Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

історії України. — Київ, 2016. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 ( 6 назв). — 100 пр. — 

[2016-3823 А] УДК 94:355](477.75)"653" 

6604. Парначова Н. В. Роль тижневика "Наше слово" у національно-

культурному житті української діаспори в Польській Народній Республіці у другій 

половині 50—60-х роках ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Парначова Наталія Володимирівна ; Черкас. 

держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3548 А] УДК 94:050](438=161.2)"195/196" 

6605. Перга Ю. М. Суспільно-політичне життя українців Холмщини та 

Підляшшя 1918—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Перга Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т 

історії України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2016. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2016-4475 А] 

 УДК 94:32](438=161.2)"1918/1939" 

6606. Петренко А. А. Митрополит Київський і Галицький Платон (Го-

родецький): адміністративна, релігійно-просвітницька та місіонерська діяльність : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Петренко Андрій Арнольдович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2016-4353 А] УДК 94:271.2-722.51](477)(092) 

6607. Прокоп Т. І. Петро Рум'янцев-Задунайський та ліквідація української 

автономії в другій половині XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Прокоп Тарас Ігорович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2016-3826 А] УДК 94(477)"1764/1796"(092) 

6608. Семенова О. В. Розвиток шкіряного кустарного промислу українців 

Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ — першій половині ХХ століття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / 

Семенова Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [НДІ українознавства]. — Київ, 

2016. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-4150 А] 

 УДК 94:391:675](477.4)"189/195" 

6609. Скворцова І. А. Сільські поселення Вінницької і Хмельницької областей 

на завершальному етапі радянського періоду (1961—1991 рр.): стан, проблеми та 
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труднощі розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Скворцова Інна Анатоліївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2016. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2016-3734 А] 

 УДК 94:911.373](477.43/.44)"1961/1991" 

6610. Худіш П. М. Закарпаття в контексті чехословацько-радянських відносин 

(1944—1948 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Худіш Павло Миколайович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т". — Ужгород, 2016. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 100 пр. — 

[2016-3832 А] УДК 94(477.87)"1944/948" 

6611. Чернова Н. Ф. Внесок академіка В. І. Вернадського у становлення та 

розвиток вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (кінець ХІХ ст. — 

перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Чернова Наталія Федорівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2016. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-3998 А] 

 УДК 94:631.117.4](477)"189/195"(092) 

6612. Чорненький Р. В. Повсякденне життя поляків у містах Галичини в 

1921—1939 рр. : (на матеріалах Станиславів. воєводства) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Чорненький Роман 

Васильович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — 

Львів, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2016-

4756 А] УДК 94(477.86=162.1)"1921/1939" 

6613. Шкабко С. І. Суспільно-політична та державна діяльність Леоніда 

Кучми (1975—2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Шкабко Сергій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2016-4394 А] УДК 94(477)"1975/2005"(092) 

6614. Шостак А. В. Православні конфесії півдня України у 90-х роках 

ХХ століття : (на матеріалах Херсон., Миколаїв., Одес. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Шостак 

Андрій Васильович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [Держ. ВНЗ 

"Криворіз. нац. ун-т"]. — Миколаїв, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2016-4512 А] УДК 94:271.2](477.7)"199" 

6615. Щеблюк С. Г. Профспілковий рух у Волинському воєводстві в 1921—

1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Щеблюк Станіслав Германович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. — Луцьк, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2016-3437 А] УДК 94:331.105.44](477.82)"1921/1939" 
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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. 

Абакумова О. О. 5212 

Августюк М. М. 5222 

Аверкина М. Ф. 5340 

Авраменко О. О. 5371 

Агеєв А. О. 6231 

Агій В. І. 6074 

Адамський В. Р. 6585 

Аджабі Ясін 6494 

Аджіт Пратап Сінгх 

Гаутам 5133 

Аїсі 6444 

Аксьонов Д. С. 6185 

Акульшина Н. Т. 6470 

Алалі Абдулла 6165 

Александер М. Б. 5109 

Алексійчук В. Д. 5966 

Алєксєєв О. О. 5695 

Аллахвердієв Р. С. 6114 

Алтанець О. В. 6075 

Аль-Анссарі Алі Іхсан 

Абдулсахіб 6156 

Аль-Джанабі Хайдер  

Дхея Каміль 6157 

Аль-Дулаймі Аймен 

Мохаммед Ходаєр 6158 

Аль-Кузаї Джабер  

Сакран 5289 

Аль-Кхшаб Сінан  

Самір 5102 

Альохін Є. (6523) 

Аль-Товайті Мурад  

Алі Хасан 5977 

Амалян А. В. 6352 

Аммар В. Саід 6394 

Ананьєва О. П. 5208 

Андрейчак В. О. 5915 

Андришин В. П. 5433 

Андрійчук О. В. 5492 

Андрущенко А. О. 5696 

Антоневич Я. К. 6186 

Антоненко В. В. 6586 

Антонов О. В. 5213 

Антонюк О. В. 5785 

Антонюк Р. Р. 6258 

Апопій Г. В. 5428 

Аркатов Д. Б. 5134 

Арламовський Р. В. 6458 

Арсенюк А. О. 5620 

Артеменко Л. В. 6531 

Архипова Є. І. 6541 

Архіпенко О. П. 5223 

Арясова О. В. 5900 

Асланов С. А. 5282 

Атрашкевич Є. В. 5452 

Аулов І. Ф. 5111 

Ахмед Алі Кадем  

Ахмед 6280 

Ащаулов В. В. 5394 

Бабанін В. В. 5453 

Бабенко В. М. 6375 

Бабій М. В. 6281 

Бабінець О. М. 5990 

Бабіч Ю. О. 6159 

Бабкін Г. В. 5161 

Бабляк О. Д. 5998 

Багдай Т. В. 5920 

Баженов М. І. 5599 

Базалій А. В. 5925 

Базиль Л. О. 5685 

Базов О. В. 5467 

Бакай О. О. 6115 

Балабай О. О. 6217 

Балабан А. І. 6003 

Балагура О. В. 6316 

Балка Л. О. 5224 

Бальцер І. В. 6548 

Бані-Насер Фаді 5468 

Баранник М. О. 5926 

Бараннік В. С. 6131 

Барило І. М. 6549 

Барилюк Є. І. 6125 

Бассай С. М. 6495 

Бас-Юрчишин М. А. 5343 

Батанов В. Ю. 6445 

Бахмат Л. В. 5697 

Башова Н. П. 5784 

Безпарточний М. Г. 5431 

Бей Р. В. 6581 

Белов О. О. 6096 

Беляк Т. О. 5335 

Бенатов Д. Е. 5769 

Бендеберя Ф. А. 6250 

Беньян Д. (6524) 

Бервено О. В. 5304 

Бергер А. Д. 5395 

Бердиченко І. О. 5555 

Берегова А. А. 6064 

Берлеант А. (5214) 

Бернацький В. Р. 6587 

Беспалова І. Г. 5978 

Бєлка К. Ю. 6097 

Бєлова О. І. 5162 

Бєлявська С. Ю. 5493 

Биба Є. Г. 6187 

Бирка М. Ф. 5686 

Бідзіля Ю. М. 5248 

Білан Н. І. 5249 

Білецький П. М. 6588 

Білецький Ю. В. 5770 

Білищук Л. М. 6028 

Білляр К. Л. 5469 

Біловол М. В. 5470 

Білодід В. М. 5225 

Бінецька Д. І. 5698 

Бірюкова А. Г. 5611 

Бітов А. І. 5494 

Біцадзе М. З. 6076 

Близнюк Л. М. 6496 

Бляхарчук М. О. 6353 

Бобровський Т. А. 5633 

Бовсуновська Г. С. 5652 

Богдан Ю. О. 6169 

Богомолова К. С. 6259 

Богун Л. В. 6589 

Боднарчук О. Г. 5486 

Боєчко В. Ф. 6567 
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Божко К. М. 6152 

Божук А. О. 6532 

Бойко Я. Б. 6260 

Бокій О. Б. 6208 

Боковець В. В. 5153 

Бондар Н. Д. 5699 

Бондаренко А. В. 5987 

Бондаренко М. П. 5960 

Бондаренко О. С. 5556 

Борденюк О. В. 5621 

Борис В. М. 5991 

Борисенко Н. М. 6568 

Борисова Т. М. 5425 

Боровков Р. О. 5495 

Борт О. П. 5471 

Борщагівський Є. Г. 5834 

Босак А. В. 6133 

Бошко О. І. 5852 

Боярчук Я. А. 6384 

Брановицький В. В. 5307 

Братусь В. М. 6016 

Брейді Е. (5214) 

Брославська Л. Я. 6474 

Брюханова Т. О. 5927 

Бугра А. В. 5700 

Будз К. М. 6590 

Будняк Т. М. 5885 

Бузинний М. В. 6307 

Бундза О. З. 6282 

Бурла А. О. 6459 

Буряк Т. О. 5992 

Бут І. О. 5605 

Бутковська О. С. 6467 

Буханевич О. М. 5487 

Бухман О. М. 5336 

Бухтіяров О. С. 5496 

Бучик С. С. 5100 

Вадньов Д. О. 5815 

Валід Ахмед Махмуд 

Альрефаі 5816 

Валявська К. В. 6591 

Ванієв Е. С. 5622 

Варава І. А. 5135 

Варібрус О. В. 6098 

Василенко А. Ю. 5913 

Василенко Г. В. 6475 

Васильєва А. Г. 5497 

Васильченко К. Г. 5308 

Васильченко С. (6532) 

Васильчук Л. Б. 5498 

Василюк Д. Я. 5309 

Васін А. В. 5848 

Васкул Н. В. 6029 

Ватаманюк- 

Зелінська У. З. 5154 

Ващенко Я. В. 6242 

Вдовенко С. В. 6395 

Вдовиченко В. А. 6569 

Вдовиченко Г. О. 5839 

Векшин В. О. 6381 

Величенко О. О. 6570 

Вельмагіна Н. О. 5827 

Вентцель К. М. (5659) 

Верба І. О. 5454 

Вербовецька О. С. 6507 

Верлань Д. А. 5809 

Вернадський В. І. (6611) 

Верпаховська О. О. 5908 

Верчин Н. Р. 6550 

Виговська В. В. 5651 

Вижва А. С. 5909 

Винограденко С. О. 6261 

Вихрущ- 

Олексюк О. А. 5252 

Вишневська Є. О. 5914 

Вінник О. О. 6077 

Вінцова Д. С. 5600 

Вітринська О. В. 6592 

Вітюк Д. Л. 5499 

Владика С. А. 5472 

Владика Ю. П. 5396 

Власенко А. С. 5941 

Власенко В. Г. 6104 

Власенко Д. В. 6078 

Власюк А. В. 5500 

Власюк В. В. 5473 

Вовк О. О. 6160 

Вовк Т. В. 5474 

Вовченко О. А. 5285 

Вожегов С. Г. 6293 

Волинець В. В. 5612 

Волинець І. Г. 5397 

Волікова М. М. 5654 

Воліченко Ю. М. 6337 

Волкогон С. О. 5372 

Воловик Д. В. 5398 

Вологдіна Г. Б. 6308 

Волошин Ю. Л. 6069 

Волошина І. В. 5501 

Волошин- 

Гапонов І. К. 6085 

Вольський В. А. 6283 

Воротинський В. В. 5271 

Вострякова В. Ю. 6341 

В'юник В. І. 5836 

Гава П. М. 6561 

Гавриленко В. В. 5502 

Гаврилко Г. П. 5399 

Гайдабрус Н. В. 5163 

Гайдуківська Х. А. 5875 

Галінський О. М. 6428 

Галіченко М. В. 5245 

Галушка В. Ю. 5628 

Галянт Г. В. 6476 

Гангал Л. С. 6354 

Ганєва Т. І. 5876 

Ганущак М. М. 6551 

Гарбар В. В. 6552 

Гармідер О. В. 6061 

Гафич О. І. 5310 

Гаценко О. С. 5853 

Гедзик Н. М. 6200 

Герасимчук Т. В. 5701 

Геращенко І. М. 5337 

Гермашев А. І. 6197 

Геррндорф В. (6523) 

Герус-Бахтіна Н. А. 6593 

Гетьман О. О. 5164 

Гичка Н. М. 6116 

Гібаленко О. М. 6216 

Гільфанова А. М. 6017 

Глазова Я. В. 5311 

Глиняна К. В. 5806 

Глібіщук М. В. 6571 

Глова Т. Я. 5789 

Гловацька С. М. 5165 

Глушаниця А. І. 6429 

Гнатюк А. Ю. 5557 

Гнатюк О. М. 5775 

Гнатюк Р. А. 5312 

Гнилко О. М. 5912 

Гоблик О. В. 6446 

Гоголь М. (6537) 

Гогота О. П. 5867 
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Годована О. І. 6025 

Годованець О. І. 6026 

Гож О. А. 6309 

Гожий О. П. 5130 

Голембовська Н. В. 6389 

Голик Р. Й. 6564 

Голік О. В. 6305 

Головата А. О. 5679 

Головатий М. В. 6553 

Головач Л. Я. 5702 

Головач Т. М. 6477 

Головачова А. С. 5587 

Головенко О. С. 6004 

Головко В. О. 5136 

Головко Н. П. 6322 

Голуб В. Л. 5634 

Голуб К. Ю. 6134 

Голуб Т. І. 5419 

Голубєв М. В. 6170 

Голубєва Т. А. 6328 

Голубничий С. О. 6018 

Гонтаренко І. С. 5703 

Гончаренко А. В. 6349 

Гончаров І. О. 6182 

Гончаров О. В. 5979 

Горащенков О. М. 5503 

Горбаль І. С. 5253 

Горбач Д. О. 5504 

Горбачова С. В. 5922 

Горбов В. В. 5254 

Горбова О. В. 6345 

Горбонос- 

Андронова О. Р. 6460 

Горбуліч І. О. 5704 

Горішня Ю. В. 5844 

Горогоцька Н. І. 6262 

Городній М. М. 5455 

Городніченко Ю. В. 5373 

Горська К. О. 5250 

Горський П. В. 5841 

Горун П. П. 5807 

Горюшкіна А. Е. 5112 

Гребенюк С. М. 5870 

Григоренко О. А. 6431 

Григор'єв О. М. 6508 

Гринишин Ю. Б. 5823 

Гринчук Ю. С. 5390 

Грицай Н. Б. 5687 

Гриценко І. А. 5840 

Гриценко О. В. 6509 

Грицук І. В. 6344 

Грич А. В. 6175 

Гришко Є. М. 5635 

Грищенко В. О. 6418 

Грінівецька Н. В. 5953 

Грічушенко І. С. 6005 

Гродзінський В. І. 6070 

Грубань В. А. 6284 

Грушецька В. О. 6594 

Гудзь М. А. 6030 

Гудков Д. М. 6232 

Гулієнко С. В. 6376 

Гуляницький А. Л. 5810 

Гуменна І. Р. 5705 

Гуменюк О. І. 5255 

Гуменюк Т. В. 6419 

Гуреєва С. М. 5976 

Гуркова О. М. 6447 

Гурська О. В. 5942 

Гусевик П. С. 5854 

Гутник В. М. 5706 

Гуцул О. В. 5824 

Давиденко В. М. 6263 

Далявська Т. П. 5276 

Даневич О. О. 6090 

Данилюк А. І. 5606 

Данилюк І. В. 5894 

Данільцев В. В. 6195 

Данко В. Й. 5505 

Даценко О. М. 5506 

Дашковська Т. М. 5456 

Дейна Л. В. 6510 

Дейниченко В. Г. 5707 

Демченко В. М. 6031 

Демченко Н. А. 5916 

Демчук О. М. 6330 

Демьянова С. К. 6533 

Дем'янчук А. Л. 6441 

Денисова Г. О. 5507 

Денисова О. О. 6110 

Денисюк І. (6512) 

Денисюк О. О. 5614 

Дергунов О. В. 5137 

Дереш Л. (6523) 

Деркач В. В. 6285 

Деркач Ю. Б. 5374 

Десятник К. О. 6291 

Дєдіч І. О. 6209 

Джалілов А. 5443 

Джафарова О. С. 5663 

Джуринський О. В. 5588 

Джус А. П. 6207 

Дзьомба Н. М. 5204 

Дибкова Л. М. 5688 

Дима О. О. 5426 

Димитров С. Г. 6318 

Динниченко Т. А. 6526 

Діденко Н. М. 5668 

Дідух О. О. 5708 

Дімітров М. М. 5558 

Дін ШаоЦзе 5226 

Дін Юнь 5664 

Дмитрів В. Т. 6331 

Дніпровська А. В. 6079 

Добровольський Є. Л. 

 5101 

Доброштан О. О. 5709 

Довбинчук Т. В. 5961 

Довгалюк Т. А. 5227 

Довгань О. Д. 5449 

Долгий О. О. 5488 

Дорожинський Г. В. 6153 

Дорожко Є. В. 6229 

Дорофєєв Ю. І. 6417 

Дорошенко Т. В. 5689 

Достоєвський Ф. М. (6528) 

Драгомирецька О. С. 6448 

Дреженкова І. Л. 5962 

Дрималовська Х. В. 5166 

Дроваль О. М. 5623 

Дровнін С. С. 6253 

Дроздов О. Ю. 5221 

Дроздюк Т. М. 5508 

Дронова Т. С. 6264 

Дубняк К. А. 5256 

Дубовська О. В. 5375 

Дудка І. В. 6201 

Дудник О. В. 6420 

Дудченко О. Є. 5928 

Думанська Г. В. 5929 

Дун Сіньшо 6251 

Дьомін А. Ю. 6243 

Дьомкіна О. В. 5167 

Дьяченко Р. В. 6436 
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Дюжев В. Г. 5155 

Дячек В. В. 5400 

Дяченко М. М. 5825 

Дяченко- 

Богун М. М. 5690 

Емірільясова С. С. 5655 

Ерджиєс Саїт Емре 5710 

Євмін А. М. 5559 

Євсюков Т. О. 5341 

Євтух М. І. 6461 

Євтухова Т. О. 6135 

Євтушенко Д. О. 6027 

Єдаменко Д. В. 5882 

Єлізаров В. П. 5711 

Єлізарова С. В. 5712 

Єлісєєва Л. Г. 5665 

Ємельянова Н. А. 5444 

Ємченко Я. О. 6065 

Єргієв І. Д. 6443 

Єремєєва К. А. 6595 

Єріцян Б. Х. 6244 

Єрмак О. С. 6006 

Єрмоленко І. І. 6505 

Єрьоміна Т. О. 5790 

Жбанков Я. Г. 6183 

Желтобрюх І. Л. 5509 

Жеменік В. І. 5868 

Жерновникова О. А. 5691 

Жиган Д. Ф. 5283 

Жигун С. В. 6529 

Жиленкова І. М. 6582 

Житнік Т. С. 5661 

Жід А. (6526) 

Жуковська С. А. 5713 

Журавльов А. Ю. 6346 

Журавльова І. В. 5333 

Журавльова Т. В. 6454 

Завгородня Г. М. 5168 

Заводовський І. А. 5300 

Заворотинський А. В. 5791 

Загородній Р. І. 6136 

Загребельний О. В. 5290 

Задворний С. І. 6554 

Задесенець Я. М. 6596 

Задорожня Г. В. 5489 

Зазерін А. І. 6148 

Зазуляк З. М. 5293 

Заїка В. М. 6421 

Заїкіна О. В. 5886 

Закалата Т. Р. 6032 

Залевська О. В. 5781 

Залізнюк В. П. 6360 

Замрій І. В. 5792 

Замятін М. І. 6188 

Занкович Г. О. 5905 

Западинчук О. П. 5629 

Заплатинська А. Б. 5680 

Заплетнюк М. А. 6597 

Зарембо К. В. 5294 

Засанська Н. Д. 6511 

Збінський Є. Ф. 5510 

Звягіна Т. С. 5993 

Звягінцева Г. В. 6123 

Здоренко Ю. М. 6161 

Зенів І. О. 6149 

Зеркіна О. О. 5344 

Зикова О. І. 5439 

Зионг Ші Хіеп 6235 

Зінич П. П. 6062 

Зінов'єва М. Л. 5986 

Зінченко А. Ю. 5138 

Змієвська О. А. 6310 

Зоргач А. М. 6265 

Зорі С. А. 5131 

Зубанич Л. Л. 6572 

Зубар І. В. 5475 

Зубарук О. В. 5776 

Зубик Л. В. 5714 

Зубко К. Ю. 5401 

Зубов О. С. 5511 

Ібрахім Суфян Саад 5476 

Іваненко А. С. 5228 

Іваненко Д. Д. 5512 

Іваненко Д. О. 5808 

Івановська М. В. 5313 

Іванченко В. Г. 6225 

Іванчишен В. Р. 6598 

Іваньков О. І. 5560 

Івасьєв С. В. 5104 

Івашків В. Р. 5887 

Івашків О. П. 6412 

Ігнатенко О. П. 5631 

Ієрусалімова Т. С. 6137 

Ільєнко І. М. 5923 

Ільків А. В. 6530 

Ільків В. Я. 5855 

Ільницький В. І. 6583 

Ільченко К. Р. 5513 

Ільчук В. В. 5402 

Імерідзе М. Б. 5715 

Іньшина О. І. 5888 

Ісаєва І. М. 5963 

Іссам Саад 6162 

Іщенко І. О. 5954 

Іщенко Ю. Д. 6555 

Йосик Я. І. 6019 

Казак О. О. 5169 

Кайнара Д. О. 5434 

Калімбет А. Л. 5514 

Калініченко Т. В. 5716 

Калмиков О. О. 5999 

Кальченко А. С. 6163 

Кальченко М. М. 6266 

Калюжний П. Б. 6189 

Камінська А. І. 5403 

Камінська Т. М. 5988 

Каналес Сіллер  

Орасіо 6190 

Канцур І. Г. 5376 

Каплюченко Т. В. 5477 

Карампіні Н. Г. 6033 

Карачова Д. В. 6521 

Карвацька Ю. П. 6066 

Карли З. В. 5906 

Карлсон А. (5214) 

Карпенко-Карий 

(Тобілевич І. К.) (6536) 

Карпенко Л. Д. 6295 

Карпій О. П. 5404 

Карпушова О. В. 5615 

Карпчук Н. П. 5292 

Карп'юк М. В. 5561 

Картузов Є. В. 6126 

Касім Намір Хашім 6164 

Кастарнов Д. Б. 5562 

Касьмін Д. С. 5338 

Касьян Т. К. 5681 

Касянюк Д. С. 5837 

Качура О. А. 5515 

Каширнікова І. О. 5170 

Кашівська Р. С. 6034 

Каштан В. Ю. 5139 

Квінт В. О. 6326 

Кизимчук О. П. 6410 
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Кириленко В. В. 6306 

Кириченко С. О. 5345 

Киричок А. П. 5257 

Киричук Ю. В. 6414 

Кікоть Л. С. 5895 

Кікто С. М. 5656 

Кінаш А. В. 5811 

Кіпніс О. Л. 5877 

Кіржецька М. С. 5420 

Кірієнко О. Д. 5277 

Кірячок М. В. 6534 

Кісс С. В. 5457 

Кіш Р. Я. 5943 

Клюй Л. В. 5717 

Кляп М. М. 5118 

Кмита О. П. 6091 

Книш Б. П. 6416 

Кнопова В. П. 5805 

Князєва Т. В. 5305 

Кобилкін Д. С. 5171 

Кобись Т. О. 6086 

Кобрюшко О. О. 5718 

Коваленко А. С. 5119 

Коваленко В. М. 5782 

Ковалик Г. І. 5458 

Коваль В. Б. 6433 

Коваль Н. В. 5516 

Коваль Ю. Є. 5563 

Ковальова О. В. 6245 

Ковальський Б. М. 5132 

Ковальчук А. О. 5856 

Ковальчук І. А. 5719 

Ковальчук І. М. 5678 

Ковальчук Л. Й. 5965 

Ковальчук О. І. 5952 

Ковалюк М. В. 6478 

Ковтун О. А. 5720 

Ковшар О. В. 5660 

Кожухар П. В. 6155 

Козачок О. П. 5878 

Козій Н. С. 5377 

Козлова В. О. 5378 

Козюба В. К. 6542 

Койфман О. О. 6401 

Койчева О. С. 5601 

Колесник Є. В. 6400 

Колесников Д. В. 5517 

Колєсніков Д. В. 5405 

Колісник Н. В. 5721 

Коломицева І. М. 6007 

Колосков О. В. 5842 

Колосова К. Ю. 6035 

Коляденко П. Л. 5607 

Колядіна Н. Г. 5608 

Комаревич І. Л. 6449 

Комаха Л. Г. 5240 

Комашко В. В. 5564 

Комісаренко А. Г. 5930 

Кондов К. В. 5258 

Копилова Л. А. 6374 

Коржилов Л. І. 5421 

Корнелюк Б. В. 6525 

Корнєєв С. В. 5947 

Корнієнко О. Ю. 5229 

Коробка С. В. 6286 

Коробко Є. В. 6036 

Коробко М. І. 5243 

Коробочкіна Л. Л. 5518 

Корогод І. В. 5361 

Король Н. Я. 6438 

Коротаєв П. О. 6138 

Корпусенко І. В. 6014 

Корчинська Н. С. 5955 

Косенко О. П. 5156 

Костельна М. В. 6435 

Костиря І. О. 5269 

Коструба А. М. 5835 

Кострубань Р. В. 5682 

Костюк О. О. 5669 

Котов М. М. 5838 

Котух Є. В. 5105 

Котух К. А. 5519 

Коцан В. Ю. 5295 

Кочерга З. Р. 5989 

Кошель В. М. 5722 

Кошкін В. К. 5172 

Кошова О. В. 5459 

Кравченко Д. А. 6020 

Кравченко М. В. 5594 

Кравченко Н. В. 5314 

Кравченко Н. С. 5565 

Кравченко О. М. 6218 

Кравченко Я. П. 5460 

Кравчук Б. О. 6103 

Красницька М. Б. 5826 

Кревсун О. М. 5566 

Криванич О. В. 5980 

Кривонос К. А. 5969 

Криворучко Н. В. 5296 

Кривошеєва А. І. 6037 

Крижановський А. Є. 6038 

Крикливець Д. Є. 5567 

Крикля Л. С. 5889 

Криницький Р. П. 5956 

Крисак Л. В. 5723 

Крисько М. О. 6102 

Крицкалюк Н. І. 5278 

Криштанович М. Ф. 5632 

Криштопа І. І. 6350 

Кропива М. О. 6219 

Крохмальна Г. І. 6512 

Крук М. М. 6021 

Крук О. П. 6335 

Крутій Ю. С. 5871 

Крушельницька С. (6449) 

Куглер Т. Є. 6039 

Куделя Л. В. 5173 

Кудін С. Ф. 5724 

Кудрик Р. Я. 5857 

Кудряшова К. М. 6256 

Кузава І. Б. 6527 

Кузнєцов П. Е. 5869 

Кузнєцова М. Ю. 5931 

Кузьменко І. О. 6390 

Кузьменко Н. А. 5520 

Кукла О. Л. 5829 

Куклін А. В. 5932 

Кукурба В. Р. 5812 

Кукуруза Н. В. 6455 

Кулаков П. І. 6415 

Кулініч М. Т. 6556 

Кунець Х. Б. 6479 

Купар Д. М. 6565 

Купріянов О. В. 6184 

Курач М. С. 5692 

Курбатова Т. О. 6127 

Куріненко Г. А. 6338 

Куряча Н. В. 5362 

Кусік Л. І. 5793 

Кутузов Р. В. 5315 

Кухта К. О. 6267 

Кучер О. В. 5896 

Кучеренко В. М. 5406 

Кучернюк І. В. 6599 
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Кучма К. С. 5521 

Кучма Н. Г. 6040 

Кушкевич І. В. 5935 

Кушнерик О. В. 6268 

Кушнерик Ю. А. 5568 

Кушнір В. В. 6462 

Кушнір В. С. 5725 

Кушнірук М. В. 5683 

Кхасраві Омід Зерар 5522 

Лавренов Д. А. 5301 

Лавренюк О. О. 6439 

Лавренюк Я. В. 6041 

Лавриненко Г. А. 5279 

Лазаренко А. О. 6214 

Лакинський Р. В. 6099 

Лантух А. О. 6269 

Лапиніна О. Л. 6497 

Ластовецька Р. О. 5440 

Латишева Т. В. 5174 

Лебедєва О. Ю. 5120 

Левицький С. М. 6147 

Левіна Ю. С. 6600 

Левко М. М. 5435 

Левкович Н. Я. 6437 

Левченко О. О. 6067 

Легенченко В. А. 6226 

Ледін Д. С. 6112 

Лемешева Н. В. 5832 

Лемпій А. О. 5242 

Леонтьєва І. М. 5670 

Лещенко В. В. 5636 

Лещенко Л. О. 6270 

Лещенко О. В. 5316 

Лещенко Ю. О. 5140 

Лєберт Б. (6523) 

Линник О. О. 5441 

Лисечко В. О. 5833 

Лисий О. В. 6238 

Литвиненко М. І. 5970 

Литвиненко Т. М. 6139 

Лізунов В. В. 5872 

Ліксунова Л. О. 6071 

Ліснічук О. А. 5379 

Лісовський І. В. 6361 

Лісовський П. М. 5209 

Лісяний О. М. 6087 

Літкович Ю. В. 6480 

Ліщук С. В. 5637 

Лобакова Л. В. 6430 

Лобач Н. В. 5726 

Лобко А. В. 6140 

Ловас Г. Й. 5858 

Логвінов Ю. Ф. 5843 

Логунова О. О. 6210 

Лоза Х. О. 6042 

Лосєва І. В. 6481 

Лосик Г. І. 6440 

Лошкова Ю. М. 6339 

Лубков М. В. 5901 

Лук'яненко Т. В. 5883 

Лук'янчук О. М. 6557 

Лутс І. О. 6211 

Луценко О. В. 5727 

Луценко О. П. 5121 

Луцький М. І. 5450 

Луцюк І. В. 6396 

Льовочкіна В. М. 5624 

Любенко Г. Д. 6332 

Любченко В. О. 6347 

Лямець А. М. 5203 

Ляховко О. Д. 5771 

Ляшко Л. П. 5214 

Маєвський О. В. 5817 

Мазярко І. С. 5432 

Макаренко А. С. (5654) 

Макогон І. І. 5380 

Максименко А. О. 6191 

Максимів О. Д. 5569 

Максимов М. В. 6296 

Максимук О. Б. 6377 

Маланчій М. О. 5638 

Малинич С. З. 5849 

Малишева В. В. 6230 

Малишко Ю. М. 5363 

Маловичко С. В. 5427 

Малоїд- 

Глєбова М. О. 5777 

Мамедалієва С. А.-К. 6092 

Мандровська С. М. 6311 

Маргітич М. Я. 5728 

Маріна О. С. 6472 

Марків М. М. 6355 

Маркова М. О. 6192 

Мартиненко М. В. 5334 

Мартинова Н. О. 5625 

Мартинчук С. В. 6601 

Мартинюк В. М. 6117 

Мартиняк Ю. О. 5272 

Маруняк Є. О. 6546 

Марута О. С. 5230 

Марченко В. А. 5794 

Марченко О. М. 5772 

Марчук Л. М. 5259 

Масалигіна В. В. 6362 

Маслак Г. С. 5924 

Маслій О. Д. 6602 

Маслов Р. В. 5729 

Масляєва О. О. 5175 

Матвєєва О. О. 5693 

Матвійчук І. О. 5176 

Матусевич О. О. 6145 

Матушкіна С. В. 5286 

Махно Т. О. 5141 

Мацишин М. Й. 5950 

Мацієвський Ю. В. 5275 

Мацюк Н. О. 5317 

Медведенко І. С. 5730 

Мейш Ю. А. 5873 

Мележик Є. О. 5859 

Мельник В. І. 5967 

Мельник К. С. 5523 

Мельник М. В. 5524 

Мельник М. Г. 6463 

Мельниченко О. В. 6351 

Мельниченко Ю. О. 5951 

Мельничук І. М. 6528 

Мельничук О. П. 5461 

Меремеля І. Ю. 5795 

Мещан І. В. 5260 

Мещеряков В. В. 5639 

Мизнікова М. О. 5318 

Микита О. О. 5971 

Микитин В. І. 5602 

Миколайчук Я. Л. 6271 

Микульчик Р. Б. 6513 

Мироненко А. П. 6287 

Миронова Н. О. 5122 

Миронюк Д. В. 5860 

Михайленко Т. Ю. 6558 

Михайлова О. П. 5261 

Михальська О. В. 6506 

Михалюк Н. Ю. 5297 

Мізілевська М. Г. 5861 

Мікава Н. М. 6482 
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Мікічурова О. В. 5478 

Міловідова С. В. 5525 

Мілтих В. С. 6178 

Мінухін С. В. 5110 

Міронюк І. В. 5479 

Мірошниченко І. В. 5319 

Мітцель М. О. 6239 

Міхелі С. В. 6547 

Міщук Б. М. 6202 

Мовчанюк А. В. 6272 

Могілевський Л. В. 5613 

Моісеєнко І. О. 6008 

Мойсей Л. О. 5526 

Мокшина О. Г. 5897 

Молибога А. В. 6450 

Молодченко Д. Г. 5346 

Мордвинов М. С. (6596) 

Мороз Д. О. 5527 

Мороз Н. В. 5347 

Мосійчук Т. К. 5320 

Москаленко О. О. 5603 

Москалюк В. І. 6043 

Москвяк Я. Є. 5407 

Мохаммад Юнис  

Яхья 5142 

Моця К. О. 6603 

Мошківська С. В. 6315 

Му'авія Салем Насер 

Альмарадат 6118 

Муллер М. В. 5177 

Муляревич О. В. 5143 

Муравський А. В. 6088 

Муртазієв Е. Г. 5731 

Мухамед Абдульрахман 

Кутайні 6111 

Мухіна М. П. 6252 

Муштак Таліб Аль-

Шурайфі 6166 

Нагірна М. Я. 5178 

Наджі Абду Ахмад  

Алі 5113 

Надобко С. В. 5528 

Назаров Н. А. 6514 

Назарова Я. Б. 5529 

Наквасюк Ю. А. 5796 

Наконечна З. І. 5205 

Настас О. М. 5321 

Настенко О. В. 6378 

Нахаєва Я. М. 5732 

Нашивочніков О. О. 5647 

Недюха М. П. 5451 

Нежданова Н. В. 5231 

Нездолій А. О. 6385 

Нестеренко В. В. 5786 

Нестеренко С. В. 5339 

Нестерко А. Б. 6141 

Нестерова І. А. 5570 

Нестерова М. О. 5241 

Нестерук О. П. 6402 

Нестор В. Р. 5530 

Нетребіна С. П. 6483 

Нечай Н. М. 6329 

Нечаусов А. С. 5144 

Нємцева А. О. 5590 

Нікірін В. А. 5862 

Нікітін С. О. 6168 

Нікітова І. І. 6535 

Ніколайчук Г. Г. 5273 

Нісевич С. І. 6522 

Новаковська О. М. 6484 

Новик І. М. 5733 

Новицька Н. В. 5381 

Новіков В. Ф. 6246 

Новіков Д. А. 5348 

Новосад О. В. 5863 

Ноженко К. В. 5616 

Носатюк С. О. 6150 

Носаченко В. М. 5734 

Носова Т. І. 5179 

Обама Б. (6487) 

Оверко М. В. 6179 

Овсяникова Ю. О. 5981 

Овчаренко О. О. 6146 

Овчаренко С. С. 5994 

Овчиннікова А. П. 5462 

Одинцова Г. Ю. 5232 

Одінцов О. М. 5416 

Олексенко О. О. 5735 

Оленюк О. В. 6485 

Олифіренко Ю. І. 5640 

Олійник Є. В. 6363 

Олійник Л. В. 6498 

Олійник С. Л. 6559 

Олішкевич С. В. 5658 

Ольховая Ю. І. 5648 

Ольшанецька С. В. 5480 

Ольштинський П. Л. 6180 

Омелян С. Б. 5531 

Онищук Ю. В. 5180 

Орденов С. С. 5215 

Орел О. В. 5671 

Орленко О. В. 5417, 6471 

Орлов Ю. В. 5553 

Орлова О. О. 5995 

Осадча О. С. 6515 

Осадчук Ю. М. 5364 

Осама Абузаїд  

Мохамед Нур Ахмед 5982 

Осипенко С. О. 5382 

Осолінський О. Р. 5123 

Остапенко О. В. 6176 

Остапович Н. В. 5736 

Острійчук О. П. 5571 

Островерх О. О. 6240 

Остроух О. А. 5917 

Осьмак В. Є. 6247 

Осьмачка Т. (6537) 

Отдєлєнцев Є. О. 5280 

Охріменко О. Б. 5850 

Охріменко О. С. 6573 

Павельчук Є. М. 5918 

Павленко А. В. 5481 

Павленко К. В. 6080 

Павленкова О. С. 6044 

Павлін Д. О. 5233 

Павлов Я. В. 5737 

Павлюк- 

Гаврилова Г. В. 5983 

Павлюх М. В. 5262 

Павлюченко Л. С. 5738 

Падлецька Н. І. 5145 

Палагін В. А. 6132 

Паламарчук В. І. 6393 

Паламарчук Т. П. 5641 

Паливода О. А. 6220 

Палюх А. І. 5572 

Панаіт Е. В. 5907 

Панасюк О. Ю. 5349 

Панкевич І. М. 5490 

Панова І. М. 6233 

Пантєєв Р. Л. 6167 

Пантєлєєва Н. М. 5369 

Панченко І. М. 5591,  

 6499 
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Парначова Н. В. 6604 

Парнюк Н. В. 5984 

Пархомчук Ж. В. 6403 

Пасик Л. А. 6500 

Пасічник М. А. 5964 

Пасічніченко І. О. 5818 

Пасмор М. С. 5445 

Пастернак І. І. 5114 

Пастушенко О. В. 5099 

Пахомова В. Г. 6063 

Пашечко О. А. 5322 

Пашков В. О. 5284 

Пашковська А. Ю. 5247 

Пащенко Ю. А. 5287 

Перга Ю. М. 6605 

Перебетюк Л. С. 6081 

Переверза І. М. 5463 

Петельчиц В. Ю. 6171 

Петінов Я. П. 6248 

Петренко А. А. 6606 

Петренко К. М. 5288 

Петренко М. В. 5672 

Петренко О. А. 5617 

Петрик П. Б. 6342 

Петриків В. І. 5739 

Петров Р. В. 6336 

Петрова І. П. 5365 

Петрова Л. Г. 5234 

Петухова В. О. 5446 

Пивоварчук Л. В. 5408 

Пилипенко В. В. 6574 

Пишна Л. Г. 5595 

Пишна Н. І. 6516 

Пишнограєв І. О. 5797 

Пігура О. В. 5778 

Підгірна І. С. 5263 

Підгорний Б. А. 5532 

Підлубний В. Л. 6095 

Пілічева М. О. 5821 

Пінчук С. С. 5181 

Піткевич В. В. 5303 

Піх В. Я. 5103 

Піх М. З. 6364 

Платонов О. І. 5182 

Плахотнюк О. А. 6457 

Плахтій О. А. 6142 

Плєснецов С. Ю. 6193 

Пляшко О. С. 5323 

Побережець О. В. 6359 

Погоріла Л. М. 5324 

Погорілий Р. П. 5890 

Подік І. І. 5383 

Подригало Н. М. 6236 

Покуца І. В. 6365 

Поливаний С. В. 5944 

Поліщук К. М. 6536 

Поліщук Л. М. 6411 

Полобюк Т. А. 6422 

Полтавець В. І. 6543 

Полупан І. І. 6198 

Польовська В. В. 5350 

Поляк О. І. 5589 

Поляченко Є. Б. 5902 

Помазун О. М. 5325 

Понікарьова А. Ю. 6486 

Пономаренко Н. П. 5968 

Пономарьова Т. І. 5573 

Попович О. В. 6128 

Попович Р. Б. 5774 

Пославський С. Ю. 5828 

Посудієвський О. Ю. 5884 

Потажевська О. А. 5891 

Потапчук О. І. 5740 

Почекета О. А. 5798 

Предко Д. Є. 5244 

Прекрасна Є. П. 5936 

Преутесей В. В. 6105 

Прийдак Т. Б. 5409 

Присяжнюк А. В. 5533 

Притуляк В. М. 5609 

Приходько А. В. 6451 

Приходько А. О. 5898 

Приходько Н. В. 6300 

Причина К. С. 6227 

Прогонов Д. О. 5146 

Прозоров Р. Г. 6273 

Прокоп Т. І. 6607 

Прокопенко А. А. 6487 

Прокопенко Т. О. 5117 

Прокопів Л. Я. 5235 

Прокопова М. В. 6045 

Прокопчук О. І. 5741 

Прокоф'єв С. (6444) 

Проскурін А. Ю. 6172 

Процак І. С. 5892 

Прудиус О. Г. 6046 

Прусак Ю. В. 6409 

Пташник І. Р. 5604 

Пустовой Д. С. 6212 

Пшенична А. В. 5534 

Рагуліна В. С. 5879 

Радзішевська Я. К. 6009 

Радь Н. І. 5899 

Ракетська О. О. 5985 

Ракоча І. І. 5819 

Ратєєва В. О. 5742 

Рахманов Р. В. 6100 

Рачкован О. Д. 6366 

Ревіка К. А. 5447 

Ренд А. (5243) 

Рєзніков І. В. 6333 

Рибакова О. В. 6488 

Рибалкін С. В. 6540 

Рибас А. В. 5535 

Рибачук А. В. 6082 

Рифяк Р. Р. 5410 

Рихлюк С. П. 6464 

Різак І. М. 5851 

Рогожа М. М. 6584 

Рогоза С. В. 6093 

Розумчук О. О. 5183 

Рокосовик Н. В. 5743 

Ромака В. В. 6124 

Роман Т. М. 5744 

Романенко О. В. 5845 

Романишина О. Я. 5694 

Романов А. Д. 5184 

Ромах О. В. 5264 

Ромашкіна М. А. 6221 

Роменець А. О. 5903 

Ромців О. І. 5574 

Россіні Дж. (6450) 

Рощін І. Г. 5666 

Рубан В. М. 5185 

Рубанка К. В. 6391 

Рубанка М. М. 6408 

Рубанов В. В. 5270 

Рубель О. С. 5822 

Руденко Н. М. 5745 

Рудик М. М. 5575 

Рудніцький С. І. 5186 

Ружицька Є. О. 5596 

Рум'янцев- 

Задунайський П. (6607) 
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Русановська О. А. 5187 

Русин Л. П. 6119 

Руснак Л. М. 5536 

Руссу А. О. 6517 

Рябоконь В. В. 5673 

Рябоконь П. В. 6106 

Рябуха А. Ю. 5746 

Рязанова М. Є. 5945 

Сабадаш Ю. О. 6489 

Савеленко І. В. 6249 

Савицький С. М. 6143 

Савіна С. С. 5326 

Савушкін Д. І. 5327 

Савченко І. О. 5799 

Савченко Н. В. 5747 

Савченко О. С. 5910 

Савшак Т. М. 5674 

Савюк М. Ф. 5537 

Саєнко О. М. 5422 

Сайко Х. Я. 5236 

Саліонов В. О. 5973 

Сальник І. В. 5667 

Самелюк Ю. Г. 5974 

Саминіна М. Г. 6423 

Самойленко І. А. 6047 

Самусь Т. В. 5748 

Самчук Ж. С. 6292 

Сапронова О. В. 6022 

Сараєв О. В. 6237 

Сасовський Т. А. 6222 

Сахарнацька Л. І. 5351 

Сахарова В. В. 5749 

Сахненко А. С. 5411 

Саченко О. А. 5188 

Свердлова Ю. О. 5429 

Свєженцева І. О. 5921 

Свиридюк Л. А. 6523 

Свідерська А. В. 5189 

Себало Л. І. 5750 

Сегал А. Л. 6490 

Седікова І. О. 5157 

Селіванова- 

Зеркаль І. О. 6575 

Селіверстов О. Г. 6404 

Селін Р. В. 6405 

Семенова Н. В. 5972 

Семенова О. В. 6608 

Семенова Ю. В. 5904 

Семенович К. О. 5830 

Семенцов В. Ф. 6254 

Семенюк Г. Д. 6048 

Семенюк Л. М. 6113 

Сепанмаа Ю. (5214) 

Сербін О. О. 5251 

Сергеєва К. В. 5649 

Сергієнко В. О. 6000 

Серебряник О. О. 5592 

Сєніна А. О. 5412 

Сидорак А. Д. 6010 

Сидоренко В. В. 6379 

Сидорук Ю. К. 6151 

Сидорчук І. П. 5366 

Сидорчук О. В. 5281 

Симулик Є. В. 6107 

Синельщиков С. Д. 5787 

Синявський А. Т. 5813 

Сириченко Н. С. 5442 

Сисенко Л. М. 5190 

Ситнік Н. С. 6392 

Сідней С. О. 6434 

Сікора Ю. В. 6319 

Сікорська Н. В. 6452 

Сікура О. О. 6303 

Сімонов М. Р. 6320 

Сіпко О. М. 5147 

Сірий О. А. 6173 

Сірчак С. С. 6011 

Скворцова І. А. 6609 

Сковорода Г. (6524) 

Скок Л. В. 5610 

Скорик В. Р. 6049 

Скриль О. К. 6367 

Скрипник Ю. В. 6050 

Скуратівський С. І. 5814 

Слабінога М. О. 6424 

Слащов А. І. 6213 

Сливка О. О. 5538 

Сліпченко О. І. 5593 

Слободян О. Ф. 5298 

Слободяник Т. М. 5539 

Слободянюк Б. К. 5576 

Слуцький О. В. 5800 

Слюсар С. Т. 5352 

Сментина Н. В. 5306 

Смерічевська С. В. 5391 

Смирнов О. П. 6234 

Смирнова М. В. 5206 

Смирнова О. Ю. 6406 

Смігунова О. В. 6274 

Смірнова І. В. 6051 

Смоляник К. М. 6023 

Смотрич О. (6535) 

Соболев В. Г. 5191 

Совгира Т. І. 6456 

Содомора П. А. 5210 

Сокол І. М. 5751 

Сокол П. М. 5430 

Соколова І. М. 6257 

Соколова К. Ю. 5384 

Соколовський Є. А. 5385 

Сокольська Т. В. 5392 

Соколюк В. М. 6321 

Солонська С. В. 5124 

Солошенко О. М. 5246 

Сопотницька О. В. 5752 

Сорока А. М. 5192 

Сорока Н. Є. 5482 

Сороківська О. А. 5158 

Сорокіна О. С. 6562 

Сотула О. С. 5554 

Сохор Н. Р. 6089 

Соцька Ю. І. 5386 

Спаська О. А. 6380 

Сперкач М. О. 5148 

Споляк Р. М. 5149 

Средницька І. Ю. 5540 

Станецький А. І. 6181 

Становський А. О. 5150 

Станчу Г. В. 5864 

Старинський М. В. 5598 

Стасюк А. Є. 6566 

Стахов В. В. 6052 

Сташенко В. Ю. 5642 

Сташкевич І. І. 5328 

Степан Н. А. 6068 

Степаненко Г. О. 6323 

Степанькова Г. В. 6386 

Степасюк Ю. О. 6432 

Степко В. А. 6053 

Степура Ю. Г. 5753 

Степух В. В. 5779 

Стефанишин Ю. М. 6519 

Стефлюк С. Д. 5780 

Стеценко М. О. 5865 
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Стеценко М. С. 6174 

Стичинська А. Б. 5302 

Столбова М. А. 5353 

Столяр Т. В. 5577 

Столярчук О. В. 6054 

Сторожик Л. І. 6317 

Стратілат М. С. 6413 

Страшок О. О. 6101 

Стребкова І. О. 6537 

Стрельцов Л. Є. 5483 

Стремчук М. В. 6055 

Стрибко Т. І. 5464 

Стригун В. М. 6294 

Стрілець І. П. 6387 

Струк О. І. 5436 

Струнгар А. В. 5265 

Ступень Н. Р. 5354 

Ступницька Г. Я. 6015 

Сугак Г. С. 5106 

Судник Н. В. 6348 

Сукач О. О. 6368 

Сукачова О. М. 5237 

Сунь Лінян 5754 

Супрун М. В. 6203 

Супрун О. О. 6275 

Супруненко Д. О. 5578 

Суслов О. М. 5893 

Сухов В. В. 5919 

Табакова І. С. 5783 

Тавров Д. Ю. 5107 

Тайлієва Х. Р. 5579 

Такйун Чаріті  

Джастін 5238 

Такташов Г. С. 6001 

Талабірчук О. Ю. 6538 

Тарас О. Г. 5801 

Тарасенко А. В. 5423 

Тарасюк О. Б. 5413 

Тарасюк О. І. 5946 

Татаринов І. Є. 6576 

Твердохліб І. В. 6288 

Телешевська С. М. 5329 

Теплинський К. С. 5151 

Терепищий С. О. 5211 

Терещук М. І. 5291 

Терзієв С. Г. 6388 

Терпиловський Ю. Р. 6083 

Терьохіна О. Л. 5755 

Тесленко І. Ф. (5671) 

Тимошевська Л. В. 6177 

Тимошенко О. О. 5957,  

 6297 

Тинченко Я. Ю. 6563 

Тисько М. М. 6369 

Тітова Л. Л. 6241 

Тіунова А. О. 5239 

Ткаленко Г. М. 6302 

Ткач М. Я. 6204 

Ткаченко Н. О. 5216 

Ткаченко О. В. 5217 

Ткаченко Ю. В. 6518 

Ткачов М. М. 5330 

Ткачук Р. М. 6301 

Тлепова М. І. 5580 

Тодоріко О. О. 5152 

Тодосійчук Т. С. 5948 

Токарук Н. С. 5958 

Токарчук К. О. 5933 

Токарчук М. М. 6298 

Томін Е. Є. 5581 

Топалова О. І. 6560 

Тополюк О. В. 5911 

Трегуб О. М. 6276 

Тринкаль О. В. 6383 

Трофименко О. Д. 5802 

Трофимов П. С. 6056 

Трохлюк Т. М. 5355 

Троц І. В. 5193 

Трояненко Л. М. 6057 

Трусова Т. С. 5424 

Тряпіцина Н. В. 5949 

Тугай А. В. 5934 

Туз Н. Д. 5582 

Турська В. О. 5541 

Турчина С. І. 6060 

Уруський А. В. 5675 

Ус І. В. 6120 

Усікова Л. С. 5218 

Усов О. С. 6312 

Ушакова С. В. 6327 

Ушкалов С. (6523) 

Фаранак Парсаі 6121 

Фардигола Л. В. 5788 

Фастовець А. С. 5484 

Федевич Л. С. 5331 

Федина Д. І. 5542 

Фединчук Г. В. 6122 

Федін К. А. 6205 

Федірчик І. Я. 6501 

Федоренко В. В. 5219 

Федоров В. Ю. 6108 

Федорович А. І. 5125 

Федорович І. М. 5387 

Федорчак О. Є. 6370 

Федорюк О. В. 6465 

Федотов О. П. 5491 

Федченко О. С. 5543 

Фелінський С. Г. 5846 

Ференц Н. М. 6024 

Фізеші О. Й. 5662 

Фільштейн І. В. 5544 

Фільштейн М. В. 5545 

Фірсова О. Д. 5643 

Флюд О. В. 5803 

Фоміна С. В. 5546 

Француз А. А. 5547 

Фроленко О. М. 5194 

Фурса І. В. 5756 

Фуртат Ю. О. 5126 

Хаак С. (5452) 

Хавін Г. Л. 6196 

Хан Т. Ф. 6371 

Харитонов Р. Ф. 5465 

Харченко М. О. 5356 

Хе Ши 5847 

Хемінгуей Е. (6474) 

Хепберн Р. (5214) 

Хлапонін Ю. І. 6154 

Хлопецький Р. А. 6289 

Ходаківська О. В. 5418 

Ходько О. О. 6194 

Холмогорцева І. С. 6491 

Холодняк С. В. 5975 

Холодюк О. В. 6290 

Холявка Л. Ю. 5195 

Хоменко В. В. 6425 

Хоменко І. О. 5393 

Хомов С. М. 5548 

Хомюк Н. Л. 5357 

Хорольський В. Л. 6199 

Худіш П. М. 6610 

Цвях А. І. 6073 

Цедік М. Г. 5644 

Ценклер Н. І. 5342 
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Цзяо Їн 5757 

Циганенко О. В. 5358 

Цимбалюк З. М. 5940 

Цундер О. Е. 5196 

Цуркан С. М. 5367 

Цюпяшук А. М. 6397 

Цюцюпа С. В. 5197 

Чаплай І. В. 5645 

Чегель В. І. 5831 

Чепернатий Є. В. 6304 

Черепаха О. С. 6343 

Черкасов О. О. 6372 

Черневий Ю. І. 6255 

Черненко С. О. 6466 

Черненко Ю. Ю. 6277 

Чернецька Ю. І. 5653 

Черних М. О. 6012 

Чернишева О. М. 5198 

Чернишов Г. М. 5583 

Чернова Н. Ф. 6611 

Чернодуб А. М. 6426 

Чернозуб А. А. 5959 

Черняєв В. С. 6577 

Чех Н. О. 5368 

Чижевський В. В. 6144 

Чорна О. Г. 5758 

Чорненький Р. В. 6612 

Чорнолуцький В. П. 5646 

Чубар М. М. 5437 

Чубарева О. О. 5220 

Чудопал А. І. 6356 

Чуйко Т. П. 6442 

Чуркіна І. Є. 5370 

Чурпіта Г. В. 5597 

Чучиліна К. С. 5266 

Чучмай О. М. 6223 

Шабанова- 

Кушнаренко Л. В. 5127 

Шадріна Г. М. 6398 

Шакалій С. М. 6313 

Шамраєва В. М. 5299 

Шандиба С. І. 6058 

Шаповаленко Д. О. 5359 

Шапоренко В. В. 5267 

Шаравара В. В. 6215 

Шарошкіна Т. А. 5659 

Шатернік А. В. 6129 

Шатинська Т. В. 6013 

Шатковський А. П. 6299 

Шацкова Л. П. 6373 

Шваб Л. М. 6502 

Шварцнау О. Г. 6059 

Швець В. М. 5207 

Швець О. В. 6468 

Швець О. Г. 5773 

Шевелько К. О. 5676 

Шевельова А. Є. 5874 

Шевченко В. В. 5626 

Шевченко Р. А. 5996 

Шевченко С. В. 5759 

Шевченко Т. (6442) 

Шевченко Ю. І. 5937 

Шевчук А. В. 6492 

Шевчук Т. Є. 5760 

Шекспір В. (6525) 

Шелехань О. В. 6544 

Шемаєв С. О. 5268 

Шендрик І. М. 6324 

Шепеленко С. М. 5684 

Шепель М. Є. 5761 

Шепель Н. М. 6228 

Шептилевський О. В. 5880 

Шийко Л. О. 5866 

Шикиринська О. Б. 6524 

Шиліна Г. А. 5677 

Шимкевич К. О. 6578 

Шимків С. А. 5650 

Ширяєва І. В. 5199 

Шитікова І. Г. 5820 

Шишенко В. О. 5762 

Шишпанова Н. О. 5414 

Шкабко С. І. 6613 

Шкапа В. В. 5804 

Шкарбань Р. А. 5881 

Шкарнега О. С. 5549 

Шкіль Н. Г. 5448 

Шкробанець О. І. 5274 

Шкуро В. В. 5584 

Шлапак В. О. 6206 

Шляхова Я. В. 5438 

Шмагой В. Л. 6109 

Шмагун А. В. 5630 

Шмегера Р. С. 6130 

Шмуратко Я. А. 5388 

Шовкун Ю. В. 5627 

Шоріков Є. І. 6002 

Шостак А. В. 6614 

Шпак Ю. А. 5550 

Штанюк Є. А. 5938 

Штогріна О. С. 5128 

Штонь І. О. 5997 

Шуліпа О. В. 5485 

Шульга О. В. 5585 

Шульга О. С. 6399 

Шумило М. М. 5619 

Шумова Л. О. 5129 

Шум'яцька О. М. 6503 

Шутова М. О. 6473 

Шушулкова В. Д. 5551 

Щеблюк С. Г. 6615 

Щербак О. В. 6539 

Щербак О. М. 6504 

Щербань Т. Д. 6072 

Щербаченко В. О. 5200 

Щербачук В. М. 6314 

Щирська В. С. 5586 

Юань Янь 5763 

Юга О. А. 6579 

Юдін І. П. 5939 

Юдін О. А. 6520 

Юдіна Т. І. 6340 

Юдко Л. В. 6469 

Юнацький М. О. 6357 

Юрко П. А. 6224 

Юрченко О. М. 5764 

Юхимчук О. А. 6084 

Юшко В. В. 6453 

Яворський В. В. 6094 

Ягоднікова В. В. 5657 

Якименко М. В. 6358 

Яковенко Є. С. 5765 

Яковишина Я. М. 6545 

Яковлєв І. П. 5552 

Яковлєва А. В. 6382 

Якубів Р. Д. 6278 

Якушко К. Г. 5766 

Ямен Хазім 6427 

Ямцун Т. С. 6325 

Янко А. С. 5108 

Янко Т. Б. 6407 

Яновська О. В. 5115 

Яновський Я. М. 6580 

Янчева М. О. 6334 

Ярема В. А. 5618 
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Ярема О. Б. 6493 

Ярема О. Р. 5332 

Яремака Н. С. 5767 

Ярмоліцька О. В. 5201 

Ясиновський І. Г. 5466 

Ясінецька І. А. 5159 

Яснолоб І. О. 5415 

Ястребова О. В. 5202 

Яценко О. В. 5389 

Яцина С. М. 5768 

Яцканин І. (6538) 

Яцкевич І. В. 5360 

Яцун Л. М. 5160 

Яшина І. М. 6279 

Ящук Н. І. 5116 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 

 іст. науки 6594, 6603 

Англія 

 іст. науки 6573 

Арабські країни 

 іст. науки 5203 

 юрид. науки 5476 

Білорусь 

 політ. науки 5300 

Буковина 

 історія 6591 

Велика Британія 

 пед. науки 5741 

Вінницька обл. 

 іст. науки 6609 

Волинська обл. 

 біол. науки 5770 

 іст. науки 6601, 6615 

Галичина 

 історія 6590, 6602, 6612 

 історія культури 6564 

 мистецтвознавство 6441 

Грузія 

 юрид. науки 5544 

Дніпро, р. 

 рибництво 6339 

Дніпропетровська обл. 

 пед. науки 5681 

Дністер, р., бас. 6255 

Донбас 

 історія 6608 

Донецька обл. 

 с.-г. науки 6257 

Естонія 

 юрид. науки 5545 

Ємен 

 техн. науки 5113 

Житомирська обл. 

 геогр. науки 5918, 6557 

Закарпатська обл. 

 біол. науки 5943 

 геол. науки 5913, 5917 

 екон. науки 5342, 5351 

 іст. науки 6610 

 пед. науки 5662 

 с.-г. науки 6303 

 соц. комунікація 5248 

Західна Палеарктика 

 ентомологія 5947 

Західна Україна 

 біол. науки 6255 

 іст. науки 6583 

 мистецтвознавство 6440 

 соц. комунікація 5205 

Західний Лісостеп України 

 рослинництво 6314,  

  6319 

Івано-Франківська обл. 

 геогр. науки 6548 

 мед. науки 5989 

Ізраїль 

 юрид. науки 5468 

Ірак 

 юрид. науки 5522 

Іран 

 іст. науки 6574 

Іспанія 

 політ. науки 5295 

Італія 

 іст. науки 6569 

 мистецтвознавство 6450 

Кам'янець-Подільський, м.,  

Хмельниц. обл. 

 іст. науки 6585 

Канада 

 пед. науки 5669 

Київська обл. 

 біол. науки 5934 

Китай 

 юрид. науки 5624 

Кіровоградський руд. р-н 

 геофізика 5911 
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Країни Близького Сходу 

 юрид. науки 5468 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 5429, 5434 

 політ. науки 5274, 5292, 5294-95 

 юрид. науки 5472, 5477,  

  5481-82, 5484, 5608 

Країни Європи 

 екон. науки 6360 

 іст. науки 6569 

 політ. науки 5300 

 юрид. науки 5467, 5502, 5554 

Країни Латин. Америки 

 екон. науки 5439 

 політ. науки 5293 

Країни Сх. Європи 

 іст. науки 6564 

Криворізький залізоруд. бас. 

 мінералогія 5915 

Латвія 

 юрид. науки 5545 

Литва 

 юрид. науки 5530, 5545 

Лівобережний Лісостеп України 

 зерн. культури 6313 

Лісостеп України 

 ентомологія 6304 

 зерн. культури 6306, 6308 

 рослинництво 6307, 6311-12, 6318 

Львівська обл. 

 геогр. науки 6550, 6553 

 пед. науки 5674 

Миколаївська обл. 

 іст. науки 6614 

Молдова 

 іст. науки 6545, 6576 

Німеччина 

 іст. науки 6570 

 юрид. науки 5512, 5610 

Одеська обл. 

 іст. науки 6576, 6614 

 мед. науки 5965 

 техн. науки 6300 

Південна Україна 

 іст. науки 6593, 6596 

 с.-г. науки 6309, 6337 

Північно-Західне Приазов'я 

 гідробіологія 5916 

Північно-Східна Угорщина 

 іст. науки 6572 

Поділля 

 географія 6558 

 історія 6588 

Полтавська обл. 

 геогр. науки 6549 

 пед. науки 5656 

Польща 

 екон. науки 5438 

 іст. науки 6561, 6567, 6575,  

  6579, 6604-05 

 політ. науки 5281 

 соц. комунікація 5262 

 юрид. науки 5561, 5573 

Правобережний Лісостеп України 

 гербологія 6315 

 зерн. культури 6295 

 рослинництво 6298 

Рим Стародавній 

 історія 6580 

 право 5453, 5458 

Росія 

 іст. науки 5303, 6568 

 політ. науки 5274, 5281 

 філос. науки 5245 

Румунія 

 іст. науки 6545 

Середнє Подніпров'я 

 географія 6556 

Словаччина 

 філол. науки 6538 

СРСР 

 іст. науки 6574, 6582 

 мистецтвознавство 6444 

 політ. науки 5298 

Степ України 

 меліорація 6299 

 флора 5941 

Стир, р., бас. 

 гідрографія 6551 

Східна Галичина 

 мистецтвознавство 6437 

Східноєвропейський Лісостеп 

 археологія 6544 

США 

 іст. науки 6577 

 політ. науки 5293, 5296, 5299 
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 філол. науки 6474, 6481, 6487 

 філос. науки 5243 

 юрид. науки 5452 

Таврика див. Автономна Республіка 

Крим 

Таврійська губернія 5622 

Тернопільська обл. 

 філол. науки 6507 

Тясмин, р., бас. 

 археологія 6543 

Україна 

 археологія 6542 

 біол. науки 5941 

 вет. науки 6321 

 геогр. науки 5648, 6547, 6555,  

  6559-60 

 геол. науки 5903, 5914 

 держ. упр. 5629, 5632,  

  5635-39, 5641-43 

 екон. науки 5180, 5196, 5247,  

  5305, 5309, 5315, 5321, 5323,  

  5341, 5343, 5345, 5347-48,  

  5353, 5356, 5369-72, 5376,  

  5378-79, 5381, 5384, 5387,  

  5410, 5416-24, 5434, 5437-38,  

  5447-50, 5652, 6256, 6341 

 іст. науки 5647, 6541-42, 6545,  

  6561, 6579, 6581-82, 6584,  

  6589, 6592, 6595, 6597,  

  6599, 6604, 6607, 6611 

 мед. науки 5971, 5996 

 мистецтвознавство 6435-36,  

  6438-39, 6443,  

  6447-49,  

  6454, 6457 

 пед. науки 5654-55, 5659,  

  5666, 5670-71, 

   5727, 5739 

 політ. науки 5271, 5274-75,  

  5278, 5280-81, 5285-88,  

  5294, 5297, 5299-302 

 психол. науки 5237 

 с.-г. науки 6294, 6306-08,  

  6311-12, 6317, 6338 

 соц. комунікація 5099, 5204,  

  5206-07, 5261, 5267-68, 6374 

 соціол. науки 5260, 5266 

 техн. науки 5100, 5165, 6232, 6383 

 фіз. виховання 6463 

 філол. науки 6475 

 філос. науки 5210, 5218-19 

 юрид. науки 5450, 5457-58,  

  5460, 5464, 5466, 5486-89,  

  5491-93, 5495-96, 5498,  

  5501-08, 5510-14, 5516-19,  

  5521-27, 5530, 5532-36,  

  5539-40, 5542-43, 5548, 5550,  

  5560-61, 5563, 5569, 5573,  

  5575, 5578, 5581, 5583-84,  

  5586, 5590, 5593, 5595,  

  5604-05, 5608-14, 5618-21,  

  5623-24, 5626-27 

Українське Полісся 

 ґрунтознавство 6292 

Український щит 

 геохімія 5906 

Українські Карпати 

 геологія 5912 

 геохімія 5905 

УНР 

 іст. науки 6563 

УРСР 

 іст. науки 6600 

Херсонська обл. 

 іст. науки 6614 

Хмельницька обл. 

 геогр. науки 6554 

 іст. науки 6585, 6609 

Центральний Лісостеп України 

 насінництво 6316 

Черкаська обл. 

 іст. науки 6543 

Чернігівська обл. 

 мед. науки 5968 

Чехія 

 політ. науки 5296 

Югославія 

 іст. науки 6578 
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