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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

3108. Донська М. Д. Розвиток методів і технологій очищення води в Націо-

нальній академії наук України (30-ті рр. ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Донська Марія Дмитрівна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [ДУ "Ін-т дослідж. 

наук.-техн. потенціалу ім. Г. М. Доброва" НАН України]. — Київ, 2017. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2759 А] 

 УДК 001.32(477):628.1]"1930/201" 

3109. Чумаченко О. А. Розвиток галузі авіадвигунобудування в УРСР 1950-х — 

початку 1990-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Чумаченко Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2017. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 19—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2716 А] 

 УДК 001.32:629.7.03](477)"1950/1990" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

3110. Єсіна М. В. Моделі та методи порівняльного аналізу властивостей елект-

ронних підписів, визначення та обґрунтування умов їх застосування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту 

інформації" / Єсіна Марина Віталіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-2970 А] УДК 004.056.5:347.189-028.27 

3111. Зажома В. М. Метод підвищення захищеності стеганографічного по-

відомлення на основі використання ключового елемента : автореф. дис. на здобуття 

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

ненти" / Зажома Віталій Михайлович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Нац. ун-т цивіл. 

захисту України]. — Черкаси, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 110 пр. — [2017-1878 А] УДК 004.056.55 

3112. Миронюк Т. В. Методи та засоби синтезу операцій перестановок, керо-

ваних інформацією, для комп'ютерних криптографічних систем : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Миронюк Тетяна Василівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-1914 А]

 УДК 004.056.55 

3113. Петяк Ю. Ф. Інформаційна технологія формування ефективності видав-

ничих і корпоративних систем захисту даних на мобільних пристроях : автореф. дис. 

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

Петяк Юрій Федорович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2213 А] УДК 004.056.53 

3114. Тромсюк В. Д. Методи та пристрої оцінювання бітових помилок у 

промислових комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Тромсюк Воло-

димир Дмитрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1716 А] УДК 004.052.4 

3115. Хомета Т. М. Інформаційна технологія формування засобів захисту со-

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

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Хомета Тарас Михайлович ; Укр. акад. 

друкарства. — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-2996 А] УДК 004.056.5:004.773.8 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

3116. Обрізан В. І. Мультиверсний паралельний синтез цифрових структур на 

основі SystemC специфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Обрізан Володимир 

Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 24 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 14—19 (36 назв). — 100 пр. — [2017-2950 А] УДК 004.2:532.783 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

3117. Коркішко Л. М. Методи та засоби маскованої арифметики для пристроїв 

систем захисту інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Коркішко Леся Мирославівна ; 

Нац. авіац. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2017-1895 А] 

 УДК 004.415.24.056.5 

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

На ступінь кандидата 

3118. Гусєв Є. І. Способи організації сумісного доступу до розподілених сто-

рінок пам'яті в системах хмарних обчислень : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Євген Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". 

— Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

2289 А] УДК 004.771.057 

3119. Смірнов С. А. Метод антивірусного захисту даних з використанням 

хмарних обчислювальних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Смірнов Сергій Анато-

лійович ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Кіровоград. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2017. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (37 назв). — 100 пр. — [2017-2226 А] 

 УДК 004.75.056.53 

3120. Тамер Абдельмаджід Салех Бані-Амер. Хмарний сервіс-комп'ютинг 

для тестування і моделювання SoC-компонентів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Тамер Абдельмаджід Салех Бані-Амер ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

2989 А] УДК 004.771:004.415.538 
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004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

3121. Брежнєв Є. В. Методологічні основи інформаційної технології забез-

печення безпеки критичних енергетичних інфраструктур : автореф. дис. на здобуття 

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

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

Харків, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 100 пр. — [2017-

2169 А] УДК 004.896:620.9 

3122. Булкін В. І. Інформаційні технології ідентифікації знань в інтелектуаль-

них системах на основі асоціативно-логічних перетворень : автореф. дис. на здобуття 

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

Іванович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Херсон, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (41 назва). — 100 пр. — [2017-

2243 А] УДК 004.89:004.82 

На ступінь кандидата 

3123. Москаленко А. С. Моделі і методи інформаційної технології радіонук-

лідного діагностування патологій за умови неповної визначеності : автореф. дис. на 

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

Москаленко Альона Сергіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-1781 А] УДК 004.891.3:616-07 

3124. Полторак О. Б. Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики 

будівельних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Полторак Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-2022 А] УДК 004.891.3:69 

3125. Посадська І. С. Моделі та методи структуризації контенту та контроль-

них тестів в системах автоматизованого навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сергіївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2017. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2446 А] УДК 004.85 

3126. Рева С. М. Комп'ютеризована система контролю, діагностики та управ-

ління параметрами рентгенівського випромінювання : автореф. дис. на здобуття 

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

ненти" / Рева Сергій Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2905 А] 

 УДК 004.891.3:537.531.7/.8 

3127. Стеценко А. М. Автоматизоване керування вологозабезпеченістю сіль-

ськогосподарських культур при підґрунтовому зволоженні з врахуванням збурень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Стеценко Анастасія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Харків, 2017. 

— 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (36 назв). — 100 пр. — [2017-2128 А] 

 УДК 004.896 

3128. Хнюнін С. Г. Моделі, методи та засоби створення комп'ютерної системи 

визначення ефекту Коанда на базі п'єзоперетворювачів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компо-
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ненти" / Хнюнін Сергій Георгійович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Нац. 

ун-т "Одес. мор. акад."]. — Миколаїв, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 120 пр. — [2017-1953 А] УДК 004.891.3:629.5.037 

3129. Чирченко Д. В. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень 

при керуванні процесом збирання енергетичних культур для біогазових установок : 

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

технології" / Чирченко Дмитро Вячеславович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — [2017-2582 А] УДК 004.896:005.53:620.92 

3130. Чумаченко Д. І. Інтелектуальні мультиагентні технології в епідемічних 

процесах систем популяційної динаміки : автореф. дис. на здобуття наук.  

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

Чумаченко Дмитро Ігорович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац.  

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2017-2480 А] 

 УДК 004.81:575.857.02 

3131. Шитікова О. В. Інформаційна технологія підтримки процесу випро-

бувань газотурбінних установок наземного використання з урахуванням невизна-

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

"Інформ. технології" / Шитікова Олена Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Запоріз. 

нац. техн. ун-т]. — Херсон, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 

125 пр. — [2017-1838 А] УДК 004.891:621.438 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

3132. Верхола М. І. Теоретико-методологічні основи розроблення інформа-

ційних технологій для аналізу і налагодження фарбодрукарських систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. тех-

нології" / Верхола Михайло Іванович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2017. — 

52 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 41—48 (84 назви). — 100 пр. — [2017-2929 А] 

 УДК 004.94:681.625.23 

3133. Лифар В. О. Моделі, методи та інформаційні технології оцінки техно-

генного ризику об'єктів підвищеної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олексійович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля]. — Миколаїв, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(35 назв). — 120 пр. — [2017-1775 А] УДК 004.942:504.5 

3134. Суровцев І. В. Методи та інструментальні засоби інформаційної техно-

логії визначення концентрації токсичних елементів у навколишньому середовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 

технології" / Суровцев Ігор Вікторович ; НАН України, МОН України, Міжнар. 

наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 125 пр. — [2017-2579 А] УДК 004.942:504.5 

На ступінь кандидата 

3135. Варчук І. В. Інформаційна технологія аналізу та оптимізації тополо-

гічної спостережуваності багатозв'язних геоінформаційних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Варчук 
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Ілона Вячеславівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1688 А] УДК 004.94:528 

3136. Водолазкіна К. О. Управління командою розробки та процесом про-

сування продукту ІТ-стартапу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Водолазкіна Катерина Олек-

сандрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2017-

1863 А] УДК 004.9:519.816 

3137. Гнатюк В. О. Методи обробки кіберінцидентів в інформаційно-телеко-

мунікаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Гнатюк Віктор Олександрович ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2017-2748 А] УДК 004.946.5.056 

3138. Гук І. Б. Інформаційна технологія налагодження осьового розподілу фарби 

у фарбодрукарських системах офсетних машин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гук Ігор Бог-

данович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—22 (30 назв). — 100 пр. — [2017-2063 А] 

 УДК 004.9:681.625.23 

3139. Косилов С. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень по 

управлінню підприємством конвеєрного типу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Косилов Сергій Олек-

сійович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Черкаси, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1631 А] 

 УДК 004.9:005.53 

3140. Крашений І. Е. Метод аналізу томографічних зображень мозку на основі 

нечіткої логіки для діагностування хвороби Альцгеймера : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Крашений Ігор Едуардович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 

— [2017-2783 А] УДК 004.932:616.894-073.756.8 

3141. Кульчицька І. О. Інформаційна технологія корекції та розпізнавання 

спотворених зображень тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кульчицька Ірина Остапівна ; Укр. акад. 

друкарства. — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-1634 А] УДК 004.932.4 

3142. Кумченко Ю. О. Інформаційна технологія ідентифікації персоналу на 

основі комплексу біометричних параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кумченко Юрій Олександ-

рович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Херсон, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1740 А] 

 УДК 004.93 

3143. Мельник В. П. Моделі та інформаційна технологія процесу підтримки 

прийняття рішень для забезпечення перевезення небезпечних вантажів : автореф. 

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

логії" / Мельник Валентин Павлович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Нац. ун-т цивіл. 

захисту України]. — Черкаси, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-1912 А] УДК 004.942:005.53]:656.073.436 
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3144. Мирутенко Л. В. Інформаційна технологія формування системи дистан-

ційного навчання вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [ПВНЗ "Європ. ун-т"]. — Київ, 

2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2008 А]

 УДК 004.9:378.018.43 

3145. Нетлюх О. П. Комп'ютерні технології побудови ситуаційних тренажерів 
для персоналу енергопідприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нетлюх Ольга Петрівна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [Ін-т проблем моделювання в енергетиці 

ім. Г. Є. Пухова]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 140 пр. — 

[2017-2805 А] УДК 004.9:621.311 

3146. Пановик У. П. Інформаційна технологія удосконалення налаштування 

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

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Пановик Уляна Петрівна ; 

Укр. акад. друкарства. — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(16 назв). — 120 пр. — [2017-1567 А] УДК 004.942:681.625.23 

3147. Посадська А. С. Інформаційна технологія підтримки рішень з урахуван-

ням ризиків при мережевому плануванні та управлінні : автореф. дис. на здобуття 

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

Аліна Сергіївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2445 А] УДК 004.942:005.5 

3148. Савельєв М. В. Моделі та інструментальні засоби інформаційної техно-

логії підтримки університетських бізнес-інкубаторів ІТ-компаній : автореф. дис. на 

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

Савельєв Максим Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. 

— Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

2220 А] УДК 004.9:378.4 

3149. Сорока Н. В. Моделі інформаційної технології проектування користу-

вацького інтерфейсу інтерактивних електронних видань : автореф. дис. на здобуття 

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

Васильович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2227 А] УДК 004.9:004.777 

3150. Федина Б. І. Інформаційна технологія узгодження термодинамічної 
взаємодії процесів сушіння книжкових блоків : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Іванівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-2135 А] УДК 004.9:655.3.028.06 

3151. Фесенко А. О. Методи обробки даних для систем ідентифікації та аутен-

тифікації на основі біометричних характеристик ока : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Фесенко 

Андрій Олексійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2866 А] 

 УДК 004.932.2.056.5:572.575.087.1 

3152. Філімончук Т. В. Методи та інформаційна технологія розподілу завдань 

в гетерогенних GRID-системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Філімончук Тетяна Володимирівна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(25 назв). — 100 пр. — [2017-2137 А] УДК 004.942:004.75 
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3153. Шестакевич Т. В. Математичне та програмне забезпечення інформа-

ційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання : автореф. дис. на здобуття 

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

машин і систем" / Шестакевич Тетяна Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (40 назв). — 100 пр. — [2017-

1719 А] УДК 004.9:37.04 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

3154. Клюс Ю. І. Формування та розвиток корпоративної системи управління 

інноваціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Клюс Юлія Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (56 назв). — 100 пр. — [2017-2771 А] УДК 005.591.6 

3155. Маркова Є. Ю. Стратегія і механізми управління виробничо-господар-

ською діяльністю підприємств рибогосподарського підкомплексу: теорія, методо-

логія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Маркова Євгенія Юхимівна ; 

Львів. нац. аграр. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — 

Львів, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 (29 назв). — 100 пр. — [2017-

3027 А] УДК 005.21:639.3 

3156. Моргулець О. Б. Методологічні основи управління вищим навчальним 

закладом як суб'єктом ринку послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Моргулець Оксана 

Борисівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—40 (67 назв). — 100 пр. — [2017-2523 А] УДК 005.22:378.014.6 

3157. Собко О. М. Теоретико-методологічні домінанти розвитку інтелектуаль-

ного капіталу в процесі креації вартості підприємства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Собко Ольга Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 150 пр. — [2017-2547 А] 

 УДК 005.336.4:658.14 

3158. Турило А. А. Управління інноваційним розвитком підприємства : (на 

прикладі гірничо-збагачув. комбінатів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Турило Анатолій 

Анатолійович ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 100 пр. — [2017-2863 А]

 УДК 005.591.6:622 

На ступінь кандидата 

3159. Базалійська Н. П. Управління персоналом машинобудівного підприєм-

ства на засадах контролінгу трудової поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Базалійська Наталія Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2017-2606 А]

 УДК 005.962:005.584]:62 

3160. Березовська К. І. Управління ресурсами та середовищем за допомогою 

надзвичайної логістики при компенсації ризикових подій : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / 

Березовська Катерина Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (33 назви). — 100 пр. — [2017-1964 А] 

 УДК 005.8:005.932 

3161. Бушман Т. С. Формування та забезпечення кадрової безпеки машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бушман Тетяна Сергіївна ; Укр. 

інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-2738 А] УДК 005.934:005.96:621 

3162. Ващенко В. В. Управління процесом рекрутингу промислових під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ващенко Валерія Вадимівна ; Держ. ВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2173 А] УДК 005.953:334.716 

3163. Гапон Ю. В. Формування та оцінювання потенціалу стратегічних змін 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гапон Юлія Володимирівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2017-1727 А] УДК 005.336:005.21 

3164. Жукова О. Ю. Застосування інноваційного аутсорсингу в управлінні 

мультсервісним інжиніринговим підприємством у суднобудуванні : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Жукова Олена Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ Міжрегіон. акад. упр. пер-

соналом", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2189 А] 

 УДК 005.591.4:005.58]:629.5 

3165. Заіка Ю. А. Управління економічною поведінкою промислових під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Заіка Юлія Андріївна ; Держ. ВНЗ "Приазов. 

держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2190 А] УДК 005:334.716 

3166. Іванієнко К. В. Формування стратегії розвитку експортного потенціалу 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Іванієнко Карина 

Вікторівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2017-2636 А] 

 УДК 005.21:[339.564:334.716 

3167. Клібанська Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Клібанська Лариса Валеріївна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-2641 А] УДК 005.332.4:636.5 

3168. Ковтун В. П. Репутаційні ризики та їх вплив на економічну безпеку 

підприємства : (за матеріалами укр. виробників безалкогол. напоїв) : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Ковтун Віта Петрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-1628 А] УДК 005.336.6:005.936.3 
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3169. Лелюк Ю. В. Кадрове забезпечення закладів культури у сільській місце-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Лелюк Юлія Володимирівна ; ПрАТ "Вищ. 

навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв М-ва культури України]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (23 назви). — 120 пр. — [2017-1700 А] УДК 005.953:7](1-22) 

3170. Магомедов М. С. Формування системи адаптивного управління діяль-

ністю коксохімічного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Магомедов Муса 

Сергоєвич ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2845 А] 

 УДК 005.551:662.74 

3171. Маліношевська К. І. Управління якістю обслуговування на підприєм-

ствах авіатранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Маліношевська Катерина Іванів-

на ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-2657 А] УДК 005.336.3:656.7.07 

3172. Маслак М. В. Формування складових механізму внутрішньофірмового 

трансферу технологій на засадах інтрапренерства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Маслак Марія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-

2945 А] УДК 005.591.6:339.94 

3173. Монова Д. А. Управління змістом та ризиками в проектах реінжинірингу 

будівельних споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Монова Дарія Анатоліївна ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (36 назв). — 

100 пр. — [2017-1916 А] УДК 005.8:624 

3174. Обруч Г. В. Забезпечення розвитку потенціалу конкурентоспроможності 

вагонобудівних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Обруч Ганна 

Володимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2667 А] 

 УДК 005.332.4:629.45/.46](477) 

3175. Павловські Г. Розвиток системи управлінської діагностики підприєм-

ства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еко-

номіка та упр. підприємствами" / Павловські Гжегож ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т 

бізнесу та права". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2017-2811 А] УДК 005.591 

3176. Поклонська Л. С. Формування рекламної стратегії продукції виробничо-

технічного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Поклонська Лілія Сергіївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 150 пр. — [2017-2676 А] 

 УДК 005.936.43:[005.21:659.1 

3177. Постова В. В. Формування системи стратегічного управління іннова-

ційною діяльністю підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Постова Валентина Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2851 А] 
 УДК 005.21:005.591.6]:62 
3178. Ровінська Н. Ю. Моделі та методи управління змістом у проектах 

організаційних змін промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Ровінська 
Настасья Юріївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. 
аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2017. — 21 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2822 А] УДК 005.8 

3179. Світлична В. Л. Розвиток кадрового потенціалу промислового під-
приємства за умов економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Світлична Вікторія 
Леонідівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. 
НАН України]. — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 
120 пр. — [2017-2451 А] УДК 005.963:334.716 

3180. Скорина Т. М. Прогнозування міжнародної конкурентоспроможності 
готельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Скорина Тарас Миколайович ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2959 А] УДК 005.332.4:640.4 

3181. Солов'янчик А. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю 
підприємств сфери послуг : (за матеріалами підприємств ринку турист. послуг Ук-
раїни) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Солов'янчик Альона Володимирівна ; Держ. 
ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2692 А] 

 УДК 005.21:338.48:338.33](477) 
3182. Теплюк М. А. Ефективність забезпечення ресурсами діяльності під-

приємства : (за матеріалами підприємств пивовар. пром-сті України) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Теплюк Марія Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2017-1714 А] УДК 005.932:663.4](477) 

3183. Топух І. П. Використання інтелектуального капіталу в управлінні інно-
ваційною діяльністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Топух Ігор Павло-
вич ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 
2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2838 А]
 УДК 005.336.4:658.589 

3184. Черняк Г. М. Забезпечення економічної безпеки енергетичних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Черняк Ганна Михайлівна ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2017-2142 А] УДК 005.934:620.9 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

3185. Ковальов О. І. Наукові основи оцінювання якості функціонування 

електропостачальних підприємств на базі ефективного використання техніко-
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економічної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Ковальов Олексій 

Іванович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—37 (43 назви). — 100 пр. — [2017-2193 А] УДК 006.015.5:621.31 

На ступінь кандидата 

3186. Альравашдех Бакер. Вдосконалення методів обробки результатів ви-

пробувань автотранспортних засобів з урахуванням динамічних характеристик 

засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

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

дех Бакер ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 

2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2017-1921 А] 

 УДК 006.015.5:531.796]:629.3.018 

3187. Боцюра О. А. Удосконалення методів оцінювання невизначеності ви-

мірювань з урахуванням байєсівського підходу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

забезп." / Боцюра Олеся Анатоліївна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. ун-т радіо-

електроніки]. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-2885 А] УДК 006.91:519.226 

3188. Діденко Н. В. Розробка нормативних параметрів захисного матеріалу для 

безпечної праці в умовах іонізуючого випромінювання методом числового моделю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 

"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Діденко Наталя Вікторівна ; Укр. 

інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-1768 А] УДК 006.88:006.82]:[614.89:613.648.4 

3189. Пахалович М. Є. Удосконалення нормативних документів з безпечної 

експлуатації елементів трубопровідних систем атомних електростанцій у понад-

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

05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Пахалович Микола 

Євгенович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22 

(7 назв). — 100 пр. — [2017-1785 А] УДК 006.88:621.039-462.2/.3 

3190. Шеїн В. С. Удосконалення методів і засобів сертифікаційних випро-

бувань фрикційних пар гальмівних механізмів автомобілів : автореф. дис. на здо-

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

метрол. забезп." / Шеїн Віталій Сергійович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, 

ННЦ "Ін-т метрології", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2017-2588 А] 

 УДК 006.44:629.33.017 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

3191. Бензюк О. О. Відкрита інтерпретація в логіці творчого процесу: культуро-

логічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Бензюк Олександр Олексійович ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2282 А]

 УДК 008:7.01 
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3192. Зараховський О. Є. Використання нерухомих об'єктів культурної спад-

щини Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Зараховський Олександр Євгенович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-1880 А] УДК 008:338.483.12](477.46) 

3193. Файзулліна Г. С. Етнокультурологічні виміри українського філософ-

ського роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Файзулліна Ганна Станіславівна ; Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(34 назви). — 100 пр. — [2017-2556 А] УДК 008:39]:821.161.2-312.1 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

3194. Сидоренко Т. В. Культурно-просвітницька діяльність публічних біб-

ліотек Півдня України в контексті соціальних змін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліо-

текознавство, бібліографознавство" / Сидоренко Тетяна Валеріївна ; М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2829 А] УДК 021.2:027.022](477.7) 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

3195. Рудавіна І. Г. Театральні музеї України: виникнення та діяльність зі 

збереження й трансляції культурної спадщини (1923—1991 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. 

Пам'яткознавство" / Рудавіна Ірина Геннадіївна ; М-во культури України, Харків. 

держ. акад. культури. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-2536 А] УДК 069:792](477)"1923/1991" 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

3196. Консевич О. М. Тема України у польських громадсько-політичних 

тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

журналістики" / Консевич Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т журналістики. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. 

— [2017-2197 А] УДК 070.489:32](438):94(477) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3197. Капріцин І. І. Спадкоємність у розвитку релігійної культури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
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філософія історії" / Капріцин Ігор Ілліч ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33. — 100 пр. — 

[2017-2892 А] УДК 141.7:[130.2:2-662 

3198. Петренко Д. В. Трансверсальна антропологія медіа : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філо-

софія культури" / Петренко Дмитрій Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2017. — 28 с. — Бібліогр.: с. 21—25 (42 назви). — 100 пр. — 

[2017-2303 А] УДК 141.319.8:070 

3199. Стрелкова А. Ю. Генеза та сутність вчення про порожнечу в філософії 

буддизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 

"Історія філософії" / Стрелкова Анастасія Юріївна ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (36 назв). — 

100 пр. — [2017-1947 А] УДК 114:24-1 

3200. Троїцька О. М. Принципи діалогу і толерантності у розгортанні сучас-

ного культурно-освітнього простору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Троїцька Олена Михайлівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Київ, 2017. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2017-2235 А] 

 УДК 141.7:316.647.5 

3201. Усов Д. В. Генеза та сутність ідеї суспільної угоди: історико-філософ-

ський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Усов Дмитро Володимирович ; Ін-т філософії  

ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

Нац. ун-ту цивіл. захисту України]. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(43 назви). — 100 пр. — [2017-2466 А] УДК 141.7 

На ступінь кандидата 

3202. Безена І. М. Соціокультурні аспекти самореалізації особистості школяра 

в контексті структурних змін в освіті : (філос.-освіт. аналіз) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" /  

Безена Іван Михайлович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2017-1602 А] 

 УДК 101:37.013.77 

3203. Брацун І. Л. Роль освіти як соціальної технології у суспільстві знань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філо-

софія освіти" / Брацун Інна Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Харків, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 

100 пр. — [2017-1609 А] УДК 101:37.013.42 

3204. Гречкосій Р. М. Концепт самореалізації особистості в філософських 

вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Гречкосій Руслан Миколайович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 150 пр. — [2017-2182 А] УДК 141:159.923](430) 

3205. Грицишин В. П. Православна думка доби постмодерну: філософсько-

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

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Грицишин Володимир Петрович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2017-2061 А] 

 УДК 141.4:271.2-1]"199/201" 
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3206. Демиденко Я. С. Український авангардизм: філософсько-естетичний 

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

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

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2064 А] 

 УДК 111.852:7.036(=161.2) 

3207. Захарчук О. І. Суспільно-історичні форми рабства: зміст та особливості 

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Захарчук Ольга Ігнатівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-1812 А] УДК 101.3:[316.3:326](091) 

3208. Звонок О. А. Інтернет як трансформаційний чинник релігійної культури 

сучасного соціуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Звонок Олександр Ана-

толійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Харків, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

2375 А] УДК 141.4:[316.774:004.738.5 

3209. Капітоненко О. М. Мода тоталітаризму та посттоталітаризму в європей-

ській культурі: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія 

культури" / Капітоненко Олександра Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

1772 А] УДК 130.2:321.64](4) 

3210. Кирницький О. В. Віртуальний вимір соціального конструювання : 

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

філософія та філософія історії" / Кирницький Олег Володимирович ; Запоріз. нац.  

ун-т, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Запоріжжя, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: 13 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-2640 А] УДК 101.3:004.946-029:3 

3211. Кондратьєва А. В. Філософсько-освітній аналіз менеджменту як чин-

ника процесу модернізації освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Кондратьєва Альона Василівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. 

освіти]. — Харків, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14. — 100 пр. — [2017-2777 А]

 УДК 130.2:37.07 

3212. Легенький І. Ю. Музичний нонконформізм як феномен української 

художньої культури другої половини ХХ — початку ХХІ століть: філософсько-

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

[спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Легенький Ілларіон 

Юрійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2090 А] УДК 130.2:78](477)"195/201" 

3213. Марчук О. Т. Концепція духовного здоров'я в антропології східної 

патристики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Марчук Олександр Танасійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2017. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2099 А] 

 УДК 13:271-1-722 

3214. Михайлов Д. Є. Взаємозв'язок людини і техніки у сучасних філософ-

сько-антропологічних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Михайлов 

Дмитро Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Мо-

гилян. акад."]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2017-

2342 А] УДК 141.319.8 

3215. Назаренко Ю. А. Аксіологія релігійно-освітнього дискурсу : автореф. 

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

Назаренко Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 20 (5 назв). — 100 пр. — [2017-1824 А] 

 УДК 124.5:[2-64:37.014.52 

3216. Ніколенко К. В. Креативність як чинник соціальних змін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 

філософія історії" / Ніколенко Ксенія Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Київ, 

2017. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1563 А] 

 УДК 130.2-026.15:316.42 

3217. Омельчук І. В. Плюралістичний підхід у філософії та методології науко-

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

09.00.09 "Філософія науки" / Омельчук Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2211 А] УДК 141.113:165 

3218. Петров В. Є. Соціальний простір кінематографа : автореф. дис. на здо-

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

історії" / Петров Валерій Євгенович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2530 А] 

 УДК 130.2:791.43 

3219. Понеділок А. І. Саморуйнація особистості як предмет філософсько-

антропологічної рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філоc. 

наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Понеділок Андрій 

Іванович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-2815 А] УДК 141.319.8 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

3220. Бреусенко-Кузнєцов О. А. Метафізична традиція в системі засад психо-

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Бреусенко-Кузнєцов Олександр Ана-

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

2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40. — 100 пр. — [2017-1854 А] 

 УДК 159.923.2.01 

3221. Галян І. М. Психологія ціннісно-смислової саморегуляції майбутніх пе-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Галян Ігор Михайлович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—40 (48 назв). — 100 пр. — [2017-2742 А] 

 УДК 159.923.2:17.022.1:378.011.3-051 

3222. Іванченко А. О. Психологія креативності особистості: теоретико-ме-

тодологічний та прикладний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Іванченко Анд-

реянна Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 100 пр. — [2017-

1884 А] УДК 159.923.2-026.15 

3223. Католик Г. В. Психологія формування професійної Я-концепції практич-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Католик Галина Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—40 (47 назв). — 100 пр. — [2017-1696 А] 

 УДК 159.923:[378.046-021.68:159.9-051 

3224. Кононенко О. І. Соціально-психологічні основи розвитку перфекціо-

нізму особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Кононенко Оксана Іва-

нівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 

2017. — 42 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (43 назви). — 100 пр. — 

[2017-2779 А] УДК 159.923.2:17.036.2 

3225. Мартиненко І. В. Психологічні засади формування комунікативної 

діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. 

психологія" / Мартиненко Ірина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2017. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (45 назв). — 100 пр. — 

[2017-1780 А] УДК 159.922.8:316.614]-056.264 

3226. Павлик Н. В. Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці : 

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

вік. психологія" / Павлик Наталія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — Київ, 2017. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 36—40 (65 назв). — 100 пр. — [2017-2439 А] УДК 159.922.8 

3227. Семиліт М. В. Соціально-психологічні засади проектування життєвого 

шляху особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Семиліт Микола Ва-

сильович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2017. — 32 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 26—30 (47 назв). — 100 пр. — [2017-1941 А] 

 УДК 159.922:159.923.2 

3228. Шрагіна Л. І. Теоретико-методологічні засади дослідження вербальної 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Шрагіна Лариса Ісаківна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 100 пр. — [2017-2592 А] 

 УДК 159.923.2:159.954.3 

На ступінь кандидата 

3229. Бабій О. І. Психологічні особливості особистісної безпеки : автореф. 

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

історія психології" / Бабій Олександр Іванович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 

— Одеса, 2017. — 17 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 

100 пр. — [2017-2402 А] УДК 159.923.2-049.5 

3230. Березова Л. В. Трансформація стратегій розв'язування студентами конст-

руктивно-технічних задач в ускладнених умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 
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Березова Людмила Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології  

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-2964 А] УДК 159.922.8-057.875 

3231. Благова Н. В. Індивідуально-психологічні особливості переживання 

особистісної кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Благова Наталія Володимирів-

на ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського]. — Одеса, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-2404 А] УДК 159.923.2:159.942.5 

3232. Бондаренко Н. Б. Психологічні особливості соціальної підтримки осіб з 

проблемами психічного здоров'я у групах самодопомоги : автореф. дис. на здобуття 

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

роботи" / Бондаренко Наталія Борисівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН 

України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 110 пр. — [2017-2610 А] УДК 159.98:364.62 

3233. Булатова Я. В. Особливості особистості, психологічно схильної до 

азартних ігор : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Булатова Яна Валеріївна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Класич. приват. ун-т]. — Одеса, 2017. — 16 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12 (5 назв). — 100 пр. — [2017-2486 А] УДК 159.923.2:174.6 

3234. Гречкосій М. С. Взаємозв'язок часової перспективи зі складовими по-

чуття когерентності особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Гречкосій Марга-

рита Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2416 А]

 УДК 159.923:159.937.53 

3235. Дацков А. В. Психологічні особливості постекстремальної адаптації 

учасників антитерористичної операції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Дацков 

Антон Володимирович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. при-

кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2017. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 120 пр. — [2017-3011 А] 

 УДК 159.923:159.944.4 

3236. Завада Т. Ю. Мотиваційні чинники перфекціонізму студентської молоді : 

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

психологія, історія психології" / Завада Тетяна Юріївна ; Ін-т соц. та політ. психо-

логії НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2566 А] 

 УДК 159.923.2:[316.628:17.036.2 

3237. Зімовін О. І. Рефлексія та креативність як чинники саморозвитку особис-

тості на різних етапах життєвого шляху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олексій Іванович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2017-1881 А] УДК 159.923.2 

3238. Зоріна В. І. Ідеальний образ дорослого як чинник особистісного розвитку 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Зоріна Вікторія Іванівна ; Нац. пед. ун-т  
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ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України]. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-

1984 А] УДК 159.922.8 

3239. Івашкевич І. В. Психологічні чинники становлення професійної компе-

тентності майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Івашкевич Ірина Владиславівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). 

— 100 пр. — [2017-1694 А] УДК 159.923:[378.147:34-051 

3240. Калмикова Л. В. Психологічні особливості звуковимови осіб у різних 

емоційно-психічних станах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Калмикова Людмила 

Володимирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2637 А] 

 УДК 159.942:81'342 

3241. Ковтун А. Ю. Формування психологічних засобів педагогічного спілку-

вання у майбутніх вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ковтун Алла Юріївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 120 пр. — [2017-2939 А] 

 УДК 159.922.7:378.011.3-051 

3242. Кресан О. Д. Психологічні особливості переживання та усвідомлення 

особистістю життєвих подій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кресан Ольга Дмитрів-

на ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 120 пр. — [2017-2427 А] 

 УДК 159.942.5 

3243. Курдибаха О. М. Психологічні особливості гендерної соціалізації під-

літків в умовах позашкільних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Оксана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, 

[Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-1741 А] УДК 159.922.8:316.614 

3244. Лабезна Л. П. Соціально-психологічні детермінанти адаптивної копінг-

поведінки студентської молоді в освітніх закладах різного типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-

логія соц. роботи" / Лабезна Лариса Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-2648 А] УДК 159.922.8:316.62-044.332 

3245. Майорчак Н. М. Соціально-психологічні особливості прояву брехли-

вості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Майорчак Наталія 

Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. 

обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-2656 А] 

 УДК 159.922:177.3 

3246. Мельніченко О. І. Психологічні чинники прийняття нововведень науко-

во-педагогічними працівниками вищого навчального закладу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; 
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екон. психологія" / Мельніченко Оксана Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2017-2660 А]

 УДК 159.955.1:378.011.3-057.175 

3247. Никоненко І. О. Особистісні чинники формування копінг-стратегій 

лікарів-хірургів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Никоненко Ірина Олександрівна ; Ін-т 

соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2017. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2806 А] УДК 159.923.3:617-051 

3248. Опанасюк І. В. Психологічні особливості розвитку емоційного інтелекту 

старшокласників засобами арт-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Опанасюк Ірина Василівна ; 

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

ім. Василя Стефаника]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-2254 А] УДК 159.922.73:373.5.015.311]:[615.851:7 

3249. Піонтковська Д. В. Психологічні особливості розвитку національної 

ідентичності студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Піонтковська Діана Во-

лодимирівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієн-

ка]. — Острог (Рівнен. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2017-1752 А] УДК 159.922.4-057.875 

3250. Прахова С. А. Психологічні детермінанти подолання фрустраційних станів 

учнів різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Прахова Світлана Анатоліївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2305 А] 

 УДК 159.922.7 

3251. Пустовалов І. В. Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери 

особистості підлітків в сім'ях повторного шлюбу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Іван Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Ун-т менедж-

менту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2114 А] УДК 159.922.8:316.364 

3252. Резнік О. Г. Психологічні особливості запобігання та подолання босінгу 

у відділах прикордонної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Резнік 

Олег Григорович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2017. — 16 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 120 пр. — [2017-3034 А] 

 УДК 159.923:005.95/.96]:351.746.1 

3253. Савченко Г. В. Професійно-психологічна готовність особистості до 

соціономічних особливостей суддівської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Савченко Ганна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-2853 А] УДК 159.923.2:347.96 

3254. Самкова О. М. Трансформація соціального стереотипу професії у процесі 

навчання та практичної діяльності психолога : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
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роботи" / Самкова Олеся Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Херсон. держ. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2680 А] УДК 159.9-051:316.647.8 

3255. Сахно С. В. Особливості рефлексії жінок, засуджених до позбавлення 

волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 

"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Сахно Світлана Віталіївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2854 А] 

 УДК 159.955.4:343.261-055.2 

3256. Старова Ю. В. Психологічний супровід професійної підготовки ме-

неджерів туристичного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Старова Юлія Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2694 А] 

 УДК 159.9:005.32:338.486.2-057.2 

3257. Стасюк М. І. Психологічний моніторинг емоційних станів педагога як 

передумова професійного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Стасюк Марія 

Іванівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. 

— Луцьк, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-

2578 А] УДК 159.942-047.36:37.011.3-051 

3258. Супрун Г. В. Особливості соціально-психологічної адаптації дітей з 

аутизмом у дошкільному віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Супрун Ганна Володимирівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2858 А] 

 УДК 159.922.76:316.614]-056.34-053.4 

3259. Тимофієнко Н. В. Психологічні особливості навчального спілкування 

студентів-сурдопедагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Тимофієнко Наталія Володимирівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2698 А] УДК 159.9:316.454.52-057.875 

3260. Чміль Н. С. Психологічні особливості професійного становлення май-

бутніх священнослужителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чміль Наталія Сергіївна ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Острог (Рівнен. обл.), 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

2037 А] УДК 159.98:[378.147:2-725 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

3261. Ярошовець Т. І. Естетичний потенціал феномену сакрального в кон-

тексті гармонізації глобалізаційних процесів сучасної культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Ярошовець 

Тетяна Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2017-1600 А] УДК 17.023.26:316.42 
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2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

3262. Бродецький О. Є. Антропологічно-ціннісні засади гуманістичного по-

тенціалу релігійної етики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Бродецький Олександр Євгенович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2017. — 

32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—30 (48 назв). — 100 пр. — [2017-1857 А]

 УДК 2-1:2-426 

На ступінь кандидата 

3263. Кондратьєва В. І. Релігійні практики традиції об'явлення: доктринальні 

основи, сутнісні особливості, характер функціонування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кондратьєва Веро-

ніка Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 27 с. — 

Бібліогр.: с. 23—24 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2081 А] УДК 2-5 

3264. Райчинець А. В. Концептуальні основи християнсько-мусульманського 

богословського діалогу: релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Райчинець Анатолій 

Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2116 А] УДК 2-67:[27+28 

3265. Слубська А. Я. Громадянська релігія в українських реаліях: філософ-

сько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Слубська Анна Ярославівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-2119 А] УДК 2-84:316.42](477) 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

3266. Борейко Ю. Г. Буттєві виміри повсякденного життя українського право-

славного вірянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.11 "Релігієзнавство" / Борейко Юрій Григорович ; НАН України, Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. 

— [2017-2562 А] УДК 271.2-1-4(=161.2) 

3267. Гудима І. П. Феномен чуда у християнському світорозумінні та практиці: 

філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Гудима Ігор Петрович ; Ін-т філо-

софії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2017. 

— 27 с. — Бібліогр.: с. 22—25. — 120 пр. — [2017-2753 А] УДК 27-145.55 

На ступінь кандидата 

3268. Маскевич О. Л. Соціальна значущість християнських цінностей у функціо-

нуванні сучасної української сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Маскевич Олена Людвигівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-1647 А] УДК 27-42:316.362(=161.2) 
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3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук.  

Соціографія 

На ступінь кандидата 

3269. Башинський Т. В. Механізми реалізації соціальної політики в системі 

альтернатив фінансового забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і по-

літика" / Башинський Тарас Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-

ницький, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-1850 А] УДК 304.4:336.1 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

316 Соціологія 

На ступінь кандидата 

3270. Грубич К. В. Комунікаційні технології телепрезентації української 

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

[спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Грубич Костянтин Володи-

мирович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2495 А] 

 УДК 316.774:654.197-028.23]:641.56(=161.2) 

3271. Кияниця Є. О. Розвиток зв'язків бібліотек з громадськістю в соціо-

культурному просторі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

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

знавство" / Кияниця Євгенія Олегівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури та мистецтв. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 

110 пр. — [2017-2508 А] УДК 316.776:021.1 

3272. Смотріцький А. В. Дозвіллєво-танцювальні практики як засіб соціально-

психологічної адаптації мігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

кий Андрій Валерійович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 

2017. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2831 А] 

 УДК 316.61:379.8:793.9]-054.7 

3273. Суровцев О. О. Вплив соціальних мереж на систему маркетингових ко-

мунікацій міжнародних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Суровцев Олек-

сандр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2131 А] 

 УДК 316.774:339.138:339.9 

3274. Чубова І. І. Особистісна диференціація індивідуальних стилів управлін-

ської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психо-

логія соц. роботи" / Чубова Ірина Іванівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-2715 А] УДК 316.61:005.32:37.091.113 
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32 Політика 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

3275. Майко Т. С. Міська рада як інститут локальної демократії в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-

ти та процеси" / Майко Тетяна Степанівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Східно-

європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Вінниця, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-2897 А] УДК 321.7:352.07](477) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

3276. Авксентьєв А. О. Сучасна теорія голосування в контексті українських 

електоральних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Авксентьєв Антон Олек-

сандрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 15 с. — Бібліогр.: 

с. 11—13. — 100 пр. — [2017-2601 А] УДК 324 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

3277. Співак М. В. Державна політика здоров'язбереження: світовий досвід і 

Україна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Співак Марина Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). 

— 100 пр. — [2017-1666 А] УДК 323:613](100+477) 

На ступінь кандидата 

3278. Валюшко І. В. Інститути громадянського суспільства у системі анти-

корупційної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Валюшко Іван Васильович ; 

Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-1612 А] УДК 323.2:324](477) 

3279. Руденко А. Ф. Технології політичного маркетингу в діяльності політич-

них партій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Руденко Анна Федорівна ; Донец. нац. ун-т 

ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (43 назви). — 

100 пр. — [2017-2824 А] УДК 324:329(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

3280. Фесенко М. В. Консолідація міжнародного порядку в умовах глобальних 

політичних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Фе-

сенко Микола Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДУ "Ін-т всесвіт. 

історії НАН України"]. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (35 назв). — 

100 пр. — [2017-2136 А] УДК 327(100) 
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На ступінь кандидата 

3281. Басняк Ю. А. Безпековий чинник трансатлантичних відносин постбіпо-

лярного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

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

Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2923 А] УДК 327.51(1-15) 

3282. Гридасова Г. О. Інформаційні транснаціональні корпорації у світовій по-

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

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Гридасова Ганна Олександ-

рівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2493 А] УДК 327.83:339.92 

3283. Опанасюк О. І. Еволюція інститутів, форм і методів сучасної дипломатії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Опанасюк Ольга Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

120 пр. — [2017-2670 А] УДК 327:341.7]-043.86 

3284. Патлашинська І. В. Інституціоналізація міжнародної миротворчої діяль-

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

проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Патлашинська Ірина Вікторівна ; 

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

— Чернівці, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — [2017-2848 А] 

 УДК 327.36(100) 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3285. Пугачова Д. В. Зовнішня політика країн Скандинавії у сфері безпеки та 

оборони у постбіполярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Пугачова Дар'я Володимирівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Держ. 

установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Київ, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2025 А] УДК 327(48)"1991/2016" 

3286. Рой А. Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Аме-

рики у міжнародній співпраці країн регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. роз-

витку" / Рой Аріна Тимурівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2117 А] 

 УДК 327:008](8=134) 

3287. Тихоненко І. В. Ісламська Республіка Пакистан у системі регіональної 
безпеки (1998—2016 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

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

Ірина Вікторівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1952 А] 

 УДК 327.5(549.1)"1998/2016" 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

3288. Пікула М. М. Формування європейської політичної свідомості в ЄС та 

Україні: комунікаційні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
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наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Пікула 

Микола Миколайович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2017-2849 А] УДК 327:316.658]((4-6ЄС)+477) 

3289. Хорошенюк С. І. Співробітництво України та країн Балтії в контексті 

євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

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

Хорошенюк Семен Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2997 А] 

 УДК 327(477:474)"1990/2013" 

329 Політичні партії та рухи 

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

На ступінь доктора 

3290. Гримська М. І. Крайні праві політичні партії в країнах Європи: ідеоло-

гічний та електоральний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Гримська Марта Ігорівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-1729 А] УДК 329.055.1(4) 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

3291. Назаров М. С. Формування пострадянських партійних систем з доміную-

чою партією: українська специфіка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Назаров Микола Сергійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. 

— 100 пр. — [2017-2665 А] УДК 329-044.44(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

3292. Іванова О. Ю. Теоретико-методологічне забезпечення саморозвитку ре-

гіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Іванова Ольга Юріївна ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Н.-д. центр індустр. проблем 

розвитку НАН України]. — Івано-Франківськ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2017-2423 А] УДК 330.3:332.12](477) 

3293. Кравченко В. М. Моделі проблемно-орієнтованого управління еконо-

мічними об'єктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

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

Володимир Миколайович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", 

[Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Полтава, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—38 (68 назв). — 100 пр. — [2017-2943 А] УДК 330.47:005 

3294. Лук'яненко О. Д. Інноваційний ресурс глобального економічного роз-

витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лук'яненко Ольга Дмитрівна ; Дніпропетров. 
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нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — 

Дніпро, 2017. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—31 (49 назв). — 100 пр. — [2017-

2203 А] УДК 330.341.1:339.9 

На ступінь кандидата 

3295. Вергун М. О. Організаційно-економічний механізм управління інвести-

ційним потенціалом ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Вергун Михайло Олексійович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2487 А] УДК 330.322:378.014.54 

3296. Волкова О. М. Генезис економічних функцій національних держав та 

форми їх реалізації в країнах західної цивілізації (друга половина XVII — 60-ті рр. 

ХІХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Волкова Олена Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2178 А] УДК 330.111(100)"165/186" 

3297. Крутякова В. І. Інституційне та організаційне забезпечення розвитку 

природогосподарювання як сегмента національної економіки України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Крутякова Валентина Іванівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 120 пр. — [2017-1739 А] 

 УДК 330.837:330.524:338.24(477) 

3298. Лугова О. І. Формування та використання економічного потенціалу під-

приємств з розвинутим свинарством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лугова Ольга Іва-

нівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2017. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—26 (39 назв). — 120 пр. — [2017-2202 А] УДК 330.341.1:[631.15:636.4 

3299. Лучаківський А. О. Економіко-математичні моделі оцінювання фінансової 

стійкості банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

ський Андрій Олегович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2017-1642 А] 

 УДК 330.43:336.71 

3300. Манжула С. П. Розробка та застосування розширених технологічних мо-

делей в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Світлана Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Хмельницький, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2658 А] 

 УДК 330.4 

3301. Роїк О. Р. Інноваційна трансформація соціальної політики України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Роїк Оксана Романівна ; Кіровоград. нац. техн. ун-т, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Кропивницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-1707 А] УДК 330.34.02:304](477) 

3302. Семенченко А. В. Регулювання доходів населення в контексті соціальної 

стратифікації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Семенченко 
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Аліна Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2986 А] 

 УДК 330.564.2.025.12:316.34 

3303. Чудак В. В. Інституційний механізм реалізації конкурентної політики 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Чудак Віталій Віталійович ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-2479 А] УДК 330.341.2.02:346.546 

3304. Шумлянський Б. В. Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності 

щодо використання лісових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 

середовища" / Шумлянський Богдан Володимирович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. — [2017-

2151 А] УДК 330.15:630*6 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

3305. Мартинова Л. Б. Підвищення конкурентоспроможності людського по-

тенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 

економіка праці, соц. економіка і політика" / Мартинова Лілія Борисівна ; Хмельниц. 

нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 

100 пр. — [2017-2846 А] УДК 331.522.4.02:316.42](477):339.923(4-6ЄС) 

3306. Мигаль Г. В. Ергономічні основи дослідження життєздатності систем 

"людина — техніка — середовище" в складних умовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Мигаль Галина Ва-

леріївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2017. — 45 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—42 (84 назви). — 100 пр. — [2017-2796 А] УДК 331.4:331.101.1 

На ступінь кандидата 

3307. Зачоса О. Д. Управління розвитком людського капіталу в умовах форму-

вання економіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Оксана Дмитрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2936 А] УДК 331.36:005.96 

3308. Кабаченко Г. С. Регулювання ринку праці в умовах трансформації 

структури зайнятості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ганна Сергіївна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1887 А] УДК 331.5.025.12 

3309. Мохаммад Кхір Фалах Щ Алькайдех. Регламентація трудових процесів 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мохаммад Кхір Фалах 

Щ Алькайдех ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3030 А] 

 УДК 331.105:[658.11:69 



   

 
32 

3310. Циганкова С. Г. Обґрунтування параметрів нормалізації аероіонного 

режиму в приміщеннях при штучній іонізації повітря : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Циганкова Світлана 

Григорівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — 

[2017-1674 А] УДК 331.453:628.518 

3311. Юрчик І. Б. Інституційне забезпечення пріоритетів розвитку націо-

нального ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ірина Борисівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-2155 А] 

 УДК 331.5(477):330.837 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

3312. Ажаман І. А. Соціально-економічний розвиток будівництва в сільській 

місцевості: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ажаман 

Ірина Анатоліївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та архі-

тектури]. — Миколаїв, 2017. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (67 назв). — 

100 пр. — [2017-1801 А] УДК 332.122(1-22):69 

3313. Білик Р. Р. Конкурентоспроможність регіонів України в системі зміц-

нення їх економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Білик Ростислав 

Романович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 

України". — Львів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (62 назви). — 

100 пр. — [2017-2884 А] УДК 332.146:339.137.2](477) 

3314. Кузін Н. В. Еколого-економічний механізм реабілітації деградованих і 

малопродуктивних земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на 

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

тування і охорони навколиш. середовища" / Кузін Наталія Василівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (41 назва). — 100 пр. — [2017-2786 А] 

 УДК 332.37:[631.61:631.95 

3315. Курильців Р. М. Інтегроване управління землекористуванням в кон-

тексті сталого розвитку: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і 

охорони навколиш. середовища" / Курильців Роман Михайлович ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр. М-ва екології та природ. ресурсів України]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (65 назв). — 100 пр. — [2017-1998 А] УДК 332.36 

3316. Куцаб-Бонк К. Конвергенція у соціально-економічному просторі транс-

кордонного регіону в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Куцаб-Бонк Катажина ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-

лішнього НАН України". — Львів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(37 назв). — 100 пр. — [2017-2200 А] УДК 332.142.2:339.92](4) 
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3317. Малашевський М. А. Теорія і практика просторового впорядкування 

земельних ділянок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Малашевський Микола Андрійович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 22—27 (40 назв). — 100 пр. — [2017-1645 А] УДК 332.6 

3318. Прокопюк А. Регіональна політика структурної модернізації економіки 

України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Прокопюк Алек-

сандер ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". 

— Львів, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (62 назви). — 100 пр. — [2017-

2161 А] УДК 332.14(477):339.92(4) 

3319. Холод С. Б. Інфраструктурне забезпечення саморозвитку на мезорівні: 

концепція та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Холод Сергій Бо-

рисович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля"]. — 

Одеса, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 120 пр. — [2017-

2263 А] УДК 332.14:330.341.4 

На ступінь кандидата 

3320. Альбещенко О. С. Регулювання процесів формування і використання зе-

мельно-ресурсного потенціалу сільських територій України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-

вом" / Альбещенко Олексій Станіславович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 

2017. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

2321 А] УДК 332.3.024(477-22) 

3321. Бадзян В. В. Еколого-економічний механізм збалансованого викорис-

тання лісогосподарських земель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-

вища" / Бадзян Володимир Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2605 А] УДК 332.36:630*9 

3322. Башинська Ю. І. Організаційно-економічні засади використання потен-

ціалу відновлюваної енергетики в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Башин-

ська Юлія Іванівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього 

НАН України". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-1849 А] УДК 332.146:620.91 

3323. Бринзей Б. С. Формування структури сільськогосподарського вироб-

ництва в регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бринзей Богдан Сергійо-

вич ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-1610 А] УДК 332.122:338.43 

3324. Волощук І. А. Розвиток та управління логістичною інфраструктурою 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Волощук Ірина Анатоліївна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 18 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2618 А] 

 УДК 332.14:332.13 
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3325. Лобунько Ю. В. Формування природоохоронного землекористування в 

умовах нових земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 

середовища" / Лобунько Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. М-ва екології та 

природ. ресурсів України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-1999 А] УДК 332.36:332.64 
3326. Матушевич Н. П. Економічна оцінка лісових ресурсів України та на-

прями їх капіталізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-

вища" / Матушевич Наталія Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2017-2794 А] УДК 332.64:630*95](477) 

3327. Михальова М. Ю. Удосконалення методичного забезпечення відчужен-

ня земельних ділянок для суспільних потреб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Михальова Марія 

Юріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1650 А] УДК 332.264.2 

3328. Міхно П. Б. Методичні засади планування раціонального використання 

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

05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Міхно Павло Борисович ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архітектури, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Київ, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — 

[2017-1652 А] УДК 332.54:332.368 

3329. Муратов О. М. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіо-

нів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Муратов Олег Михайлович ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (8 назв). — 100 пр. — [2017-1919 А] 

 УДК 332.14(477) 

3330. Полтавець А. М. Еколого-економічна оцінка рекреаційного потенціалу 

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

[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-

вища" / Полтавець Анатолій Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-
вання України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-2531 А] УДК 332.3:502.17 

3331. Свиридова Л. А. Економічні та екологічні інструменти державного адмі-

ністрування раціонального використання та охорони земель : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористу-

вання і охорони навколиш. середовища" / Свиридова Лілія Анатоліївна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2688 А] УДК 332.36.025.12 

3332. Тибінка І. Я. Регулювання внутрішньорегіональної соціально-еконо-

мічної диференціації в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і 

регіон. економіка" / Тибінка Ірина Ярославівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. 

дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1715 А] 
 УДК 332.122.54.024:338.244.47](477) 
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3333. Топалова І. А. Теоретико-методичні засади інноваційного розвитку ре-

гіонального промислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Топалова 

Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — 

Одеса, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

2234 А] УДК 332.122:338.45]:330.341.1 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

3334. Гавловська Н. І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності 

промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон.  

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гавловська Наталія 

Іванівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2017. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (48 назв). — 100 пр. — [2017-1613 А] 

 УДК 334.716.02:339.944 

3335. Янчук М. Б. Економічна інтеграція авіабудівних підприємств : автореф. 

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

підприємствами" / Янчук Марина Борисівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (65 назв). — 100 пр. — [2017-2597 А] 

 УДК 334.012.8-045.45:629.7 

На ступінь кандидата 

3336. Кузнєцов В. Ю. Організаційно-економічне забезпечення енергоефектив-

ної поведінки промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Владислав Юрійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. ВНЗ "Донец. нац. 

техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2974 А] УДК 334.716:620.9 

3337. Легошина О. Л. Становлення і розвиток кооперативних організацій спо-

живачів у країнах Європи (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

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

думки" / Легошина Олена Леонідівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

[ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Луцьк, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2429 А] 

 УДК 334.735(4)"185/201" 

3338. Миськовець Н. П. Розвиток екосистемного корпоративного підприєм-

ництва на основі вимог ФАО : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Миськовець Наталія 

Петрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2947 А] 

 УДК 334.78.02 

3339. Павлюк Л. І. Механізми розвитку підприємництва в умовах дисбалансів 

функціонування внутрішнього ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Павлюк Лариса 

Іванівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-2953 А] УДК 334.722:339.3.053.2 

3340. Парфенчук І. О. Бренд-орієнтоване управління конкурентоспромож-

ністю підприємств у системі національного господарства : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Парфенчук Інна Олександрівна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Дніпро-

петров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2017-2441 А] УДК 334.025:005.332.4 

3341. Пустовгар С. А. Теоретико-методичне забезпечення діагностики неплато-

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

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пустовгар Світлана Анатоліївна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2985 А] УДК 334.7:005.334.4 

3342. Смоленніков Д. О. Організаційно-економічне забезпечення соціально-

екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природоко-

ристування і охорони навколиш. середовища" / Смоленніков Денис Олегович ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(25 назв). — 100 пр. — [2017-2907 А] УДК 334.7.021:620.9]:[005.25:502 

3343. Тадеєва Н. В. Сумлінна ділова практика корпорацій в системі соціаль-

ного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тадеєва Наталія Валеріївна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2987 А] УДК 334.78:005.56 

3344. Шестак М. Л. Еколого-економічна ефективність лісокористування на 

засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони нав-

колиш. середовища" / Шестак Максим Леонідович ; Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2589 А] УДК 334.72:630*6 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

3345. Гойхман М. І. Діагностика проблемних ситуацій та державне регу-

лювання функціонування банківського сектору в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гойхман 

Михайло Ісаакович ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2017. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2017-2749 А] 

 УДК 336.71:338.246.025.2](477) 

3346. Денис О. Б. Фінансові передумови та наслідки корпоративних конфліктів в 

банківському секторі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Денис Оксана Борисівна ; ДВНЗ 

"Ун-т банк. справи". — Київ, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(43 назви). — 100 пр. — [2017-2498 А] УДК 336.71:334.78-048.93](477) 

3347. Зачосова Н. В. Управління системою економічної безпеки фінансових 

установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 21.04.02 

"Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Зачосова Наталія Володимирівна ; Нац. 

ін-т стратег. дослідж., [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2017. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (56 назв). — 100 пр. — [2017-2503 А] 

 УДК 336.025.12 

3348. Сенищ П. М. Банківська діяльність в реалізації державної політики еко-

номічного зростання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сенищ Павло Миколайович ; ДВНЗ 

"Ун-т банк. справи". — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(45 назв). — 120 пр. — [2017-2543 А] УДК 336.71:338.24](477) 

На ступінь кандидата 

3349. Антонов М. С. Управління борговою стійкістю держави : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Антонов Максим Сергійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2726 А]

 УДК 336.276(477) 

3350. Гордєєва Д. В. Валютні ресурси у врівноваженні платіжного балансу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Гордєєва Дар'я Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. 

справи", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-2491 А] УДК 336.743:339.72.053](477) 

3351. Гула А. С. Кредитування суб'єктів господарювання в аграрному секторі 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Гула Алла Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — 

Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

2754 А] УДК 336.77:338.432 

3352. Деревко О. С. Капіталізація державних банків як боргоутворюючий чин-

ник в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Деревко Олена Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр."]. — 

Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

1978 А] УДК 336.711.02:336.581](477) 

3353. Курдидик Н. І. Банківські запозичення на ринку капіталів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Курдидик Назар Іванович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-2517 А] УДК 336.717:336.77.067.22 

3354. Куць Н. В. Стратегічне планування діяльності банку на ринку роздріб-

них фінансових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Куць Наталія Вікторівна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2295 А] УДК 336.717:005.51 

3355. Левкович О. В. Формування реакції ринку акцій України на монетарні 

та немонетарні інформаційні сигнали : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Левкович Оксана Володи-

мирівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-1699 А] 

 УДК 336.761(477) 

3356. Луценко В. І. Податково-бюджетна політика місцевого розвитку за умов 

децентралізації фінансової системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Луценко Вікторія Іванів-

на ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-3026 А] УДК 336.14+336.221]:352(477) 
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3357. Мельник С. В. Механізми реформування податку на додану вартість у 

зовнішній фінансовій політиці держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мельник Сергій Вя-

чеславович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. 

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

[2017-2946 А] УДК 336.226.322.021.8(477) 

3358. Павловський С. В. Фінансування підприємств в системі антикризового 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Павловський Сергій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1927 А] УДК 336.14.027:658.14]:005.334 

3359. Пелех У. В. Монетарне регулювання процентних ставок на грошовому 

ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Пелех Уляна Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2017-1569 А] УДК 336.781.5:336.76](477) 

3360. Погоріла В. М. Оцінка кредитоспроможності банку на ринку міжбанків-

ського кредитування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Погоріла Вікторія Миколаївна ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т", [Ун-т держ. фіскал. служби України]. — Київ, 2017. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2444 А] 

 УДК 336.71:336.201.2]:336.77 

3361. Приймак С. А. Економічний механізм захисту прав споживачів на ринку 

банківських послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Приймак Софія Андріївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-1575 А] 

 УДК 336.71.012.23:366.54](477) 

3362. Романчук З. З. Фінансове регулювання інвестиційної діяльності в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Романчук Зоряна Зіновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-1582 А] УДК 336.025.12:330.322](477) 

3363. Суркова Ю. О. Фінансовий контроль у сфері інвестування в житлове 

будівництво : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Суркова Юлія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2017-2354 А] УДК 336.025.12:[330.322.2:332.83 

3364. Філіппова Н. В. Гармонізація оподаткування податком на додану вартість в 

контексті реалізації зовнішньої фінансової політики держави : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Філіппова Наталія Володимирівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Ін-т 

економіки пром-сті НАН України]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2994 А]

 УДК 336.227.8:336.226.322 

3365. Швець О. В. Контроль та способи мінімізації кредитного ризику банку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Швець Ольга Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — 

Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2017-2585 А] УДК 336.77:330.131.7 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

3366. Ібатуллін М. І. Організаційно-економічний механізм формування та 

функціонування ринку продукції свинарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

лін Марат Ільдусович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Миколаїв, 2017. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 38—43 (37 назв). — 100 пр. — [2017-2290 А] УДК 338.439.5:636.4 

3367. Мельник П. П. Еколого-економічні основи управління природокористу-

ванням в агроекосистемах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середовища" / 

Мельник Петро Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і при-

родокористування. — Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). 

— 100 пр. — [2017-2899 А] УДК 338.436:502.175 

3368. Романова Т. В. Методологія формування структурної політики еконо-

мічного розвитку в умовах світових інтеграційних процесів : автореф. дис. на 

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

вом" / Романова Тетяна Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондра-

тюка. — Полтава, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 150 пр. 

— [2017-1581 А] УДК 338.2:339.92 

На ступінь кандидата 

3369. Го Цзяфей. Управління корпоративним сектором в умовах трансформа-

ційних змін економіки : (на прикладі підприємств з держ. корпорат. правами) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Го Цзяфей ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-2621 А] УДК 338.24:334.78 

3370. Гуменюк І. Л. Розвиток особистих селянських господарств в системі 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гуменюк Ірина Леонтіївна ; М-во 

соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України, [Поділ. 

держ. аграр.-техн. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-2563 А] УДК 338.432:631.11 

3371. Дзюбак К. М. Організаційно-інституціональний механізм управління сіль-

ськогосподарським землекористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони на-

вколиш. середовища" / Дзюбак Катерина Миколаївна ; Львів. нац. аграр. ун-т, 

[Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-1620 А] УДК 338.43.02:332.3 

3372. Левіна-Костюк М. О. Стратегічне управління маркетинговою діяль-

ністю суб'єктів агробізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Левіна-Костюк Марія 

Олександрівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Львів, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3023 А] 

 УДК 338.436:005.21 

3373. Лі Чао. Формування складових механізму державної підтримки електро-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лі Чао ; НАН України, Н.-д. центр 

індустр. проблем розвитку, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-

2339 А] УДК 338.45.02:620.91 

3374. Логінова К. С. Теоретико-методичне забезпечення оцінювання прихованих 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Логінова Катерина Сергіївна ; Харків. нац. 

екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 150 пр. — [2017-2977 А] УДК 338.58-021.452-047.44 

3375. Огневий В. О. Формування напрямів трансформаційних змін на під-

приємствах автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Віталій Олександрович ; Нац. трансп. ун-т, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2017-2668 А] 

 УДК 338.47.05-021.387:656.13.07 

3376. Остапюк Б. Я. Ефективність розвитку залізничного транспорту в системі 

національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Остапюк Борис Яро-

славович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2014 А] УДК 338.47:656.2 

3377. Пефтієва Ю. Є. Макроекономічне планування в системі державного 

регулювання галузі охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пефтієва Юлія Євге-

нівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т упр.]. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-3032 А] УДК 338.246.02:614.2 

3378. Прудивус Л. В. Розвиток державної підтримки підприємництва у сіль-

ськогосподарському виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Прудивус Лілія 

Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". 

— Київ, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

2984 А] УДК 338.246.027:631.11 

3379. Хадарцев О. В. Удосконалення механізму формування ефективної дер-

жавної політики ресурсозбереження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хадарцев Олександр 

Валентинович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Покровськ (Донец. обл.), 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

2557 А] УДК 338.24:502.171 

3380. Чорній В. В. Механізм інвестиційного забезпечення підприємств газової 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чорній Вікторія Валеріївна ; 
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Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2017-2146 А] 

 УДК 338.246:330.322:622.324 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

3381. Горіна Г. О. Розвиток ринку туристичних послуг України в умовах 

просторової поляризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Горіна Ганна Олександрівна ; ВНЗ 

"Ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського]. — Дніпро, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(49 назв). — 120 пр. — [2017-2751 А] УДК 338.487(477) 

3382. Карасьова Н. А. Розвиток експортоорієнтованої діяльності аграрного 

сектора економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карасьова Наталія Анатоліївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 

2017. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—31 (45 назв). — 140 пр. — [2017-2769 А]

 УДК 338.43:339.564](477) 

3383. Кропивко М. М. Економічні передумови розвитку селянських госпо-

дарств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кропивко Максим Михайлович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (47 назв). — 130 пр. — [2017-2516 А] 

 УДК 338.246.027:631.11](477) 

3384. Матюшенко І. Ю. Теоретичні аспекти розвитку конвергентних техно-

логій в Україні в умовах нової промислової революції : автореф. дис. на здобуття 

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

Матюшенко Ігор Юрійович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. 

— Харків, 2017. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (73 назви). — 

100 пр. — [2017-1649 А] УДК 338.2:330.341.1](477) 

3385. Ялдін І. В. Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку ме-

талургійної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ялдін Ігор Володимирович ; НАН 

України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—35 (48 назв). — 100 пр. — [2017-2919 А] 

 УДК 338.45:669:005.21](477) 

На ступінь кандидата 

3386. Афтанділянц В. Є. Механізм розвитку ринку консалтингових послуг в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Афтанділянц Вадим Євгенійович ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-2483 А] УДК 338.46:005.942](477) 

3387. Глазкова А. С. Формування інтеграційних процесів розвитку залізнич-

ного транспорту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Глазкова Анна Сергіївна ; Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-2058 А] УДК 338.47:656.2]-044.227(477) 
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3388. Грецька Н. А. Регулювання розвитку оптових ринків сільськогосподар-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Грецька Наталя Анатоліївна ; Держ. 

установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (34 назви). — 130 пр. — [2017-2368 А] 

 УДК 338.439.5:339.33](477) 

3389. Григор'єва С. В. Формування основ структурної політики промислового 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Григор'єва Світлана Василівна ; 

НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2017-1975 А] 

 УДК 338.45(477) 

3390. Клок О. П. Формування складових стратегії розвитку освітнього ту-

ризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Клок Олексій Петрович ; НАН 

України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 

Кузнеця]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-2192 А] УДК 338.48-6:37](477) 

3391. Коломієць О. Г. Забезпечення розвитку ІТ-кластерів в Україні на основі 

венчурного інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коломієць Олена Георгіївна ; Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2776 А] УДК 338.23:004](477) 

3392. Масюк Ю. О. Стратегічне управління розвитком туризму в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Масюк Юлія Олегівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (29 назв). — 100 пр. — [2017-2898 А] 

 УДК 338.486.1:005.21(477) 

3393. Подлевський А. А. Державне регулювання виробничої кооперації в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Подлевський Андрій Анатолійович ; Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—22 (26 назв). — 100 пр. — [2017-2675 А] УДК 338.24.025.12:334.734](477) 

3394. Штирхун Х. І. Державне регулювання ринку органічної продукції в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Еко-

номіка та упр. нац. госп-вом" / Штирхун Христина Ігорівна ; Чернігів. нац. технол. 

ун-т. — Чернігів, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 

140 пр. — [2017-3000 А] УДК 338.242.4.025.12:[339.187:631.147]](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

3395. Скоцик В. Є. Організаційно-економічний механізм формування та функ-

ціонування ринку сільськогосподарської техніки України : автореф. дис. на здобуття 

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



   

 
43 

Скоцик Віталій Євстафійович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. 

— Вінниця, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (40 назв). — 130 пр. — 

[2017-2454 А] УДК 339.13:631.3](477) 

На ступінь кандидата 

3396. Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед. Маркетингова стратегія виходу україн-

ських промислових підприємств на ринки країн Близького Сходу : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Аль-Газу Алі Ахмед Мохамед ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". 

— Покровськ (Донец. обл.), 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2724 А] 

 УДК 339.138:005.21:334.716](477):339.5(5-15) 

3397. Болквадзе Н. І. Біржові ринки електроенергії країн Східної Європи : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Болквадзе Наталія Іванівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 130 пр. — [2017-

1607 А] УДК 339.172:621.311](4-11) 

3398. Воловодюк С. С. Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комп-

лексу на принципах превентивності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Воловодюк Світлана 

Станіславівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Вінниц. 

нац. техн. ун-т]. — Дніпро, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). 

— 100 пр. — [2017-2411 А] УДК 339.137.2:69 

3399. Кравців І. К. Маркетинг сільських територій прикордонного регіону в 

умовах нових викликів європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Кравців Ірина Костянтинівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. До-

лішнього НАН України". — Львів, 2017. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-2973 А] 

 УДК 339.138:[332.122:338.43]]:[332.135:061.1ЄС 

3400. Присакар І. І. Інформаційні технології в маркетинговій діяльності під-

приємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Присакар Ірина 

Ігорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2818 А] УДК 339.138:004:640.43 

3401. Фаринович І. В. Економічний механізм управління факторингом торговель-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Фаринович Ірина Володимирів-

на ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). 

— 100 пр. — [2017-1670 А] УДК 339.178.3:339.17 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

3402. Войчак М. А. Глобальний імператив розвитку високотехнологічного 

промислового експорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Войчак Микола Анато-
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лійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2409 А] 

 УДК 339.564:339.9 

3403. Трофимчук А. П. Зовнішньоторговельне співробітництво України з 

країнами Східної Азії в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тро-

фимчук Анна Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2993 А] 

 УДК 339.54:339.92](477:(5-11)) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

3404. Конотоп Г. О. Інституційні механізми залучення зовнішнього фінансу-

вання у країнах з новими ринковими економіками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Конотоп Гліб Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17— 18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2511 А] 

 УДК 339.727.22:338.1.012.23 

3405. Костюченко Н. П. Вплив політики ЄЦБ на зайнятість в Європейському 

Союзі в умовах боргової кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Костюченко Наталія 

Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Львів, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

2780 А] УДК 339.732(4):339.747 

3406. Науменко К. В. Інститути спільного інвестування в умовах глобальної 

фінансової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Науменко Клим Влади-

славович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

2103 А] УДК 339.727 

3407. Швецова Н. Є. Трансформація інвестиційного потенціалу глобальної 

економіки в умовах циклічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Швецова 

Ніна Євгеніївна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2038 А] УДК 339.727.2 

3408. Юшко І. О. Розвиток організаційних моделей транснаціонального фі-

нансового бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Юшко Ігор Олегович ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2156 А] УДК 339.72 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

3409. Гайдуцький І. П. Формування глобальної системи мотивації сталого 

низьковуглецевого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гайдуцький 

Іван Павлович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2017. — 34 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 27—31 (44 назви). — 100 пр. — [2017-2057 А] 

 УДК 339.94:[620.9:504.7] 

На ступінь кандидата 

3410. Андріяш М. М. Трансформація податкових систем східноєвропейських 

країн в умовах асоціації з ЄС : (на прикладі України, Грузії та Молдови) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Андріяш Микола Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 

100 пр. — [2017-2042 А] УДК 339.924:336.22](4-11) 

3411. Бабанська О. В. Транскордонне співробітництво України з країнами-

членами ЄС за умов економічної асоціації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бабанська 

Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-2561 А] УДК 339.94(477:4-6ЄС)-04 

3412. Башук В. В. Формування світового ринку генетично модифікованих 

продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Башук Вікторія Вікторівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — 

[2017-2841 А] УДК 339.9.057.7:604.6 

3413. Власенко Л. В. Стратегічні пріоритети та засоби розвитку зовнішньо-

торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Власенко Лев Валерійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Запоріз. 

ін-т економіки та інформ. технологій]. — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2051 А] 

 УДК 339.94(477:510) 

3414. Дашкуєв М. А. Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж 

країн східноєвропейського економічного простору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Дашкуєв Магомед Ахмедович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2187 А] 

 УДК 339.94:005.932](4-11) 

3415. Демкура Т. В. Формування інтегрованих маркетингових комунікацій гло-

бальних компаній мережевого маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Демкура 

Тарас Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — [2017-2564 А] УДК 339.92:339.138 

3416. Ігнатченко Н. М. Детермінанти інвестиційної діяльності комерційних 

банків України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ігнатченко 

Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2017-2767 А] 

 УДК 339.9:336.71](477) 



   

 
46 

3417. Когут М. В. Міжнародний трансфер технологій як чинник економічного 

зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Когут Мар'яна Володимирівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-1990 А] УДК 339.92 

3418. Маркович В. В. Соціально-економічна ефективність транскордонного 

співробітництва України в умовах європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. від-

носини" / Маркович Віталій Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-

2944 А] УДК 339.94(477-192.2):339.92(4) 

3419. Мусял П. А. Цивілізаційні і культурні фактори розвитку бізнесу у рамках 

глобалізації світової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мусял Піотр Антоні ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-2801 А] УДК 339.9:316.72 

3420. Панчук Л. В. Аналіз діяльності транснаціональних корпорацій з метою 

упередження банкрутства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Панчук Лариса Воло-

димирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2440 А] 

 УДК 339.92:005.334.4 

3421. Чичина О. А. Енергетичні ресурси як чинник розвитку світового госпо-

дарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чичина Ольга Андріївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2873 А] УДК 339.9.05:620.91 

3422. Шиба О. А. Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне 

зростання країн-членів Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Шиба Оксана Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2148 А] 

 УДК 339.92:338.47](4-6ЄС) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

3423. Бурдін М. Ю. Регулювання земельних відносин в Україні (друга по-

ловина XVII—XX ст.) : історико-правовий та інституційний виміри : 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" / Бурдін Михайло Юрійович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. 

— Харків, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2017-2366 А] 

 УДК 340.12:349.4](477)"165/199" 

3424. Косінов С. А. Контроль у демократичній державі: загальнотеоретична 

характеристика : 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" / Косінов 
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Станіслав Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Київ, 2017. — 33 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 28—31 (28 назв). — 100 пр. — [2017-1897 А] УДК 340.12:342.57 

3425. Кучук А. М. Феномен правового поліцентризму: загальнотеоретичний і 

методологічний аспекти : 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" / 

Кучук Андрій Миколайович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галиць-

кого, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Івано-

Франківськ, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (57 назв). — 100 пр. — [2017-

2518 А] УДК 340.12 

3426. Стовба О. В. Темпоральна онтологія права : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Стовба Олексій 

Вячеславович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 37 с. — 

Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2017-2459 А] УДК 340.12 

3427. Цесарський Ф. А. Еволюція правової доктрини з питань договірної 

регламентації оплачуваної праці : 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" / Цесарський Фелікс Анатолійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. — Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2017-2265 А]

 УДК 340.11:349.22 

На ступінь кандидата 

3428. Абухін Р. Д. Науково-юридична та педагогічна спадщина С. В. Пахмана : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Абухін Руслан Дмитрович ; 

Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-2722 А] УДК 340.15(477)"18/19" 

3429. Гордієнко О. С. Поняття і види конкретизації в українському праві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гордієнко Олександр Сергійо-

вич ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-1617 А] УДК 340.11:342(477) 

3430. Кіндюк К. Б. Правова спадщина М. М. Гернета як розвиток соціо-

логічного підходу у юриспруденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Кіндюк Ксенія Борисівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила 

Галицького, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Івано-Франківськ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2509 А] 

 УДК 340.12:343.97](470)(092) 

3431. Комлик В. В. Склад правопорушення: теоретичні підходи та практичні 

виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Комлик Володимир 

Володимирович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15. — 80 пр. — [2017-2940 А] УДК 340.13.03 

3432. Крутько А. Л. Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Крутько Анастасія 
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Леонідівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ держ. буд-ва та місцевого 

самоврядування Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1698 А] УДК 340.134:323.212 

3433. Левчук І. О. Місця позбавлення волі Волинської губернії (кінець 

XVIII ст. — початок ХХ ст.): історико-правове дослідження : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Левчук Ігор Олегович ; Івано-Франків. ун-т права 

ім. короля Данила Галицького, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Івано-

Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-

2519 А] УДК 340.12:343.81](477.82)"179/191" 

3434. Мягких Г. О. Ідея прав жінки в політико-правовій думці України кінця 

ХІХ — початку 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" / Мягких Ганна Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1653 А]

 УДК 340.12(477)"189/190" 

3435. Неліпович Г. І. Юридична конструкція як засіб структурування правової 

інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Неліпович 

(Бойко) Галина Ігорівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького, 

[Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Івано-Франківськ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1825 А] 

 УДК 340.13 

3436. Падалка Р. О. Верховенство права як основоположний принцип права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Падалка Роман Олегович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2954 А] 

 УДК 340.131 

3437. Патлачук О. В. Доктрини природоохоронного права: історико-правове 

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" / Патлачук 

Олександр Васильович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. — 

Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

1826 А] УДК 340.15:349.6 

3438. Серебро М. В. Сучасна держава як цінність: загальнотеоретичне до-

слідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Серебро Михайло 

Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2224 А] УДК 340.12:124.5 

3439. Шандала О. О. Правове регулювання громадянства в період україн-

ського державотворення 1917—1920 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" / Шандала Ольга Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2999 А] 

 УДК 340.12:342.71](477)"1917/1920" 
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341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

3440. Басиста А. В. Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради 

Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Басиста Альбіна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2017-1601 А] УДК 341.231.14-056.26:[341.123+341.176(4) 

3441. Герасимчук Н. В. Функції міжнародних інституцій у підвищенні ефектив-

ності міжнародно-правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Герасимчук Наталія Вікторівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 

100 пр. — [2017-1616 А] УДК 341.2-027.236 

3442. Гончарова Ю. А. Роль та місце принципу ґендерної рівності в сучасному 

міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Гончарова Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-2181 А] УДК 341.234.14:305 

3443. Грачова В. В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з тероризмом 

на універсальному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Грачова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка [та ін.]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2017-2288 А] УДК 341.1:343.341 

3444. Данелія О. С. Правосуб'єктність юридичної особи як суб'єкта Євро-

пейського суду з прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Данелія Онісе Сілованович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2017-2184 А] УДК 341.21:[341.645:341.231.14](4) 

3445. Данильченко Т. С. Межі правотворчості міжнародних організацій у 

сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Данильченко Тетяна Станіславівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-2968 А] УДК 341.1 

3446. Кирилюк О. В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального 

інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кирилюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2017-1988 А] УДК 341:004.7 

3447. Клименко К. П. Історико-правові засади міжнародного співробітництва 

у боротьбі з інфекційними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Клименко Катерина Петрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-2972 А] УДК 341.23:616-036.22 

3448. Козачук Н. О. Правові механізми протидії зловживанням правами на 

патенти, які необхідні для приватних стандартів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
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право; міжнар. приват. право" / Козачук Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-2079 А] УДК 341.96:[347.124:347.771 

3449. Кучерук М. М. Протидія тероризму в рамках сучасного міжнародного 

права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Кучерук Михайло Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-2201 А] УДК 341.48:323.28 

3450. Любашенко В. І. Концепція "обов'язок захищати" як гарантія захисту 

основоположних прав людини в міжнародному праві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Любашенко В'яче-

слав Ігорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2521 А] УДК 341.231.14 

3451. Приходько А. В. Стандарти ООН стосовно прав корінних народів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Приходько Анна Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Ін-т за-

конодавства Верховної Ради України]. — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-2534 А] УДК 341.123:325.454 

3452. Пухаленко В. П. Правове регулювання судового співробітництва в 

цивільних справах у Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Пухаленко Владислава Павлівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі]. 

— Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-2115 А] 

 УДК 341.6:347.91/.96](4-6ЄС) 

3453. Чіпко М. В. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав у 

сфері використання відновлюваної енергетики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Чіпко Марина Воло-

димирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2560 А] УДК 341.232:620.9 

3454. Яновицька А. В. Договір міжнародного перевезення вантажів автомо-

більним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Яновицька Анна Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника", Навч.-наук. юрид. ін-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-

Франківськ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 150 пр. — [2017-

2157 А] УДК 341.96:347.463:656.13.025.4 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3455. Бережна К. В. Імплементація принципів організації і діяльності інсти-

тутів Європейського Союзу в адміністративне законодавство України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Бережна Катерина Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Класич. приват. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 30 с. — Бібліогр.: с. 22—26 (38 назв). 

— 100 пр. — [2017-1604 А] УДК 342.9(477):[341.16:061.1ЄС 

3456. Дешко Л. М. Конституційне право на звернення до міжнародних судо-

вих установ та міжнародних організацій: порівняльно-правове дослідження : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Дешко Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 

(51 назва). — 100 пр. — [2017-2500 А] УДК 342.72/.73:341.645].05 

3457. Коцюба Р. О. Конституційно-правові гарантії ядерної безпеки: міжна-

родний та національний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Коцюба Руслана 

Олександрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2017. —  

40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 100 пр. — [2017-2941 А] 

 УДК 342.4:349.7](477) 

3458. Легеза Є. О. Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Легеза Євген Олександро-

вич ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 30 с. — Бібліогр.: с. 22—27 (45 назв). 

— 100 пр. — [2017-1640 А] УДК 342.951:351.077-027.555 

3459. Лиськов М. О. Публічне адміністрування лотерейної сфери : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Лиськов Максим Олександрович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: 

с. 28—32 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3025 А] УДК 342.97:336.78 

3460. Макушев П. В. Державна виконавча служба в Україні: адміністративно-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Макушев 

Петро Васильович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 25—30 (52 назви). — 100 пр. — [2017-2980 А] УДК 342.51(477) 

3461. Муравйов К. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації дер-

жавної політики у сфері виконання кримінальних покарань : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Муравйов Кирило Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — 

[2017-2102 А] УДК 342.95:343.8](477) 

3462. Пирожкова Ю. В. Теорія функцій адміністративного права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Пирожкова Юлія Володимирівна ; Запоріз. 

нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 33 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (51 назва). — 100 пр. — 

[2017-1658 А] УДК 342.9:340.12 

На ступінь кандидата 

3463. Аюпова Р. М. Адміністративно-правові відносини за участю господар-

ських судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Аюпова Рано 

Мухтарівна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Суми, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-3002 А] УДК 342.951:347.9](477) 

3464. Бабенко О. Е. Адміністративно-правові засади запобігання насильству в 

сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бабенко Олена Едуардівна ; 



   

 
52 

М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2728 А] 

 УДК 342.95:343.54](477) 

3465. Баламуш М. А. Міграційний режим в Україні : (адмін.-прав. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Баламуш Мар'яна Анатоліївна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 2017. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2962 А] 

 УДК 342.951:314.15](477) 

3466. Батраченко О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Національ-

ної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Батраченко Олег Вікторович ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3004 А] 

 УДК 342.951:351.74](477) 

3467. Бондаренко С. О. Суб'єктивні права платників податків: зміст і класи-

фікація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бондаренко Сергій Олек-

сандрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1686 А] УДК 342.726:336.225.3 

3468. Будзинський М. П. Адміністративно-правове регулювання у сфері 

кадрового забезпечення Національної поліції України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Будзинський Микола Петрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. 

справ України. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 

— 100 пр. — [2017-1611 А] УДК 342.951:351.741](477) 

3469. Гончарова І. А. Адміністративно-правовий аспект процедури надання 

адміністративних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гончарова 

Ірина Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — Запоріжжя, 

2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3008 А] 

 УДК 342.97:338.465 

3470. Долинний А. В. Адміністративно-правове забезпечення Національною 

поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Долинний Андрій Володимирович ; 

Сум. держ. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Суми, 

2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2628 А] 

 УДК 342.95:351.741](477) 

3471. Дорогих С. О. Правові та організаційні основи інформаційної діяльності 

законодавчої гілки влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Дорогих Сергій Олександрович ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук 

України. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

2760 А] УДК 342.9:004](477) 

3472. Ільницький М. П. Адміністративно-правове регулювання електронного 

урядування у сфері публічного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 
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інформ. право" / Ільницький Михайло Петрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". 

— Ужгород, 2017. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

2191 А] УДК 342.51.085-028.27(477) 

3473. Кічмаренко С. М. Адміністративно-правове забезпечення незалежності 

судової влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кічмаренко 

Сергій Миколайович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2770 А] УДК 342.95:342.56](477) 

3474. Кривошеїн П. П. Адміністративно-правове регулювання будівництва в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кривошеїн Петро Петрович ; 

НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-2785 А] УДК 342.95:69](477) 

3475. Лелет С. М. Адміністративно-правове регулювання управління в Націо-

нальній поліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лелет Сергій 

Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2017. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2386 А]

 УДК 342.951:351.741](477) 

3476. Лемак О. В. Конституційно-правові основи забезпечення національної 

безпеки в Угорщині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Лемак Олександр Васильович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. — Ужгород, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2650 А] УДК 342.25(439) 

3477. Лісовська Ю. П. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної 

безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лісовська 

Юлія Петрівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2017-2094 А] УДК 342.95:[351.746:004]](477) 

3478. Мелян Н. Ю. Правове регулювання функціонування публічних фондів 

соціального призначення України в умовах сучасних перетворень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Мелян Наталія Юріївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т 

бізнесу та права". — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-

2101 А] УДК 342.95:[061.2:364-6]](477) 

3479. Мироненко І. С. Адміністративно-правові засади діяльності 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" / 

Мироненко Ілона Сергіївна ; Нац. авіац. ун-т, [ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. 

— Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3028 А]

 УДК 342.951:351.713](477) 

3480. Мінаєва К. В. Звернення до суду як повноваження органу доходів і 

зборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мінаєва Катерина Воло-

димирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — За-

поріжжя, 2017. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2017-1651 А]

 УДК 342.922:351.713.07](477) 
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3481. Міщенко Т. М. Адміністративно-правове забезпечення організації бо-

ротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв'язками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Міщенко Тетяна Михайлівна ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-2663 А] УДК 342.951:351.741:343.9.02 

3482. Мойсеєнко Г. В. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мойсеєнко Галина В'яче-

славівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-3029 А] УДК 342.95(477) 

3483. Паска О. В. Інститут президентства як чинник державного управління 

суспільними змінами : (досвід посткомуніст. країн) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Паска Олег Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-1749 А] УДК 342.511:35.07](477+438+479.22) 

3484. Пеховський А. Ю. Адміністративна відповідальність за порушення правил 

перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом в Україні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Пеховський Андрій Юрійович ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

1657 А] УДК 342.9:656.61.025](477) 

3485. Пилипишин П. Б. Конституційно-правова відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Пилипишин Павло Богданович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-2304 А] УДК 342.95:352 

3486. Пітух Ю. Ю. Адміністративно-правові засади медичного забезпечення 

безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Пітух 

Юлія Юріївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — [16] с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-2903 А] УДК 342.951:[351.811.12:61 

3487. Плотнікова Ю. І. Правове регулювання плати за землю в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Плотнікова Юлія Ігорівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-2983 А] УДК 342.951:336.226.212.1](477) 

3488. П'ятков П. В. Забезпечення законності надання адміністративних послуг 

у галузі містобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / П'ятков 

Петро Вадимович ; Нац. авіац. ун-т, [Ун-т держ. фіскал. служби України]. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 7 назв). — 100 пр. — [2017-3033 А] 

 УДК 342.951:351.778.511 
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3489. Рівчаченко С. В. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів як 

спосіб протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рівчаченко 

Станіслав Вікторович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3035 А] УДК 342.951:[343.85:343.35 

3490. Селіванов О. А. Конституційний судовий контроль за актами органів 

державної влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Селіванов Олег Анатолійович ; 

Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2017-2855 А] УДК 342.565.2:351.94.077.6 

3491. Семерей Б. В. Адміністративно-правові засади реалізації принципу від-

критості та прозорості у діяльності Національної поліції України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Семерей Богдан Володимирович ; Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. 

— [2017-2118 А] УДК 342.95:351.741](477) 

3492. Скомаров О. В. Адміністративно-правові основи діяльності Національ-

ного антикорупційного бюро України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Скомаров Олександр Вікторович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Нац. акад. прокуратури 

України]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2017-

2546 А] УДК 342.97:[351.74:343.35]](477) 

3493. Стецюк Х. П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви дер-

жави: європейський та вітчизняний досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Стецюк 

Христина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2833 А] УДК 342.228(4+477) 

3494. Суховетрук І. І. Адміністративно-юрисдикційні провадження, які здійс-

нюються правоохоронними органами України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Суховетрук Ірина Ігорівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. 

— Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-2460 А] УДК 342.95:351.74](477) 

3495. Титарчук В. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності дер-

жавних підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Титарчук Василь Васильович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1593 А] УДК 342.951:334.724.6](477) 

3496. Тригубенко М. В. Правове забезпечення надання державної підтримки 

науковим установам в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Три-

губенко Марина Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 

2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

1669 А] УДК 342.9:[338.242.4.027:001.32(477) 

3497. Цибульник Т. А. Адміністративно-правові засади діяльності органів міс-

цевого самоврядування України щодо протидії рейдерству : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Цибульник Тетяна Анатоліївна ; НДІ інформатики і права 
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Нац. акад. прав. наук України, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Київ, 

2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2017-

2869 А] УДК 342.95:352.078.1]:343.7](477) 

3498. Циганок С. В. Адміністративно-правовий статус регіональної прокура-

тури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Циганок Сергій 

Васильович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2017-2870 А] УДК 342.97:343.163](477-32) 

3499. Шатерніков М. І. Господарські суди у системі суб'єктів адміністратив-

ного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шатерніков Микола Іва-

нович ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 

— Суми, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2717 А]

 УДК 342.922:346.91 

3500. Яковлєв Р. М. Адміністративно-правові засади реформування органів 

досудового розслідування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Яковлєв Роман Миколайович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 110 пр. 

— [2017-1799 А] УДК 342.97:343.102]-048.78(477) 

3501. Ярош А. О. Правове регулювання фінансування загальної середньої 

освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ярош Анна 

Олександрівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. 

— Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — 

[2017-2599 А] УДК 342.975:373.014.543 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

3502. Митрофанов І. І. Теоретичні засади механізму реалізації кримінальної 

відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Митрофанов Ігор 

Іванович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 

2017. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2017-2948 А] 

 УДК 343.2.01(477) 

3503. Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації кримі-

нального процесу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльність" / Трофименко Володимир Михайлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого. — Харків, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37. — 100 пр. — [2017-

2465 А] УДК 343.13(477) 

На ступінь кандидата 

3504. Бровко В. М. Кримінальна відповідальність за умисне порушення вимог 

законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 
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кримін.-виконав. право" / Бровко Віталій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2612 А] УДК 343.35(477) 

3505. Букач М. О. Кримінальна відповідальність за невиконання судового 

рішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Букач Марія Олек-

сандрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 

2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2927 А] 

 УДК 343.368(477) 

3506. Вакуленко О. Ф. Досудове розслідування кримінальних проваджень 

щодо неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльність" / Вакуленко Олександр Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 

2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2615 А] 

 УДК 343.137.5(477) 

3507. Даніель А. В. Використання можливостей електронних засобів масової 

інформації у розслідуванні кримінальних правопорушень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Даніель Анна Володимирівна ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2186 А] 

 УДК 343.98:070-028.27 

3508. Калімбет І. Л. Розслідування групових корисливо-насильницьких зло-

чинів неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Калімбет Ігор Леонідович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1695 А] 

 УДК 343.541:343.985]:343.237-053.6 

3509. Качмар Б. М. Механізм забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві : (кримін. процес. аспект) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Качмар Богдан Миколайович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-2379 А] УДК 343.14 

3510. Кравчук Т. О. Використання спеціальних знань у формі судової екс-

пертизи в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Кравчук Тетяна Олександрівна ; Акад. 

адвокатури України, [ПВНЗ "Акад. рекреац. технологій і права"]. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2646 А] 

 УДК 343.148:347.998.85](477) 

3511. Кулик К. Д. Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню 

неповнолітніх в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кулик 

Катерина Дмитрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2383 А] 

 УДК 343.9:[343.85:343.54-053.6]](477) 
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3512. Куриленко Д. В. Інститут обізнаних осіб у змагальному кримінальному 

провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Куриленко Дмитро Віталійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2017. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-1774 А] УДК 343.13-051 

3513. Навозенко О. І. Кримінальна відповідальність за знищення, по-

шкодження або приховування документів Національного архівного фонду : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Навозенко Олена Іванівна ; Держ. 

НДІ М-ва внутр. справ України, [Нац. акад. прокуратури України]. — Київ, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2437 А] 

 УДК 343.349:930.25(477) 

3514. Овод К. К. Кримінально-правова характеристика підкупу працівника 

підприємства, установи чи організації (ст. 354 КК України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Овод Катерина Костянтинівна ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15 ( 8 назв). — 100 пр. — [2017-2901 А] УДК 343.352(477) 

3515. Омаров А. А. Інститут підслідності в кримінальному провадженні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Омаров 

Аміл Азад огли ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2394 А] УДК 343.137 

3516. Поліщак Н. І. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Поліщак Наталія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т 

внутр. справ МВС України]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). 

— 100 пр. — [2017-2957 А] УДК 343.13:336.5](477) 

3517. Соф'їн М. І. Процесуальна діяльність слідчого щодо забезпечення від-

шкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Соф'їн Михайло Ігоро-

вич ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-1787 А] УДК 343.102:343.296 

3518. Трохлюк О. П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в 

кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Трохлюк Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-2236 А] УДК 343.144(477) 

3519. Тюрін Г. Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у криміналь-

ному провадженні на підставі угод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Тюрін Ген-

надій Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-2701 А] УДК 343.163(477) 
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3520. Фесенко О. М. Розслідування примушування до виконання чи неви-

конання цивільно-правових зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. екс-

пертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Фесенко Олександр Миколайович ; М-во 

внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2240 А] 

 УДК 343.98:347.42 

3521. Шаповал О. В. Криміналістичне забезпечення розслідування економіч-

них злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Шаповал Олена Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2271 А] 

 УДК 343.98:[343.3/.7-029:33 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

3522. Хрімлі О. Г. Інститут захисту прав інвесторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Хрімлі Олександр Геннадійович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 

2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—27 (31 назва). — 130 пр. — [2017-1955 А] 

 УДК 346.9:330.322-051 

На ступінь кандидата 

3523. Бутирська І. А. Учасники провадження у справі про банкрутство : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; 

госп.-процес. право" / Бутирська Ірина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-

2928 А] УДК 346.9:347.736](477) 

3524. Грабован Л. І. Погашення вимог кредиторів у процедурі банкрутства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Грабован Лілія Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2017-2492 А] 

 УДК 346.91:347.736 

3525. Колесніков О. А. Модернізація правового забезпечення регуляторної 

політики держави в сфері господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Колесніков 

Олександр Анатолійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. 

— 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-2510 А] УДК 346.5 

3526. Остапчук О. В. Вирішення господарськими судами спорів, що ви-

никають з договорів оренди нерухомого майна : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Остапчук Олег Васильович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 150 пр. — [2017-2013 А] УДК 346.91:347.453.1/.4](477) 

3527. Харківська К. В. Систематизація правових засобів забезпечення свободи 

комерційного господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 



   

 
60 

наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Харківська Катерина 

Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2017-1672 А] УДК 346.1 

3528. Череповський Є. В. Галузеві механізми організаційно-господарського 

впливу на відносини в сфері промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / 

Череповський Євген Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2017. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-1676 А] 

 УДК 346.7 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 

3529. Кот О. О. Проблеми здійснення та захисту суб'єктивних цивільних прав : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кот Олексій Олек-

сандрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (59 назв). — 

200 пр. — [2017-1898 А] УДК 347.122 

На ступінь кандидата 

3530. Гринько П. О. Секундарні права у цивільному праві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гринько Павло Олександрович ; 

Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. — Івано-Франківськ, 2017. 

— 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2622 А]

 УДК 347.121:347.155](477) 

3531. Даниленко О. В. Правовий режим грошей як об'єктів 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" / Даниленко Ольга 

Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2418 А] УДК 347.122:336.74 

3532. Сідей О. В. Здійснення та захист права фізичної особи на здоров'я : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сідей Олена Валеріївна ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2017. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2857 А] 

 УДК 347.121.2:[342.734:61 

3533. Спєсівцев Д. С. Юридичні факти у механізмах виникнення, переходу та 

припинення речових прав на нерухомість 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" / Спєсівцев Денис Сергійович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2017-2457 А] УДК 347.13:347.23](477) 

3534. Фасій Б. В. Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства в 

Україні: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
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право" / Фасій Богдан Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2017-1790 А] 

 УДК 347.129(477) 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

3535. Зеленкова І. І. Процедура звернення стягнення на майно боржника у 

виконавчому процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Зеленкова Інна Ігорівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила 

Галицького, [Київ. ун-т права НАН України]. — Івано-Франківськ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2635 А] УДК 347.27 

3536. Зубенко К. В. Цивільний оборот рухомих речей, на які законодавством 

України поширено правовий режим нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Зубенко Костянтин Володимирович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-2376 А] УДК 347.214(477) 

3537. Нікітюк О. М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у 

цивілістичному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Нікітюк Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2208 А] 

 УДК 347.238.1:347.626.4 

3538. Соловей Н. С. Право комунальної власності в Україні: цивільно-правові 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Соловей 

Наталія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2908 А] 

 УДК 347.218.1(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

3539. Головачов Я. В. Суброгація у страхових правовідносинах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Головачов Ярослав Вячеславович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-1728 А] УДК 347.415/.416:347.764 

3540. Кудрявцев В. І. Забезпечення виконання зобов'язань за кредитним до-

говором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кудрявцев 

Валерій Іванович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і під-

приємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 150 пр. — [2017-1996 А] УДК 347.44:347.457 

3541. Морозова Ю. В. Цивільно-правове регулювання оренди нежитлових 

приміщень, будівель та споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
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право" / Морозова Юлія Володимирівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля 

Данила Галицького. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2664 А] УДК 347.453 

3542. Панченко С. С. Строк цивільно-правового договору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Панченко Сніжана Сергіївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2017-1748 А] УДК 347.441.2 

3543. Ставицький В. А. Договір про порядок володіння та користування 

спільним нерухомим майном за цивільним законодавством України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ставицький Віталій Анатолійович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-1944 А] УДК 347.44:347.238.3](477) 

3544. Чмихов Ю. А. Цивільно-правове регулювання договору про надання 

ріелторських послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Чмихов Юрій Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. — Івано-Франківськ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2017-2145 А] УДК 347.45/.47:347.732 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

3545. Рубан О. О. Відшкодування шкоди, завданої здоров'ю або життю 

фізичної особи на виробництві за цивільним законодавством України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Рубан Олена Олександрівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2017-1831 А] УДК 347.513:331.46](477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

3546. Макух О. В. Динаміка фінансових правовідносин: методологічний аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Макух Оксана Володимирівна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 26 с. — Бібліогр.: 

с. 20—23 (38 назв). — 100 пр. — [2017-2979 А] УДК 347.73 

На ступінь кандидата 

3547. Ємельянова О. О. Процедури погашення податкового боргу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Ємельянова Ольга Олександрівна ; Запоріз. 

нац. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Запоріжжя, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2969 А] УДК 347.73:336.225.64 

3548. Єфіменко Л. Л. Правові засади обліку та звітності при виконанні Дер-

жавного бюджету України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
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Єфіменко Людмила Леонідівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. 

служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 

— 100 пр. — [2017-2421 А] УДК 347.73:336.14](477) 

3549. Краєвський І. В. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних із 

створенням та діяльністю товариства з обмеженою відповідальністю : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Краєвський Ігор Володимирович ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (9 назв). — 150 пр. — [2017-2083 А] УДК 347.724 

3550. Курило В. О. Правова природа процедур вирішення податкових спорів: 

порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Курило Володимир Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Запоріжжя, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — 

[2017-1636 А] УДК 347.73:336.22].05 

3551. Рибка І. Є. Цивільно-правове регулювання визнання фізичної особи 

неплатоспроможною 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" / Рибка Інна Євгеніївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ, [Нац. акад. внутр. справ]. — Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2217 А] УДК 347.736(477) 

3552. Стародуб Д. М. Правове регулювання декларування доходів фізичних 

осіб: порівняльна характеристика України та країн СНД : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Стародуб Дмитро Миколайович ; Держ. фіскал. служба 

України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1946 А] 

 УДК 347.73:336.225.611](477+(47+57)-41) 

3553. Филь С. П. Правове регулювання захисту прав інтелектуальної власності 

у сфері митної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Филь Світлана Петрівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2017. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2469 А] 

 УДК 347.77/.78:351.713](477) 

3554. Церковний О. В. Правове регулювання резидентства платників по-

датків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Церковний Олександр 

Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-1717 А] УДК 347.73:336.225.1 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

3555. Бакаянова Н. М. Функціональні та організаційні основи адвокатури 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Бакаянова Нана Мезенівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—39. — 100 пр. — 

[2017-1847 А] УДК 347.965(477) 
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3556. Кучер Т. М. Теорія доведення у цивілістичному процесі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кучер Тетяна Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 

100 пр. — [2017-1637 А] УДК 347.949:347.961.4 

На ступінь кандидата 

3557. Вандін Є. В. Організаційно-правові засади діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Вандін 

Євген Валерійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Нац. акад. прокуратури Украї-

ни]. — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-1968 А] 

 УДК 347.963:343.35](477) 

3558. Гончар Л. Я. Організаційно-правові засади становлення та діяльності 

адміністративних судів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Гончар Любов 

Ярославівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-2059 А] УДК 347.998.85:347.962](477) 

3559. Гримич М. К. Судові акти як джерело адміністративного процесуаль-

ного права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гримич Майя 

Костянтинівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — 

Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 150 пр. — [2017-2494 А]

 УДК 347.998.85:347.931](477) 

3560. Дем'яненко І. В. Організаційно-правові основи діяльності місцевих за-

гальних судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Дем'яненко Ірина Воло-

димирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2626 А] УДК 347.995(477) 

3561. Добровольський Д. М. Незалежність як засада організації та діяльності 

органів прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Добровольський Дмитро 

Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-1980 А] УДК 347.963(477) 

3562. Копняк М. А. Організаційно-правові засади забезпечення незалежності 

суддів апеляційних судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Копняк Мак-

сим Анатолійович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2017-2198 А] УДК 347.992.08(477) 

3563. Лузан Т. Л. Встановлення фактів, що мають юридичне значення в сімей-

них відносинах, в окремому провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Лузан Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 150 пр. — [2017-2792 А] 

 УДК 347.91:347.61](477) 

3564. Ляшенко Н. А. Застосування практики Європейського суду з прав лю-

дини при розгляді цивільних справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
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приват. право" / Ляшенко Надія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1644 А] 

 УДК 347.95(477):341.645.5(4-6ЄС) 

3565. Махиніч Н. В. Процесуальні норми податкового права : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Махиніч Надія Володимирівна ; Держ. фіскал. 

служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1822 А] 

 УДК 347.9:[347.73:336.22 

3566. Сердюк Л. Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного 

судочинства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Сердюк Лариса Ру-

дольфівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права"]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

2690 А] УДК 347.9:004](477) 

3567. Сидєльніков О. Д. Інститут примирення сторін в адміністративному 

судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сидєльніков 

Олександр Дмитрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1584 А] 

 УДК 347.998.85:347.919 

3568. Фесик К. О. Захист колективних прав і інтересів у порядку цивільного 

судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Фесик Кирило Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-

1791 А] УДК 347.926-027.522 

3569. Фролова О. В. Апеляційне оскарження ухвал суду першої інстанції у ци-

вільному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Фролова Ольга Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 150 пр. — [2017-2032 А] УДК 347.956(477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

3570. Вахонєва Т. М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на ре-

зультати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Вахонєва Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (41 назва). — 100 пр. — [2017-2172 А] 

 УДК 349.2:347.77/.78](477) 

3571. Луцюк П. С. Концептуальні засади юридичної відповідальності в сучас-

них умовах розвитку трудового законодавства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Луцюк 

Павло Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — 

100 пр. — [2017-2978 А] УДК 349.2:347.51 
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На ступінь кандидата 

3572. Білоус О. Ю. Конвенції Міжнародної організації праці як джерела трудо-

вого права України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Білоус Олена Юріївна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-1723 А] УДК 349.2(477):331.07(100) 

3573. Васильєва І. А. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 

державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Васильєва Ірина Анатоліївна ; М-во 

внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 

обл.), 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 ( 9 назв). — 100 пр. — [2017-2886 А] 

 УДК 349.235:331.31]:35.08 

3574. Гавришук О. М. Формування та методи забезпечення військової дис-

ципліни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Гавришук Олександр Михайлович ; М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ]. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-2740 А] УДК 349.2:355.21](477) 

3575. Гета Д. С. Захист персональних даних працівників у трудових відно-

синах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Гета Дар'я Сергіївна ; М-во внутр. справ України, 

Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2887 А] 

 УДК 349.22:[347.181:004.056.5 

3576. Данилов М. О. Трудовий договір за законодавством України та країн 

Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Данилов Максим Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-2185 А] УДК 349.22(477+4-6ЄС) 

3577. Кузьменко В. В. Юридична відповідальність суддів за порушення за-

конодавства про працю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кузьменко Володимир Володи-

мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2017-2199 А]

 УДК 349.2:347.98](477) 

3578. Метіль А. С. Правове регулювання робочого часу в умовах євроін-

теграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Метіль Анастасія Сергіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2981 А] 

 УДК 349.235:339.924(4)](477) 

3579. Остапенко Ю. О. Правове регулювання трудової діяльності самозай-

нятих осіб в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Остапенко Юлія Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-1565 А] 

 УДК 349.2(477) 
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3580. Яковенко Р. В. Проблеми правового регулювання зайнятості населення 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Яковенко Рената Валеріївна ; М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т МВС України, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2879 А] УДК 349.2:331.526](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь доктора 

3581. Бурлака О. С. Проблеми соціального захисту, сім'ї, дитинства, материн-

ства та батьківства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бурлака Ольга Стані-

славівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (32 назви). — 

100 пр. — [2017-2171 А] УДК 349.3:364.64](477) 

На ступінь кандидата 

3582. Корнєва П. М. Принцип справедливості у праві соціального забезпе-

чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Корнєва Поліна Михайлівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2017-2512 А] УДК 349.3:364.614.8 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

3583. Золотарьова Д. М. Правові засади використання земель для проведення 

розвідувальних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Золотарьова Дар'я Михайлівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2505 А] 

 УДК 349.41:550.81 

3584. Любчич А. М. Процедурні норми в аграрному праві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Любчич Анна Миколаївна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 150 пр. — [2017-1643 А] УДК 349.42 

3585. Федун А. Д. Правове регулювання грошової оцінки земельних ділянок в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Федун Анна 

Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1836 А] 

 УДК 349.414:332.64](477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь кандидата 

3586. Олещенко І. В. Правове забезпечення охорони довкілля суб'єктами гос-

подарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Олещенко Іванна В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

1705 А] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь кандидата 

3587. Дубінська В. О. Феномен політичного лідерства в державному управ-

лінні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Дубінська Вікторія Олександрівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2761 А] 

 УДК 35.07:[323.39:316.46]](477) 

3588. Поліщук В. С. Новий публічний менеджмент як посткласична парадигма 

державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Поліщук Віктор Степанович ; 

Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2346 А]

 УДК 35.075-027.555 

3589. Роман В. Ф. Механізми державного управління процесами децентра-

лізації влади: досвід країн ЄС для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Роман В'ячеслав 

Ференцович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т 

держ. упр. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-2449 А] УДК 35.072.1:342.25](4-6ЄС) 

3590. Штирліна А. А. Механізми державного управління функціонуванням 

системи надання державних послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Штирліна 

Антоніна Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-2277 А] УДК 35.078(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

3591. Андреєв С. О. Інституціональні засади розвитку державних систем ци-

вільного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Андреєв Сергій Олександрович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(50 назв). — 100 пр. — [2017-2482 А] УДК 351.862.4 

3592. Матвейчук Л. О. Механізми державного управління оподаткуванням в 

умовах розвитку інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Матвейчук 

Людмила Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (55 назв). — 100 пр. — [2017-2206 А]

 УДК 351.713.078.3 
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На ступінь кандидата 

3593. Абрамова Д. С. Законодавче забезпечення державної мовної політики в 

Україні: теоретико-історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Абрамова Дарія 

Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

2481 А] УДК 351.858:81'272](477) 

3594. Алєксєєва Я. В. Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі 

з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Алєксєєва 

Яна Валеріївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Одес. регіон. ін-т держ. 

упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3001 А] 

 УДК 351.823.1.078.3(477):339.9.012.42(4-6ЄС) 

3595. Алімова С. Л. Вплив державної фінансової політики на людський роз-

виток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Алімова Світлана Леонідівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-2723 А] УДК 351.82:336.02 

3596. Алмашій В. В. Регіональний аспект державного управління прикордон-

ним співробітництвом України : (на матеріалах Закарпат. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Алмашій Валентина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2401 А] 

 УДК 353.072.2(477.87-04) 

3597. Антонюк В. В. Організаційно-правові засади формування та реалізації 

державної політики інформаційної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Антонюк 

Віктор Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1922 А] 

 УДК 351.86:004](477) 

3598. Безуглий Д. Г. Проектно-орієнтоване управління стратегічним роз-

витком територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Безуглий Дмитро Георгійович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. 

упр. — Дніпро, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

1603 А] УДК 352.07:005.21 

3599. Білоконь М. В. Демократичне державотворення в Україні в умовах 

глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Білоконь Михайло Вячеславович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2017. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2733 А] 

 УДК 351.073.533:321.7](477) 

3600. Возний С. О. Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з 

органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатних територіальних 

громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
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25.00.02 "Механізми держ. упр." / Возний Сергій Олександрович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2177 А] УДК 352.072.3(477) 

3601. Горбань Ю. С. Державне управління у сфері довкілля в умовах євро-

пейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Горбань Юлія Сте-

панівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2750 А] 

 УДК 351.773:327.39](477) 

3602. Держановська С. Л. Механізми реалізації політико-управлінського лі-

дерства у сфері безпеки та благополуччя дітей: досвід Канади для України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Держановська Снєжанна Леонідівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-1873 А] УДК 351.78-053.2(477) 

3603. Ковальчук В. М. Механізми державного управління оперативно-ряту-

вальними службами цивільного захисту країн ЄС та України в контексті сучасних 

викликів та загроз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ковальчук Віктор Миколайович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1735 А] 

 УДК 351.862(4-6ЄС+477) 

3604. Кучерява К. Я. Державне регулювання розвитку кооперації в аграрному 

секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кучерява Каріна Якупівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2017-3021 А]

 УДК 351.823.1:631.115.8](477) 

3605. Лопатченко І. М. Державне управління профілактикою соціального 

сирітства на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лопатченко Інна Миколаївна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

2896 А] УДК 353.84:364.4-058.862 

3606. Лук'янчук Р. В. Державне управління у сфері забезпечення кібербезпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Лук'янчук Руслан Валерійович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 

100 пр. — [2017-2002 А] УДК 351.86:004.056](477) 

3607. Мареніченко В. В. Механізми реалізації державного регулювання якіс-

ного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Мареніченко Валерій Валентинович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (42 назви). — 100 пр. — [2017-2793 А] 

 УДК 351.82:334.012.61-022.51-022.55](477) 

3608. Мочков О. Б. Організація участі територіальної громади у вирішенні 

питань місцевого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
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держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Мочков Олександр Борисо-

вич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2799 А] УДК 352(477) 

3609. Пак В. І. Шляхи вдосконалення співробітництва в рамках Карпатського 

єврорегіону у сфері міждержавного регіонального управління : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Пак Володимир Ігорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-1747 А] УДК 353.072.2(4-191.2:292.451/.454-192.2) 

3610. Торгало Т. О. Державні механізми проектування регіонального розвитку 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Торгало Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2839 А] 

 УДК 353.07(477) 

3611. Черняхівська В. В. Гендерна політика в системі державного управління: 

Україна та європейський досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Черняхівська Вікторія 

Валеріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-2915 А] УДК 351.83:316.346.2](477+4) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

3612. Тимошенко І. В. Некомерційні форми страхування на світовому фі-

нансовому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. [екон.] наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Тимошенко Ігор Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-2991 А] УДК 368.8.03-027.564:339.7 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

3613. Янченко Т. В. Витоки та засади наукового розвитку і практичного вті-

лення педології в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Янченко Тамара Василівна ; 

Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2017. — 43 с. — Бібліогр.: с. 35—39 

(52 назви). — 100 пр. — [2017-2719 А] УДК 37.015.31(477) 

На ступінь кандидата 

3614. Буценко А. В. Становлення та розвиток фізичного виховання молоді на 

Півдні України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
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педагогіки" / Буценко Антон Володимирович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Та-

раса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-1859 А] УДК 37.015.31:796](477.7)"185/190" 
3615. Герасимчук В. Л. Розвиток санітарно-гігієнічної освіти дітей та молоді 

на Закарпатті (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Герасимчук Володимир Леонідович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(10 назв). — 100 пр. — [2017-2620 А] 

 УДК 37.014:613]-053.2-053.81](477.87)"1848/195" 
3616. Пєнов В. В. Розвиток валеологічної освіти на Півдні України (кінець 

ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пєнов Вадим 
Васильович ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кро-
пивницький, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-
2902 А] УДК 37.015.31:613](477.7)"189/195" 

3617. Подоляк М. В. Феномен дитинства у педагогічній концепції Степана 
Балея : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Подоляк Михайло Володимирович ; Дрогобиц. 
держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2020 А] 

 УДК 37.013.77(477+438)(092) 
3618. Чопик Ю. С. Зарубіжна реформаторська педагогіка в оцінках україн-

ських науковців (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Чопик Юрій Степанович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [ДВНЗ 
"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Хмельницький, 2017. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2714 А] 

 УДК 37(1-87):001.891-051(477)]"195/201" 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

3619. Куценко Т. В. Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів у 
системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Куценко Тетяна Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-
ницького, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Черкаси, 2017. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-1903 А] 

 УДК 37.091.12:005.963 
3620. Мисько В. І. Дитиноцентризм у педагогічній спадщині Януша Корчака : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Мисько Валентина Ігорівна ; Дрогобиц. держ. пед. 
ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2017-2662 А] УДК 37.091.4(438)(092) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

3621. Іващенко О. В. Теоретико-методичні основи моделювання процесу на-

вчання та розвитку рухових здібностей у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Іващенко 

Ольга Віталіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Чернігів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 

(54 назви). — 100 пр. — [2017-1886 А] УДК 373.091.2:796.012 

3622. Редько В. Г. Теорія і практика конструювання змісту шкільних підруч-

ників з іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Редько Валерій Григорович ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2017. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41. — 100 пр. — [2017-2027 А] УДК 373.3/.5.091.64:81'243 

На ступінь кандидата 

3623. Гош В. Є. Проблема внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній пе-

дагогіці в другій половині ХХ — початок ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Гош Вікторія Євгеніївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 1, [18] с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). 

— 100 пр. — [2017-1766 А] УДК 373.3/.5.091.12:005.584](477)"195/201" 

3624. Гуріч З. В. Розвиток художньої освіти в початкових та середніх навчаль-

них закладах Херсонської губернії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Гуріч Зоя Владиславівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2017. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1730 А] 

 УДК 373.091.3:7](477.72)"185/191" 

3625. Іванов Є. В. Демократизація управління освітніми закладами в Україні 

(остання чверть ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Іванов 

Євген Вікторович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старо-

більськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-1883 А] УДК 373.091.113(477)"197/201" 

3626. Яремко Г. В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл 

Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Яремко Галина Володимирівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-2720 А] УДК 373.3/.5.091.12:005.336.5](94) 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

3627. Дробот О. А. Формування навичок спілкування глухих дітей дошкіль-

ного віку в умовах білінгвізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Дробот Олена Анатоліївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2066 А] УДК 373.2-056.263:81'246.2 

3628. Лемещук М. А. Педагогічні умови соціалізації старших дошкільників із 

загальним недорозвиненням мовлення в дошкільних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педаго-
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гіка" / Лемещук Марина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Київ, 2017. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-2651 А] УДК 373.2-056.264:316.614 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

3629. Брик А. В. Методика розвитку психомоторних якостей в учнів по-

чаткових класів на уроках фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Брик 

Анастасія Володимирівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України]. — Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1855 А] УДК 373.3.016:796.012 

3630. Вовк Л. М. Педагогічні умови формування гендерної культури молод-

ших школярів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика вихо-

вання" / Вовк Лілія Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2017-1970 А] УДК 373.3.091.2:316.346.2 

3631. Галай М. Д. Диференціація фізичних навантажень молодших школярів у 

процесі навчання вправ з м'ячем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Галай Марія Дмитрівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2017-1972 А] УДК 373.3.016:796.3 

3632. Ломберг М. В. Формування в учнів початкової школи уміння вчитися як 

ключової компетентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Ломберг Марія Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Тер-

нопіль, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2017-

2652 А] УДК 373.3.016 

3633. Майба О. К. Методика формування духовних цінностей молодших шко-

лярів у процесі вокально-хорового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Майба 

Ольга Костянтинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2431 А] 

 УДК 373.3.016:78:17.022.1 

3634. Макєєв С. Ю. Дидактичні умови використання інформаційно-комуніка-

ційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Макєєв Сергій Юрійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2340 А]

 УДК 373.3.091.33-027.22:004.7 

3635. Мирковіч І. Л. Інтегроване навчання англійського діалогічного мов-

лення учнів 4-х класів на основі драматизації автентичних казок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Мирковіч Інна Леонідівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2434 А] УДК 373.3.016:811.111:398.21 
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3636. Павлюк Н. М. Методика формування основ національної культури 

молодших школярів на уроках музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Павлюк 

Наталія Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2107 А]

 УДК 373.3.016:78]:39(=161.2) 

3637. Свистак О. Л. Екологічна освіта учнів початкової та молодшої середньої 

школи Японії (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Свистак Оксана Леонідівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмель-

ницький, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2689 А]

 УДК 373.3.016:502/504](520)"195/201" 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

3638. Бялик О. В. Сучасні тенденції статевого виховання учнівської молоді в 

країнах Євросоюзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Бялик Оксана Василівна ; Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Вінниця, 2017. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 120 пр. — [2017-2614 А]

 УДК 373.5.015.31:613.88](4-6ЄС) 

3639. Яценко Т. О. Тенденції розвитку методики навчання української літера-

тури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ — початок 

ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Яценко Таміла Олексіївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2017. 

— 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41 (64 назви). — 105 пр. — [2017-2160 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09]"192/201" 

На ступінь кандидата 

3640. Березовський В. А. Методика навчання спортивного орієнтування учнів 

старшої школи в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бере-

зовський Василь Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. 

— 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-2045 А] УДК 373.5.016:796 

3641. Волошена В. В. Розвиток умінь математичного моделювання старшо-

класників у процесі навчання природничо-математичних предметів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Во-

лошена Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2017-2412 А] УДК 

373.5.016:5 

3642. Іванюк І. В. Формування профільно орієнтованого цілісного освітнього 

простору загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Іванюк Інна Володи-

мирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). 

— 100 пр. — [2017-2567 А] УДК 373.5.016 
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3643. Кіриченко С. В. Професійна самореалізація вчителів старшої школи в 

освітньо-проектній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кіриченко Світлана Воло-

димирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2075 А] 

 УДК 373.5.091.12:005.336 

3644. Колесник К. В. Формування лінгвокультурологічної компетентності 

учнів 5—6-х класів у процесі навчання новогрецької мови : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ко-

лесник Катерина Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т педагогіки НАПН 

України]. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 104 пр. — 

[2017-1893 А] УДК 373.5.016:811.14'06 

3645. Пекач К. А. Виховання громадянської відповідальності учнів у системі 

виховної роботи ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Пекач Катерина Афанасіївна ; Схід-

ноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-1930 А] УДК 373.5.035:159.947.23 

3646. Симонович Н. В. Методика застосування інтерактивних технологій у 

процесі трудового навчання дівчат 8—9 класів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Симонович 

Наталія Василівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Рівнен. держ. гу-

манітар. ун-т]. — Полтава, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-2856 А] УДК 373.5.091.33-026.15:[373.5.016:64]-055.25 

3647. Ся Цзюань. Формування емоційно-вольової надійності підлітків у вико-

нанні вокально-хорових творів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ся Цзюань ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-2461 А] УДК 373.5.015.31:784.1 

3648. Талалай Ю. О. Модернізація навчання іноземних мов у старших школах 

країн Центральної Європи в умовах мультилінгвізму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Талалай Юлія Олегівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2017-2697 А] УДК 373.5.016:81'243:81'246](4-191.2) 

3649. Тименко М. М. Професійна орієнтація та кар'єрне навчання учнів у 

середніх навчальних закладах Англії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тименко Марія 

Миколаївна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (19 назв). — [2017-2552 А] УДК 373.5.035:331.548](410.1) 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

3650. Дембровська Г. М. Розвиток позашкільних закладів спортивного про-

філю в Україні (50—70 рр. ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Дембровська 
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Ганна Миколаївна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Херсон. держ. ун-т]. — Кропивницький, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2017-2497 А] УДК 374.091:796](477)"195/197" 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

3651. Базилевська О. О. Формування соціокультурної компетентності в учнів 

з порушенням слуху засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Базилевська 

Оксана Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 

2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2017-2163 А]

 УДК 376.015.31:316.7]-056.263:74/76 
3652. Бугера Ю. Ю. Формування уваги у молодших школярів із порушеннями 

розумового розвитку в процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Бугера Юлія Юріївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-2406 А] УДК 376-056.313 

3653. Луценко І. В. Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчите-

ля в інклюзивному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Луценко Інна Василівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2387 А] 

 УДК 376.011.3-051-057.164 

3654. Мельніченко Т. В. Формування фонологічного компоненту мовлення в 
учнів 5—6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Мельніченко 

Тетяна Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2100 А] 

 УДК 376.016:811.161.2'344]-056.564 

3655. Софій Н. З. Організаційно-педагогічні умови інтегрованого супроводу 

учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 

педагогіка" / Софій Наталія Зіновіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. 

педагогіки. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2017-2693 А] УДК 376.091.2-056.26 

3656. Тищенко Л. А. Формування навичок самообслуговування у дошкіль-

ників з помірною розумовою відсталістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Тищенко Людмила Ана-
толіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2231 А] 

 УДК 376.091:373.2-056.36 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

3657. Бабенко М. О. Розбудова системи середньої технічної освіти Катерино-

славщини в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бабенко 

Марина Олегівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т"]. — Черкаси, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-2604 А] УДК 377.3(477.63)"187/191" 

3658. Волосюк Т. В. Формування професійного іміджу майстрів виробничого 

навчання будівельного профілю в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Волосюк Тетяна Вікторівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Дов-

женка. — Глухів (Сум. обл.), 2017. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—25 

(33 назви). — 100 пр. — [2017-2285 А] УДК 377.36.016:[377.051.3-051:69 

3659. Килимник С. М. Організація професійно-орієнтованої діяльності сту-

дентів у процесі вивчення фізики в коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ки-

лимник Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-2639 А] УДК 377.3.016:53]:331.54 

3660. Міщенко С. Г. Розвиток професійної компетентності викладачів фунда-

ментальних дисциплін у системі науково-методичної роботи коледжів машинобудів-

ного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Міщенко Світлана Григорівна ; ВНЗ "Ун-т 

ім. Альфреда Нобеля", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпро, 2017. 

— 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 110 пр. — [2017-2009 А] 

 УДК 377.3.091.12:005.336.5]:62 

3661. Осадча М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх майстрів 

виробничого навчання будівельного профілю в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Осадча Маргарита Володимирівна ; Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2017. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2302 А] 

 УДК 377.36.016:502/504]:[377.051.3-051:69 

3662. Подозьорова А. В. Формування базових компетентностей майбутніх 

техніків-електриків у політехнічних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Под-

озьорова Анжела Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Херсон. акад. неперерв. освіти 

Херсон. обл. ради]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-1706 А] УДК 377.36:621.3-051 

3663. Ростока М. Л. Педагогічні умови формування професійної компетент-

ності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ростока Марина Львівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Ін-т проф.-техн. освіти Нац. 

акад. пед. наук України]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-2823 А] УДК 377.3:657 

3664. Стаднійчук І. П. Формування технічної компетентності техніків-меха-

ніків у процесі професійної підготовки в аграрних коледжах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Стаднійчук Ірина Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2458 А] УДК 377.3:631.3 
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3665. Степаненко А. І. Формування інформаційної культури студентів по-

літехнічних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Степаненко Анастасія Ігорівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 120 пр. — [2017-

2960 А] УДК 377.3.015.31:004]:62 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

3666. Арістова Н. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної 

суб'єктності майбутніх філологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Арістова Наталія Олек-

сандрівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(62 назви). — 100 пр. — [2017-2281 А] УДК 378.147:80-051 

3667. Бахмат Н. В. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки 

вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого 

навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бахмат Наталія Валеріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—36 (80 назв). — 

100 пр. — [2017-2730 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

3668. Бодненко Т. В. Теоретико-методичні засади навчання дисциплін з авто-

матизації виробництва майбутніх фахівців комп'ютерних систем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" ; 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бодненко Тетяна Василівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (55 назв). — 100 пр. — [2017-2325 А] 

 УДК 378.147:004]:681.5 

3669. Бойчук В. М. Теоретичні і методичні основи художньо-графічної підго-

товки майбутнього вчителя технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бойчук Віталій 

Миколайович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Ін-т пед. освіти 

і освіти дорослих НАПН України]. — Вінниця, 2017. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—41 (96 назв). — 100 пр. — [2017-2049 А] УДК 378.011.3-051:[62+004 

3670. Вєнцева Н. О. Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в 

першій половині ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вєнцева Надія Олек-

сандрівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 

Полтава, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 100 пр. — [2017-1969 А]

 УДК 378:94](477)"1905/1959" 

3671. Гвоздій С. П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахів-

ців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Гвоздій Світлана Петрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2017. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—41 (55 назв). — 100 пр. — [2017-1765 А] УДК 378.147:3]:614.8 

3672. Жданова-Неділько О. Г. Дидактичні основи навчальної взаємодії ви-

кладача і студента в процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Жданова-
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Неділько Олена Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2017. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(60 назв). — 100 пр. — [2017-2188 А] УДК 378.026:378.011.3-051 

3673. Кондрацька Г. Д. Теоретичні та методичні засади формування про-

фесійно-мовленнєвої культури майбутніх фахівців фізичного виховання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Кондрацька Галина Дмитрівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2017. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (40 назв). — 100 пр. — [2017-2644 А] 

 УДК 378.011.3-051:796]:81'271 

3674. Корчевський Д. О. Теоретико-методичні основи інтеграції змісту прак-

тично-технічної підготовки фахівців з комп'ютерної графіки і дизайну : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Корчевський Дмитро Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. — Київ, 2017. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2017-2082 А] УДК 378.147:004.92 

3675. Кравченко В. М. Теоретичні і методичні засади модернізації профе-

сійної підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кравченко Володимир Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (55 назв). — 150 пр. — [2017-1993 А]

 УДК 378.011.3-051 

3676. Лянной Ю. О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Лянной Юрій Олегович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—41 (97 назв). — 100 пр. — [2017-2655 А] УДК 378.22.011.3-051:796.035 

3677. Муковіз О. П. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у 

системі неперервної освіти вчителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Муковіз Олексій Павлович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Київ, 2017. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—36 (51 назва). — 100 пр. — [2017-1918 А] УДК 378.018.43:373.3 

3678. Паньок Т. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

художників-педагогів у контексті розвитку вищої художньої освіти України (1917—

1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" ; 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Паньок Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2017. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2017-2982 А] 

 УДК 378.011.3-051:75]:[378.6:75](477)"1917/1991" 

3679. Семчук С. І. Теоретико-методичні засади формування інформаційно-

комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" ; 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Семчук Світлана Іванівна ; Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (35 назв). — 100 пр. — [2017-1709 А] УДК 378.147:373.2 
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3680. Сняданко І. І. Психологічні засади підготовки студентів технічних уні-

верситетів до професійно-управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психо-

логія" / Сняданко Ірина Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (56 назв). 

— 100 пр. — [2017-1757 А] УДК 378.015.3:005.32 

3681. Хижняк І. А. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів почат-

кової школи до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Хижняк Інна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. 

держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(53 назви). — 100 пр. — [2017-2034 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051]:[81:004 

3682. Шехавцова С. О. Теоретичні і методичні засади формування суб'єкт-

ності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Шехавцова Світлана Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (46 назв). — 100 пр. — [2017-2274 А] УДК 378.147:373.011.3-051 

На ступінь кандидата 

3683. Абрамович В. Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у 

Франції в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Абрамович Вероніка Євгеніївна ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, [Київ. міжнар. ун-т]. — Умань (Черкас. 

обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-1681 А] УДК 378.147:614.253.1/.2](44) 

3684. Алієв О. К. Професійна підготовка майбутніх економістів в універ-

ситетах Азербайджану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Алієв Октай ага Керимович ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

130 пр. — [2017-2241 А] УДК 378.147:33](479.24) 

3685. Асланов Г. А. Формування ціннісного ставлення до здоров'я у студентів 

вищих медичних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Асланов Галандар Асдан огли ; Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-1844 А] УДК 378.6.015.31:613 

3686. Афанасьєва О. С. Формування літературознавчої компетентності май-

бутніх учителів зарубіжної літератури у процесі професійної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Афанасьєва Ольга Сергіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Черкаси, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (37 назв). — 100 пр. 

— [2017-2603 А] УДК 378.011.3-051:821(1-87).09 

3687. Бакало О. М. Педагогічні умови адаптації іноземних студентів до на-

вчання у вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бакало 

Ольга Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви). — 120 пр. — [2017-1846 А] УДК 378.6.015.3:316.61]-054.6 
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3688. Баранецька Ю. М. Виховання у студентів вищих педагогічних на-

вчальних закладів культури дозвілля засобами музичного мистецтва : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Баранецька Юлія Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1848 А] 

 УДК 378.015.31:379.8:78 

3689. Береза Л. О. Формування лінгвокраїнознавчої компетентності іноземних 

студентів технічних спеціальностей у процесі навчання української мови : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Береза Людмила Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). 

— 100 пр. — [2017-1851 А] УДК 378.016:811.161.2]-054.6 

3690. Бєлкін І. В. Педагогічні умови використання ділових ігор у професійній 

підготовці менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Бєлкін Ігор Володимирович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2323 А] 

 УДК 378.091.33-027.22:796]:[378.147:005 

3691. Бойко О. М. Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи 

третього рівня вищої освіти у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бойко 

Оксана Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-2734 А] УДК 378.147:364.4](410) 

3692. Висікайло Т. В. Формування фахової компетентності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва у процесі пленерної практики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Висікайло Тетяна Володимирівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Полтава, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2367 А] УДК 378.011.3-051:75 

3693. Висоцька Л. В. Формування змісту правової освіти учнівської молоді в 

Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-

гіки" / Висоцька Любов Віталіївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 

[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Полтава, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-2174 А] УДК 378.016:34](477)"195/201" 

3694. Вороніна Г. Л. Розвиток професійної компетентності керівників гуртків 

позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Вороніна Галина Леонідівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (50 назв). — 100 пр. — [2017-2619 А] 

 УДК 378.046-021.68:[374.091.12:005.336.5 

3695. Гаврутенко Л. А. Формування професійних вмінь майбутніх молодших 

спеціалістів економічного профілю у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Гаврутенко Леся Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 130 пр. — [2017-1869 А] 

 УДК 378.147:33 

3696. Гадомська А. А. Методика мовленнєво-культурної адаптації іноземних 

студентів засобами креолізованих рекламних текстів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Га-

домська Аліна Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2017. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2017-2056 А] УДК 378.147:81'243]:659.1 

3697. Галамбош Г. В. Методика навчання українських народних промислів 

майбутніх учителів трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Галамбош 

Габріелла Василівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2017-2741 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.091.33-027.22:745/749(477) 

3698. Галімська І. І. Формування професійно значущих якостей особистості 

майбутнього авіаційного фахівця засобами фізичної підготовки у льотному вищому 

навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Галімська Інна Іванівна ; Кірово-

град. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Кіровоград. льотна акад. Нац. 

авіац. ун-ту]. — Кропивницький, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-1614 А] УДК 378.147:656.7.071]:796 

3699. Горошкін І. О. Лінгводидактичні засади формування мовної особистості 

майбутнього перекладача у процесі навчання української мови : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Горошкін Ігор Олександрович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДЗ "Луган. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" (Старобільськ)]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 104 пр. — [2017-1807 А] 

 УДК 378.147:81'25-051]:[378.016:811.161.2 

3700. Гюль Алі. Становлення та розвиток університетської освіти Туреччини у 

ХІХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гюль Алі ; Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2417 А] УДК 378.4(560)"18/201" 

3701. Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

офіцерів Державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Дармограй Петро Валерійович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 

акад., [Акад. держ. пенітенціар. служби, М-во юстиції України]. — Хмельницький, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2625 А]

 УДК 378.147:343.83](477) 

3702. Драгієва Л. В. Педагогічні умови формування творчого потенціалу май-

бутнього викладача технологій у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Драгієва Людмила Василівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, 

[Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Полтава, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2017-2371 А] УДК 378.011.3-051:62 
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3703. Ескобедо С. Е. Методика формування проектних умінь майбутніх ін-

женерів садово-паркового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ескобедо Севіль 

Еміраліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2068 А] 

 УДК 378.147:712 

3704. Євтушенко Ю. О. Формування деонтологічної культури майбутніх лі-

карів у навчально-виховному процесі медичного ВНЗ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Євтушенко Юлія Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-1876 А] УДК 378.6.147:614.253 

3705. Жадленко І. О. Формування професійно-етичної компетентності май-

бутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Жадленко Ірина Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-1982 А] УДК 378.011.3-051:373.2:005.336.2 

3706. Жихорська О. В. Формування професійної компетентності навчально-

допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформаль-

ної та інформальної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жихорська Оксана Володи-

мирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-2934 А] УДК 378.091.12 

3707. Загородній С. П. Розвиток у керівників загальноосвітніх навчальних за-

кладів інноваційної компетентності у системі післядипломної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Загородній Сергій Петрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-

бинського, [Комун. вищ. навч. закл. "Вінниц. акад. неперерв. освіти"]. — Вінниця, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

2935 А] УДК 378.046-021.68:373.091.113 

3708. Заєць М. З. Формування готовності іноземних студентів до діалогічної 

взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних тех-

нологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Заєць Мар'яна Зіновіївна ; Хмельниц. гуманітар.-

пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2633 А] 

 УДК 378.147:614.253.1/.2]:004 

3709. Замелюк М. І. Формування готовності майбутнього вихователя до роз-

витку творчого потенціалу дошкільника засобами авторської казки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Замелюк Марія Іванівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-

градського, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Кременчук (Полтав. обл.), 

2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — [2017-1693 А]

 УДК 378.147:373.2.011.3-051 

3710. Запорожченко Т. П. Формування математичної компетентності майбут-

нього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Запорожченко Тетяна Петрівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. 

— Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2017-1879 А] УДК 378.011.3-051:373.3:004 

3711. Золотарьова Г. М. Інноваційні педагогічні технології при підготовці 

вчителів у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Золотарьова Галина Мико-

лаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Комун. закл. "Харків. гума-

нітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1882 А] УДК 378.011.3-051(430) 

3712. Іванчикова С. М. Формування культури здоров'я студентів засобами 

фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального закладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Іванчикова Світлана Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-1814 А] УДК 378.091.322:613.71]:796.41 

3713. Ігнатенко В. Д. Методика навчання майбутніх філологів письмового 

перекладу науково-технічних текстів французькою мовою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ігна-

тенко Вікторія Дмитрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2017-1985 А] 

 УДК 378.147:811.133.1'255 

3714. Ісакова В. С. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх мо-

лодших спеціалістів економіки у процесі вивчення філологічних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Ісакова Валентина Сергіївна ; Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2017-2334 А] УДК 378.147:33]:811.161.2'27 

3715. Істоміна К. Ю. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з 

міжнародних відносин в університетах Канади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Істоміна 

Катерина Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2683 А] УДК 378.4.147:327](71) 

3716. Ішутіна О. Є. Формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ішутіна Олена Євгенівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ 

(Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2017-1987 А] УДК 378.011.3-051:811.161.2 

3717. Карпушина М. Г. Формування у майбутніх офіцерів-прикордонників 

умінь розв'язувати проблемні ситуації у професійній діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Карпушина Майя Григорівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-

ницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — 

[2017-2424 А] УДК 378.147:355.232 
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3718. Ключкович Т. В. Інтеграція системи вищої педагогічної освіти Словаць-

кої Республіки у європейський освітній простір : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Ключкович Тетяна Василівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2642 А] УДК 378.6:37]-044.247(437.6) 

3719. Коновальчук С. А. Методика інтегрованого навчання професійно орієн-

тованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Коновальчук Світлана Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2017. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2196 А] 

 УДК 378.016:811.111]:070-051 

3720. Корчова О. М. Формування риторичної компетентності у майбутніх 

фахівців соціономічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Корчова Олена Михайлівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олек-

сандра Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-1630 А] УДК 378.011.3-051:37.013.78]:808.5 

3721. Кучерган Є. В. Формування валеологічного складника в змісті підго-

товки майбутніх учителів (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Кучерган Єлизавета Валеріївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Полтава, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-2086 А] УДК 378.147:37.011.3-051]:613 

3722. Кючюк Дж. Р. Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів у 

вищих навчальних закладах Республіки Туреччина в умовах інтеграційних процесів 

(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Кючюк Джаміля Рустам кизи ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2647 А] 

 УДК 378.6:37](560)"195/201" 

3723. Лінь Є. Методика вокально-хорової підготовки майбутніх учителів 

музики у процесі фахового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лінь Є ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2789 А] УДК 378.011.3-051:784 

3724. Лінь Хуацінь. Формування фортепіанно-виконавської культури май-

бутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лінь Хуацінь ; Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — 

Суми, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2976 А] 

 УДК 378.011.3-051:780.616.432.071.2 

3725. Лук'янчиков М. І. Формування проектувальних умінь у майбутнього 

вчителя музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лук'ян-
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чиков Максим Ігорович ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2001 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

3726. Лю Цзя. Методика підготовки майбутнього викладача вокалу до інно-

ваційно-фахової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лю Цзя ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 

2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. 

— [2017-1778 А] УДК 378.011.3-051:784 

3727. Ляшенко М. Ю. Формування фахової компетентності з основ під-

приємництва в майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ляшенко 

Марина Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2388 А] 

 УДК 378.011.3-051:62 

3728. Ма Чен. Методика підготовки майбутніх учителів музики до співацької 

діяльності учнів у позашкільних мистецьких закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ма 

Чен ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2252 А] 

 УДК 378.011.3-051:784]:374 

3729. Мазур О. І. Реалізація педагогічних ідей дидактичного утилітаризму у 

вищій інженерній школі США (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Мазур Оксана Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гна-

тюка. — Тернопіль, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-2571 А] УДК 378.147:62](73)"189/201" 

3730. Макаревич І. М. Формування інформаційної компетентності майбутніх 

учителів географії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Макаревич Ілона Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань 

(Черкас. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-1703 А] УДК 378.011.3-051:91 

3731. Манюк Л. В. Підготовка майбутніх лікарів до фахової комунікації засо-

бами інформаційно-комунікаційних технологій в університетах США : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Манюк Любов Володимирівна ; Держ. служба України з надзвичайн. си-

туацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2017. — 20 с. : табл.  

—Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2017-2205 А] 

 УДК 378.147:61]:004](73) 

3732. Марєєва Т. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів до створення позитивного професійного іміджу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Марєєва Тетяна Вікторівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — 

Глухів (Сум. обл.), 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-1646 А] УДК 378.011.3-051:373.2:17.022.1 
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3733. Мартинова Н. П. Методика розвитку рухових якостей студенток вищих 

навчальних закладів на заняттях з аеробіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мартинова Наталія 

Петрівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка"]. — Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-1911 А] УДК 378.147:796.412.012.3 

3734. Матвієнко М. І. Формування умінь та навичок до самостійних занять 

фізичними вправами студентів педагогічних університетів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Матвієнко Михайло Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — [2017-

2659 А] УДК 378.011.3-051:796 

3735. Молоченко В. В. Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери 

готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Молоченко Вікторія Валеріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Ко-

цюбинського. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2017-2392 А] УДК 378.147:631 

3736. Моргунова С. О. Підготовка майбутніх менеджерів організацій і адмі-

ністрування до соціальної взаємодії у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Моргунова Станіслава Олександрівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альф-

реда Нобеля", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпро, 2017. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 110 пр. — [2017-2010 А] 

 УДК 378.147:005 

3737. Мурзіна О. А. Формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх 

юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мурзіна Олена 

Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2017-2011 А] 

 УДК 378.147:34]:17.022.1 

3738. Наугольникова О. М. Професійна підготовка майбутніх економістів у 

вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Наугольникова Ольга 

Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2343 А] УДК 378.147:33 

3739. Никифорова Л. А. Формування професійної культури майбутніх учите-

лів фізичного виховання в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ни-

кифорова Лілія Анатоліївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-1923 А] УДК 378.147:[373.011.3-051:796 

3740. Норкіна О. В. Розвиток дослідницької компетентності вчителів мате-

матики засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Норкіна Олена Валеріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, 
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[Комун. навч. закл. "Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. 

обл. ради"]. — Умань (Черкас. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-1654 А] УДК 378.046-021.68:[37.011.3-051:51]:004 

3741. Олійник О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до формування конструктивних умінь молодших школярів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Олійник Олеся Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2669 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

3742. Онищенко С. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

учителів технологій в процесі вивчення дисциплін циклу машинознавства : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Онищенко Сергій Вікторович ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ 

(Запоріз. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — 

[2017-2012 А] УДК 378.011.3-051:62 

3743. Падерно В. В. Формування професійної ідентичності в майбутніх учите-

лів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Падерно Вікторія Вікторів-

на ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Миколаїв. нац. 

ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2108 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:7/9 

3744. Петрух Р. Б. Формування комунікативної компетентності у майбутніх 

викладачів вищого аграрного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Петрух 

Руслана Борисівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2344 А]

 УДК 378.011.3-051:63 

3745. Підлубна О. М. Професійна підготовка майбутніх пілотів цивільної 

авіації в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Підлубна Ольга Миколаївна ; Класич. 

приват. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-1933 А] УДК 378.147:656.7.071.1](73) 

3746. Пріміна Н. М. Навчання читання англомовних лоцій майбутніх судно-

водіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Пріміна Наталія Миколаївна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2535 А] 

 УДК 378.147:[656.6.052:811.111 

3747. Пятницька Д. В. Розвиток фізичних здібностей студенток вищих на-

вчальних закладів засобами аеробіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пятницька Дар'я 

Всеволодівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Комун. закл. "Харків. гуманітар.-

пед. акад." Харків. обл. ради]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(28 назв). — 100 пр. — [2017-1660 А] УДК 378.147:796.412-055.2 

3748. Ржевська Н. В. Формування правової компетентності майбутніх бака-

лаврів з товарознавства і торговельного підприємництва у процесі професійної 



   

 
90 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Ржевська Наталія Вікторівна ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 120 пр. — 

[2017-2821 А] УДК 378.147:339:340 

3749. Саварин П. В. Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін 

до застосування медіатехнологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Саварин Павло Вікторович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2017-1832 А] УДК 378.011.3-051:62]:004.032.6 

3750. Сачук Ю. Є. Формування соціально-професійної мобільності майбутніх 

викладачів інформатики у процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сачук Юлія Євгеніївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 110 пр. — [2017-2029 А] УДК 378.011.3-051:004 

3751. Семенова О. В. Формування художньо-творчої компетентності майбут-

нього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Семенова Олена Віталіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — 

Умань (Черкас. обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2017-1583 А] УДК 378.147:[373.5.011.3-051:741 

3752. Сє Фан. Формування комунікативної компетентності студентів у процесі 

фортепіанного навчання в педагогічних університетах України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Сє Фан ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2017-2225 А] 

 УДК 378.011.3-051:78](477) 

3753. Сєйтвелієва С. Н. Методика навчання хмарних технологій майбутніх 

інженерів-програмістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сєйтвелієва Сусана Нуріївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ВНЗ "Крим. інж.-пед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (30 назв). — 100 пр. — [2017-2351 А] 

 УДК 378.147:004.771 

3754. Слободянюк О. М. Формування професійно-етичної компетентності 

майбутніх менеджерів економічного профілю у процесі вивчення суспільно-гумані-

тарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Слободянюк Олена Михайлівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. 

— Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

1587 А] УДК 378.147:005 

3755. Смольнікова О. Г. Розвиток автономного навчання іноземних мов у 

вищих закладах освіти Великої Британії (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Смольнікова Олена Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-2691 А] УДК 378.018.4(410)"195/201" 
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3756. Сніца Т. Є. Формування полікультурної компетентності майбутніх офі-

церів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сніца 

Тетяна Євгенівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2017-2456 А] 

 УДК 378.147:351.746.1](477) 

3757. Сорочинська О. А. Підготовка майбутнього вчителя біології до по-

закласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Сорочинська Оксана Андріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

1834 А] УДК 378.011.3-051:57]:[373.5.091.33-027.22:502 

3758. Стечак Г. М. Педагогічна підготовка майбутніх сімейних лікарів у ме-

дичному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стечак Галина Михайлівна ; Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. 

— Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

2228 А] УДК 378.147:614.253.1/.2-027.553 

3759. Суровов О. А. Методика інтерактивного навчання спеціальних дисцип-

лін майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Суровов Олексій 

Анатолійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Комун. закл. "Харків. 

гуманітар.-пед. акад." Харків. обл. ради]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-1667 А] 

 УДК 378.011.3-051:796:004 

3760. Сюй Цзяюй. Методичні засади етнокультурної підготовки майбутніх 

учителів музики у процесі фахового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сюй 

Цзяюй ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2017-2258 А] 

 УДК 378.011.3-051:78]:39 

3761. Таможанська Г. В. Методика навчання студенток університетів міні-

футболу з використанням інформаційних технологій у процесі позааудиторних 

занять : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Таможанська Ганна Валеріївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Харків, 2017. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-1668 А] 

 УДК 378.091.33-027.22:796.332-055.2:004 

3762. Тесленко Т. В. Формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до розв'язання типових задач професійної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тесленко Тетяна Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника", [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1592 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051 
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3763. Ткаченко П. П. Методика розвитку силових якостей студентів засобами 

гирьового спорту у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ткаченко 

Павло Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. 

— Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (34 назви). — 120 пр. — 

[2017-2580 А] УДК 378.147:796.88 

3764. Толстова О. В. Технологія підготовки майбутніх учителів до гуманітари-

зації математичної освіти учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Толстова 

Ольга Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2017-2700 А] 

 УДК 378.011.3-051:51 

3765. Триндюк В. А. Формування готовності до академічної мобільності у 

студентів вищого технічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Триндюк 

Валентина Анатоліївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2017-2464 А] УДК 378.147:62]:316.444.5 

3766. Умінська А. П. Формування рефлексивної культури майбутнього вчите-

ля іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Умінська 

Анна Павлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1835 А] 

 УДК 378.011.3-051:81'243 

3767. Халемендик Ю. Є. Розвиток міжкультурної професійної компетентності 

майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в умовах неформальної освіти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Халемендик Юлія Євгенівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук 

України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-1595 А] УДК 378.147:378.011.3-051]:316.72 

3768. Хоменко К. П. Формування професійної компетентності майбутніх лі-

карів в університетах Польщі (1990—2015) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Хоменко 

Катерина Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Сум. держ. ун-т]. 

— Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

2471 А] УДК 378.147:614.253.4](438)"1990/2015" 

3769. Ху Маньлі. Методика підготовки керівника вокального ансамблю в 

системі вищої музично-педагогічної освіти України та Китаю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ху Маньлі ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2017-1596 А] 

 УДК 378.147:78.071.4](477+510) 

3770. Хуан Цзіншен. Педагогічні умови формування естетичного світогляду в 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Хуан 
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Цзіншен ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2708 А] УДК 378.011.3-051:745/749 

3771. Цепкало О. В. Методика навчання комунікативних стратегій професійно 

спрямованого англомовного писемного спілкування майбутніх фахівців з машино-

будування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Цепкало Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2264 А] УДК 378.016:811.111]:62 

3772. Циганій С. О. Формування культури професійно-правового спілкування 

в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Циганій 

Світлана Олексіївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — [2017-2474 А] УДК 378.147:34]:174.021.1 

3773. Чернишенко О. О. Формування культури ділового спілкування май-

бутніх фахівців фармакологічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Чернишенко Ольга Олександрівна ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Кропивницький, 2017. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1718 А] 

 УДК 378.147:615 

3774. Чернякова О. І. Формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до застосування мультимедійних технологій у професійній діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Чернякова Олена Іванівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2914 А]

 УДК 378.011.3-051:373.3]:004.032.6 

3775. Шеремет І. В. Формування готовності майбутніх учителів до профілак-

тики порушень зору учнів початкової школи у процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Шеремет Інеса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-2917 А] УДК 378.011.3-051:[373.3-052:617.7-084 

3776. Шульга А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Шульга Альона Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2017-2594 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

3777. Щербина І. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до 

здоров'язберігаючого навчання учнів у загальноосвітній школі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Щербина Ілона Юріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2017-1960 А]

 УДК 378.147:373.011.3-051]:613 
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3778. Яворська Т. М. Формування професійних компетентностей майбутніх 

управлінців персоналом та економіки праці в освітньому середовищі вищого на-

вчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яворська Тетяна Миколаївна ; Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1720 А] 

 УДК 378.147:[005.95/.96+331 

3779. Ярошевська Л. В. Методика диригентсько-хорової підготовки майбут-

нього вчителя музики на основі традицій Одеської хорової школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ярошевська Лариса Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

2320 А] УДК 378.011.3-051:78.071.2]:78.087.68](477.74-25) 

3780. Ясько О. М. Формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов засобами ресурсу Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ясько Олена 

Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 

(Луган. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2017-2159 А] УДК 378.011.3-051:81'243:004.77 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь доктора 

3781. Швидкий С. М. Традиційні народні знання населення Слобожанщини: 

культуроохоронний та світоглядно-пізнавальний ракурси : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Швидкий Сергій 

Миколайович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (24 назви). — 

100 пр. — [2017-2319 А] УДК 39(477.54)"189/201" 

На ступінь кандидата 

3782. Бех М. В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на 

Житомирщині кінця ХІХ — першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Бех Микола 

Васильович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2017-2283 А] УДК 39(477.42-22)"189/195" 

3783. Гощіцька Т. Б. Традиційне житлово-господарське будівництво на бойків-

сько-підгір'янському пограниччі в середині ХІХ — першій половині ХХ ст. : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / 

Гощіцька Тетяна Богданівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'я-

кевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-1974 А] УДК 39:728](477.8)"18/195" 

3784. Церковняк І. Г. Фольклористичний доробок Оскара Кольберга в кон-

тексті українсько-польських культурних взаємин кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольк-

лористика" / Церковняк Іванна Георгіївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, 
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фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2356 А] 

 УДК 39(438+477)"18"(092) 

3785. Ярова А. В. Локальні особливості традиційного житла Чернігівщини 

кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Ярова Аліна Віталіївна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2280 А]

 УДК 39:728.6](477.51)"189/195" 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь кандидата 

3786. Воробєй О. В. Народне вбрання Поділля: регіональна специфіка, транс-

формаційні процеси (ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Воробєй Ольга Вадимівна ; 

НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-1865 А]

 УДК 391(477.43/.44)"19/20" 

3787. Олійник М. В. Традиційне вбрання українців у повсякденності міста: 

друга половина ХІХ — початок ХХІ ст. : (на матеріалах м. Києва) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Олійник 

Марина Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 

100 пр. — [2017-2104 А] УДК 391(477-25)"185/201" 

3788. Щибря В. В. Народний одяг Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ — 

початку ХХІ століття: локальні особливості, розвиток : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Щибря Володимир 

Васильович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2017-2152 А] УДК 391(477.41+477.46+477.53)"189/201" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь доктора 

3789. Гуменюк О. М. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця 

XVIII—XIX століть у контексті національних фольклорних традицій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / 

Гуменюк Ольга Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклорис-

тики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36. 

— 100 пр. — [2017-1976 А] УДК 398.8(=512.19)"179/18" 

На ступінь кандидата 

3790. Карбан А. А. Динаміка епічної традиції в народній прозі про Голодомор 

1932—1933 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Карбан Аліна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — 

[2017-2124 А] УДК 398.2(477):[94:341.485](477)"1932/1933" 
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3791. Лісова О. М. Українська фольклористика Словаччини другої половини 

ХХ—ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Лісова Олександра Максимівна ; НАН України, 

Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-2093 А] 

 УДК 398(437.6=161.2)"195/201" 

3792. Стішова Н. С. Календарні свята осіннього циклу в звичаєво-обрядовій 

культурі українців (ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Стішова Наталія Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-

ського. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-2229 А] УДК 398.332.3(=161.2)"190/201" 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

3793. Антонов А. В. Узагальнення і розвиток наукових основ розроблення та 

технологій застосування екологічно прийнятних вогнегасних речовин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Антонов 

Анатолій Васильович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр. — Київ, 2017. — 55 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 41—52. — 100 пр. — [2017-2961 А] УДК 502.14:614.842.6 

3794. Павличенко А. В. Екологічна небезпека експлуатації та ліквідації 

вугільних шахт: методологія оцінки, напрями і засоби зниження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Павличенко 

Артем Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2017. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — [2017-2951 А] 

 УДК 504:622.33.012.2 

3795. Попович В. В. Еколого-техногенна небезпека сміттєзвалищ та наукові 

основи фітомеліоративних заходів їх виведення з експлуатації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Попович 

Василь Васильович ; Нац. авіац. ун-т, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 

Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв). — 120 пр. — [2017-2958 А] УДК 504:628.472 

На ступінь кандидата 

3796. Барсукова Г. В. Зниження техногенного навантаження на навколишнє 

середовище при утилізації залізного купоросу виробництва пігментного двоокису 

титану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Барсукова Ганна Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2017. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2363 А] 

 УДК 504.5:[669.054:661.872'053.2-12 

3797. Білова М. О. Системний аналіз еколого-соціально-економічних об'єктів 

для визначення комплексної оцінки рівня екологічної безпеки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Білова 
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Марія Олексіївна ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Суми, 2017. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—23 (24 назви). — 100 пр. — [2017-

1802 А] УДК 502.175:614.3 

3798. Вознюк С. В. Обґрунтування параметрів конструкції лабіринту лакунар-

них порожнин в структурі газо-пилозахисних лісосмуг автомобільних доріг : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Вознюк Світлана Володимирівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

2052 А] УДК 504.5:630*26:625.7 

3799. Грабітченко В. М. Комплексна переробка високомінералізованих стоків 

в екологічно безпечному промисловому водоспоживанні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Грабітченко Ва-

лентина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікор-

ського". — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(28 назв). — 100 пр. — [2017-2287 А] УДК 502.174:628.31 

3800. Єгорова О. В. Екологічно безпечне поводження з міцеліальними від-

ходами біотехнологічного виробництва лимонної кислоти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Єгорова Оксана 

В'ячеславівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Черкас. держ. 

технол. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2631 А] УДК 502.174:661.746.5 

3801. Калиновський О. К. Удосконалення моніторингу радіоактивних аеро-

золів у локальній зоні об'єкта "Укриття" на етапі спорудження нового безпечного 

конфайнмента "Арка" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Калиновський Олександр Костянтинович ; НАН 

України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2768 А] 

 УДК 502.175:66-911.38-046.55 

3802. Козуля М. М. Комплексна інформаційно-системна оцінка рівня еко-

логічної безпеки складних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Козуля Марія Михайлівна ; Сум. держ. 

ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Суми, 2017. — 27 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 18—24 (41 назва). — 100 пр. — [2017-1818 А] УДК 502.175:614.3 

3803. Кутняшенко О. І. Обґрунтування параметрів промислової переробки за-

складованих несортованих побутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кутняшенко Олексій 

Ігорович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Донец. нац. техн. ун-т 

(Покровськ)]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-1820 А] УДК 502.174:628.477 

3804. Лоза Є. А. Удосконалення системи аерокосмічного екологічного моні-

торингу використанням спектрополяриметрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Лоза Євген Анато-

лійович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. 

освіти та упр. — Київ, 2017. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. 

— [2017-2000 А] УДК 502.175:528.8.04 

3805. Мухіна К. Є. Оцінювання змін стану екологічної безпеки територій при 

впровадженні сучасних технологій переробки рослинних відходів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Мухіна 

Катерина Євгенівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр., [Наук.-виробн. впровадж. фірма "Геотехнологія"]. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

1744 А] УДК 502.174 

3806. Оверченко Т. А. Створення комплексної технології стабілізаційної об-

робки води для водоциркуляційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Оверченко Тетяна Анатоліївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

2301 А] УДК 502.174:628.1'17 

3807. Плахотній С. А. Удосконалення системи управління екологічною без-

пекою атмосферного повітря та гідрогеологічного середовища навколо вугільних 

шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Плахотній Сергій Анатолійович ; М-во екології та природ. ресурсів 

України, Держ. екол. акад. освіти та упр., [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та 

упр. Мінприроди України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-2019 А] УДК 502.13:[504.6:622.88 

3808. Тєут В. М. Методика проведення екологічного моніторингу морської 

акваторії спеціалізованим судном з адаптивним управлінням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Тєут Василь 

Михайлович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. після-

диплом. освіти та упр., [Наук.-виробн. впровадж. фірма "Геотехнологія"]. — Київ, 

2017. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3039 А] 

 УДК 502.175:656.6 

3809. Триснюк Т. В. Моніторинг природно-заповідних територій та об'єктів з 

використанням геоінформаційних технологій : (на прикладі Тернопіл. обл.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Триснюк Тарас Васильович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр., [Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору 

НАН України]. — Київ, 2017. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2992 А] УДК 502.175:502.211(1-751.2/.3) 

3810. Яхненко О. М. Екологічно безпечна утилізація фосфогіпсу у технологіях 

захисту атмосферного повітря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Яхненко Олена Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. 

— Суми, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (16 назв). — 100 пр. — 

[2017-2600 А] УДК 502.174:[504.5:661.214.5 

51 Математика 

511 Теорія чисел 

На ступінь кандидата 

3811. Ісаєва Т. М. Одне кодування дійсних чисел засобами нескінченного 

алфавіту і його застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Ісаєва Тетяна Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-1986 А] УДК 511.72 
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514 Геометрія 

На ступінь доктора 

3812. Ісмаілова Н. П. Теоретичні основи геометричного моделювання за-
чеплень в кінематичних парах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Ісмаілова Неллі Петрівна ; 
Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури]. — 
Київ, 2017. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2017-1815 А] 

 УДК 514.18 

На ступінь кандидата 

3813. Кремець Я. С. Геодезичні лінії поверхонь в задачах армування оболонок 
та інерційного руху матеріальної точки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Кремець 
Ярослав Сергійович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. ун-т біо-
ресурсів і природокористування України]. — Дніпро, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — [2017-1995 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь доктора 

3814. Карлова О. О. Класифікація і продовження аналогів неперервних відоб-
ражень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 
"Геометрія та топологія" / Карлова Олена Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2017. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 26—29 (43 назви). — 100 пр. — [2017-1626 А] УДК 515.12 

На ступінь кандидата 

3815. Фещенко Б. Г. Деформації гладких функцій на 2-торі : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та то-
пологія" / Фещенко Богдан Григорович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 
2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-
2031 А] УДК 515.146 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

3816. Бугрій О. М. Задачі для нелінійних параболічних рівнянь та варіаційних 
нерівностей зі змінними показниками нелінійності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Бугрій Олег 
Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: 
с. 24—28 (40 назв). — 100 пр. — [2017-2926 А] УДК 517.95 

3817. Мартинюк О. В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для 
еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 
Мартинюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (46 назв). — 
100 пр. — [2017-2389 А] УДК 517.952.3 

На ступінь кандидата 

3818. Воробйов Я. А. Розподіл значень Z-функції Геке : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 

Воробйов Яків Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1866 А]

 УДК 517.5 

3819. Дерев'янко Т. О. Задачі оптимального керування гіперболічними сис-

темами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Дерев'янко Тарас Олександрович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2017-2565 А] УДК 517.956.3 

3820. Король Ю. Ю. Обмежені розв'язки та інтегральні многовиди диферен-

ціальних рівнянь з виродженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Король Юрій Юрійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ужгород. нац. ун-т]. — Київ, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-1737 А] УДК 517.9 

3821. Нейман Є. В. Абстрактна інтерполяційна проблема в узагальнених 

класах Неванлінни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Нейман Євген Вікторович ; Донец. нац. ун-т 

ім. Василя Стуса. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2017-1561 А] УДК 517.98 

3822. Перестюк Ю. М. Дослідження одного класу розривних динамічних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Перестюк Юрій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-1750 А] УДК 517.9 

3823. Рибак О. В. Деякі задачі комбінаторної та топологічної динаміки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Ди-

ференц. рівняння" / Рибак Олександр Владиславович ; НАН України, Ін-т мате-

матики. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2017-1753 А]

 УДК 517.9 

3824. Русіна А. В. Наближені регулятори для нескінченновимірних систем зі 

швидко коливними коефіцієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Русіна Аліна Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-2218 А] УДК 517.9 

3825. Семочко Н. С. Властивості логарифмічних похідних аналітичних функ-

цій та розв'язків комплексних диференціальних рівнянь дробового порядку : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Семочко Надія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. 

— 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

2828 А] УДК 517.925.7 

3826. Страп Н. І. Задачі з нелокальними за виділеною змінною умовами для 

рівнянь з частинними похідними у комплексних областях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Страп 

Наталія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 

— Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2017-2834 А]

 УДК 517.95 

3827. Цебенко А. М. Оптимальне керування в задачах без початкових умов для 

еволюційних рівнянь та варіаційних нерівностей : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Цебенко 

Андрій Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2710 А] УДК 517.986.7 

3828. Шаповаловська Л. О. Асимптотичні властивості аналітичних функцій у 

полікрузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Шаповаловська Людмила Олександрівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2017-2583 А] УДК 517.537 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

3829. Сугакова О. В. Адаптивні методи статистичного аналізу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і 

мат. статистика" / Сугакова Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (38 назв). — 100 пр. — [2017-

2353 А] УДК 519.23 

На ступінь кандидата 

3830. Ібрагім Муслем Х. Фрактальні властивості випадкових величин з 

незалежними Q*-символами та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статис-

тика" / Ібрагім Муслем Х. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1622 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

3831. Ковальчук О. В. Трикрокові ітераційні методи розв'язування нелінійних 

функціональних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Ковальчук Ольга Василівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-2894 А] УДК 519.6 

3832. Літинський С. В. Чисельне розв'язування мішаних задач для хвильового 

рівняння методом перетворення Лаґерра та граничних інтегральних рівнянь : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. 

математика" / Літинський Святослав Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-2791 А] УДК 519.6 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

3833. Сопронюк О. Л. Моделі та методи аналізу чутливості динамічних 

систем зі зміною вимірності фазового простору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Сопронюк Ольга Лук'янівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1589 А]

 УДК 519.718 
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519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

3834. Васянін В. О. Методологія проектування багатопродуктових комуніка-

ційних мереж з дискретними потоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Володимир Олександрович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. 

простору. — Київ, 2017. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (51 назва). — 100 пр. — 

[2017-2739 А] УДК 519.854:004.9 

3835. Гарт Л. Л. Проекційно-ітераційні методи розв'язання операторних рів-

нянь та задач нескінченновимірної оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібер-

нетики" / Гарт Людмила Лаврентіївна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпро, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 100 пр. — [2017-1691 А]

 УДК 519.86 

На ступінь кандидата 

3836. Алатамнех Хамзе Халед Мохаммад. Математичне моделювання гео-

метричних об'єктів на базі параметричних функцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Алатамнех Хамзе Халед Мохаммад ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-1842 А] 

 УДК 519.85 

3837. Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді. Функціональний підхід до побудови 

дискретних геометричних моделей об'єктів складної форми : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та об-

числюв. методи" / Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді ; Запоріз. нац. ун-т. — За-

поріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-1722 А] УДК 519.876.5 

3838. Галущак М. О. Математичне моделювання та просторовий аналіз 

процесів емісії парникових газів від використання палива у промисловості України і 

Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Галущак Марія Омелянівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 

130 пр. — [2017-1615 А] УДК 519.876.5:504.7](477+438) 

3839. Любарщук Є. А. Лінійні нестаціонарні диференціально-різницеві ігри 

зближення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Любарщук Євген Анатолійович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2296 А] УДК 519.857:517.977 

3840. Нікул С. О. Моделі та методи управління проектуванням складних 

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

05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Нікул Станіслав Олексійович ; Одес. нац. 

мор. ун-т. — Одеса, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-1925 А] УДК 519.876.2:005.8 

3841. Осадчук М. П. Визначення параметрів математичних моделей динаміч-

них систем за скалярною часовою послідовністю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Осадчук Микола Павлович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 
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[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2017. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1926 А] 

 УДК 519.876 

3842. Панкратов В. А. Стратегія розвитку соціально-економічних систем на 

основі методологій передбачення та когнітивного моделювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія 

оптимал. рішень" / Панкратов Володимир Андрійович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2017-2110 А] 

 УДК 519.816:303.732.4 

3843. Плаксій К. Ю. Математичне моделювання резонансної динаміки нелі-

нійних дисипативних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Плаксій Катерина 

Юріївна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-2256 А] УДК 519.876 

3844. Проценко І. Ю. Оптимальні стратегії для багатопродуктових моделей 

керування запасами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Проценко Ірина Юріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2686 А] УДК 519.874 

3845. Русин В. Б. Моделювання методів управління динамічним хаосом та їх 

практичне застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Русин Володимир Богда-

нович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

1708 А] УДК 519.876.2:530.182.2 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

521 Теоретична астрономія. Небесна механіка 

На ступінь кандидата 

3846. Калюжний М. П. Особливості застосування радіоінтерферометричних 

методів для визначення елементів орбіт геостаціонарних супутників : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. 

механіка" / Калюжний Микола Панасович ; Нац. авіац. ун-т, [НДІ "Миколаїв. астрон. 

обсерваторія"]. — Київ, 2017. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). — 

65 пр. — [2017-2638 А] УДК 521.98 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 

3847. Голубаєв О. В. Кінематичні та фізичні характеристики метеорних тіл з 

радіантами поблизу Сонця за даними наземних телевізійних спостережень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. 

аерокосм. дослідж." / Голубаєв Олександр Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—24 

(34 назви). — 100 пр. — [2017-2931 А] УДК 523.68:520.8 
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3848. Троянський В. В. Динаміка обраних подвійних і кратних малих тіл Со-

нячної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Троянський Володимир Володимирович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—17 (41 назва). — 100 пр. — [2017-2555 А] УДК 523.44 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

3849. Ткаченко М. Г. Експертний програмний комплекс статистично опти-

мального визначення параметрів подвійних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / 

Ткаченко Марія Геннадіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. мор. ун-т]. 

— Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2017-2314 А]

 УДК 524.38-13:004.9 

3850. Ющенко В. О. Важкі елементи в атмосферах пекулярних зір : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, 

радіоастрономія" / Ющенко Володимир Олександрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (29 назв). — 100 пр. — 

[2017-2358 А] УДК 524.35-852-36:546-022.17 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

3851. Перович І. Л. Кадастр в системі адміністрування земельними ресурсами: 

теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Перович Ігор Львович ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—38 (30 назв). — 100 пр. — [2017-1571 А] 

 УДК 528.44+528.7/.8]:332.54 

На ступінь кандидата 

3852. Дугін С. С. Обґрунтування вибору тестових ділянок для наземної вери-

фікації даних космічного геомоніторингу території України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / 

Дугін Станіслав Сергійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. 

дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

150 пр. — [2017-2629 А] УДК 528.88.04(477) 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

3853. Рапопорт Ю. Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних 

метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Рапопорт Юрій 

Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — [2017-2216 А] УДК 530.145.61 
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На ступінь кандидата 

3854. Крупніцька О. М. Фрустровані квантові антиферомагнетики Гайзенберга. 
Поблизу парадигми локалізованих магнонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Крупніцька Олеся Михайлівна ; 
НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1901 А] УДК 530.145:537.622.5 

3855. Руденок І. В. Народження частинок, генерація лептонної асиметрії та 
еволюція магнітних полів у ранньому Всесвіті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.02 "Теорет. фізика" / Руденок Ігор Вален-
тинович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 
100 пр. — [2017-2537 А] УДК 530.145 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

3856. Бровченко І. О. Чисельні лагранжеві методи в задачах прибережної 
гідродинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Бровченко Ігор Олександрович ; НАН 
України, Ін-т гідромеханіки, [Ін-т проблем мат. машин і систем]. — Київ, 2017. — 
38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (62 назви). — 120 пр. — [2017-1856 А] 

 УДК 532.517:519.6 

На ступінь кандидата 

3857. Шалденко О. В. Гідродинаміка і теплообмін в каналах зі вставками 
складної форми в системах тепловідводу РЕА : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Шал-
денко Олексій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 
Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. 
— [2017-1677 А] УДК 532.542 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

3858. Бистренко Т. О. Екранування сильнозаряджених макрочастинок та по-
в'язані явища в колоїдній плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Бистренко Тетяна Олександрівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. 
— 100 пр. — [2017-2732 А] УДК 533.9 

3859. Бурмака Г. П. Запорошена плазма в режимі розпаду та формування 
вуглецевих нанотрубок в плазмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Бурмака Геннадій Павлович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 
(12 назв). — 100 пр. — [2017-2407 А] УДК 533.9 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь доктора 

3860. Троценко Ю. В. Розвиток методів аналітичної механіки в задачах про 

коливання багатокомпонентних механічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Троценко Юрій 

Володимирович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 30—32 (27 назв). — 100 пр. — [2017-2862 А] УДК 534.1 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

3861. Розуван Т. С. Оптичні властивості і електронна будова поверхневих на-

ноструктур з різним типом атомного впорядкування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Розуван 

Тамара Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 16 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3036 А] УДК 535 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

3862. Білоус О. І. Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі 

їх особливих точок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Білоус Оксана Іванівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37. 

— 100 пр. — [2017-2166 А] УДК 536.7:532.7]:534.286 

3863. Хайрнасов С. М. Науково-технологічні основи створення алюмінієвих 

теплових труб для ресурсозберігаючих систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенер-

гетика" / Хайрнасов Сергій Манісович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (45 назв). — 130 пр. — [2017-2139 А] УДК 536.24:621.643.2 

На ступінь кандидата 

3864. Колесниченко Н. О. Особливості розповсюдження теплоти в дис-

персних та щільних середах при високоінтенсивних процесах нагрівання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і 

пром. теплоенергетика" / Колесниченко Наталя Олександрівна ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2017-2337 А] УДК 536.2.02:66.046-977 

3865. Цьомик О. Є. Обертальна рухливість полярних поверхневих груп та її 

прояв у діелектричних вимірюваннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Цьомик Оксана Євгенівна ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2017. — 17 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2712 А] 

 УДК 536.95:544.163.2 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

3866. Збіглей Л. З. Фізико-хімічні властивості нанокомпозитів фториди заліза / 

вуглець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Збіглей Любов Зіновіївна ; Держ. ВНЗ "При-
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карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова 

НАН України]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-1813 А] УДК 537.22:542.86]:546.72'163]-022.532 

3867. Попов Д. О. Дистанційне зондування навколишнього середовища з ви-

користанням випромінювань глобальних навігаційних супутникових систем : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіо-

фізика" / Попов Дмитро Олегович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2017-1574 А] УДК 537.86.083.7:[528.8:629.056.8 

3868. Поцелуєв С. І. Багатопараметричне збудження поверхневих і внутрішніх 

хвиль у магнітних рідинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Поцелуєв Сергій Іва-

нович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2347 А] УДК 537.84 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

3869. Ільницький Р. В. Інтеркаляційне струмоутворення у модифікованих 

нанодисперсних системах TiO2, TiO2/C : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Ільницький Роман Ва-

сильович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — 100 пр. — 

[2017-2072 А] УДК 538.911:544.6:661.882'022-14 

3870. Петченко Г. О. Релаксаційні та динамічні ефекти у акустичних крис-

талах в слабких енергетичних полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Петченко Гліб Олек-

сандрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (57 назв). — 100 пр. — [2017-2112 А] УДК 538.951:534.8 

3871. Погорелов О. Є. Транспортні процеси в твердому тілі в нерівноважних 

умовах збудження термічним імпульсом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Погорелов Олександр 

Євгенович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2017. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (51 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

1828 А] УДК 538.93:536.241 

3872. Рябцев С. І. Метастабільні стани у загартованих з рідини і пари сплавах і 

незмішуваних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Рябцев Сергій Іванович ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(42 назви). — 100 пр. — [2017-2826 А] УДК 538.9:669.15 

3873. Шешин Г. О. Кінетичні та динамічні ефекти у надплинному гелії та його 

ізотопічних розчинах в умовах неоднорідності температури та тиску : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низьких 

температур" / Шешин Григорій Олександрович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2017. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 22—25 (47 назв). — 150 пр. — [2017-2040 А] УДК 538.941 
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На ступінь кандидата 

3874. Зєтова Т. Р. Субструктурні та орієнтаційні зміни, що здійснюються в 

ході пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію і міді при кім-

натній температурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Зєтова Тетяна Расімовна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2017-2504 А] УДК 538.911:539.377 

3875. Кадигроб Д. В. Поверхневі та хвилеводні джозефсонівські плазмові моди 

у шаруватих надпровідниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Кадигроб Дмитро Васильович ; НАН Ук-

раїни, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-2378 А] УДК 538.945.6:533.9 

3876. Кривецький В. І. Оствальдівське дозрівання складних напівпровід-

никових нанокристалів, каталітичних наночастинок та вуглецевих нанотрубок : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Кривецький Василь Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2017-

2784 А] УДК 538.911:536.421]-022.532 

539 Фізична природа матерії 

На ступінь доктора 

3877. Штапенко Е. П. Кінетика формування структури і властивості електро-

осаджених металевих плівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Штапенко Едуард Пилипович ; 

Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. 

ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпро, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 

(55 назв). — 100 пр. — [2017-1796 А] УДК 539.975:539.2]-034 

На ступінь кандидата 

3878. Толмачова Г. М. Структура та механічні властивості іонно-плазмових 

наноструктурних покриттів на основі TiN з добавками Zr, Si, Al : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Толмачова Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. техно-

логій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-1789 А] УДК 539.975:621.793 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

3879. Склепус С. М. Повзучість та пошкоджуваність тіл складної форми із 

матеріалів з характеристиками, що залежать від виду навантаження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердо-

го тіла" / Склепус Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. 

ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(54 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1756 А] УДК 539.3 
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3880. Угрімов С. В. Нестаціонарне деформування багатошарових анізотроп-

них елементів конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Угрімов Сергій Вікторович ; 

НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (57 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-2261 А] УДК 539.3:539.22 

На ступінь кандидата 

3881. Гаврилюх В. М. Структура та електронні властивості нанорозмірних 

плівок металів з кубічною кристалічною ґраткою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Гаврилюх 

Василь Миронович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2017-2326 А] УДК 539.216:548.1.021]-034 

3882. Яровець І. Р. Особливості наносистем на основі халькогенідних напів-

провідників з природними наноструктурованими матрицями : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 

Яровець Ігор Романович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2017-2158 А] 

 УДК 539.211:537.533.73 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 

3883. Чумаченко В. А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення 

металовмісних наносистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

спец. 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Чумаченко Василь Анатолійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2269 А] 

 УДК 54-145.83:678.012]:546.3]-022.532:615 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

3884. Кириченко О. В. Динаміка фізико-хімічних процесів у електронно-

збуджених молекулах, нанорозмірних та біологічних системах: флуоресцентна 

спектроскопія та комп'ютерне моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Кириченко Олександр Васильович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (64 назви). — 100 пр. — [2017-1697 А] УДК 544.1:543.4]:004.94 

3885. Кущ О. В. Механізми дії N-гідроксифталіміду в радикально-ланцюгових 

процесах полімеризації та окиснення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Кущ Ольга Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН 

України]. — Львів, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 

(45 назв). — 130 пр. — [2017-2088 А] УДК 544.431.7+544.433.3 

3886. Яблонь Л. С. Механізми ємнісного та фарадеївського накопичення і 

перетворення енергії в низькорозмірних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Яблонь 



   

 
110 

Любов Степанівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 

100 пр. — [2017-1797 А] УДК 544.772:620.168-022.532 

На ступінь кандидата 

3887. Аніщенко В. М. Інверсійний трансфазний каталіз реакції фосфорил-
хлоридів з фенолами та структура реагентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Аніщенко Віктор Миколайович ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка 
НАН України]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2017-1961 А] УДК 544.47:547.56 

3888. Маркіна А. І. Взаємодія Si- та Al-вмісних ентеросорбентів з біогідрогелем 
полісахаридної природи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Маркіна Альона Ігорівна ; НАН України, Ін-т хімії 
поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). 
— 100 пр. — [2017-2433 А] УДК 544.723.21:544.773.43 

3889. Настасієнко Н. С. Одержання і характеризація композитів високод-
исперсний кремнезем/поліол як компонентів кріосередовищ : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 
Настасієнко Наталія Сергіївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — 
Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 
100 пр. — [2017-2803 А] УДК 544.77 

3890. Парцевська С. В. Блок-кополімери на основі поліетиленоксиду, полі-
капролактону і поліакриламіду та їх міцелярні наноконтейнери : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 
сполук" / Парцевська Софія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2016 А]
 УДК 544.022.532-126:615 

3891. Погоренко Ю. В. Електропровідність складних фторидів плюмбуму, 
стануму та рідкісноземельних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Погоренко Юлія Володимирівна ; 
НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2017. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2674 А] 

 УДК 544.6.018.42-16:[546.815+546.65 
3892. Рябченко К. В. Синтез та сорбційні властивості композитів на основі 

твердих носіїв з in situ іммобілізованим поліаніліном : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Рябченко 
Катерина Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2017-2577 А] УДК 544.723 

3893. Ходикіна М. О. Формування гетероструктур в системі неорганічний 
носій — нативний ферментний препарат класу оксидоредуктаз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Ходикіна Марія 
Олегівна ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 
2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2868 А]
 УДК 544.41:544.344 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

3894. Стецьків А. О. Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів луж-
них та рідкісноземельних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. 
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наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Стецьків Андрій Остапович ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 
100 пр. — [2017-2129 А] УДК 546.3-3 

На ступінь кандидата 

3895. Пілецька К. О. Координаційні сполуки Re(I) з 9-метиладеніном, аміно-

кислотами та похідними 1,2,4-триазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Пілецька Ксенія Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, [ДВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2017-2575 А] УДК 546.719-3 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

3896. Павловський В. І. Похідні 1,4-бенздіазепіну та споріднені гетероцикліч-

ні структури: синтез, зв'язок "структура—властивості" : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Павловський 

Віктор Іванович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2017. 

— 40 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 33—38 (68 назв). — 100 пр. — [2017-2952 А] 

 УДК 547.89:615.214 

На ступінь кандидата 

3897. Думанська Ю. А. Синтез, хімічні та біологічні властивості конденсо-

ваних гетероциклічних похідних хінонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Думанська Юлія Андріївна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1734 А] УДК 547.567.04 

3898. Заноза С. О. 4,4'-дизаміщені біфеніли та їх аналоги. Синтез, противірусні 

властивості, індукція інтерферону, афінітет до ДНК : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Заноза Світлана Олек-

сандрівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2017. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

2765 А] УДК 547.621:577.113.7]:578.24 

3899. Нагорняк М. І. Синтез та дослідження властивостей поліестерів на 

основі N-похідних глутамінової кислоти та полісахаридів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 

Нагорняк Михайло Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 23 с. : 

іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — [2017-1782 А] 

 УДК 547.466.64:543.635.25]:678.7 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь кандидата 

3900. Кузьменко Т. М. Ефективна геолого-геофізична модель осадового чохла 

Каркінітського прогину для вирішення нафтогазопошукових задач : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Кузьменко 
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Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2250 А] 

 УДК 550.34.01:553.98.04](292.471) 

550.4 Геохімія  

На ступінь кандидата 

3901. Войтович С. П. Геохімія шахтних вод Львівсько-Волинського кам'яно-

вугільного басейну : (на прикладі Червоноград. гірничопром. р-ну) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 "Геохімія" / Войтович 

Світлана Петрівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М. П. Семененка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2966 А] 

 УДК 550.4:622.51(477.83) 

3902. Заяць О. В. Геохімія русько-полянських рідкіснометалевих гранітоїдів 

Корсунь-Новомиргородського плутону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Заяць Ольга Вікторівна ; НАН України, 

Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2937 А] 

 УДК 550.42:552.311](477.46) 

3903. Шестопалова О. Є. Геохронологія Корсунь-Новомиргородського плу-

тону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.02 

"Геохімія" / Шестопалова Олена Євгенівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії 

та рудоутворення ім. М. П. Семененка, [Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна]. — Київ, 

2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2918 А]

 УДК 550.42:550.93](477.46+477.65) 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

3904. Фтемов Я. М. Виділення нафтонасичених порід-колекторів юрських від-

кладів за геолого-геофізичними критеріями : (на прикладі Лопушнян. нафт. родо-

вища) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 

"Геофізика" / Фтемов Ярослав Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-2704 А] УДК 550.832:552.54 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

На ступінь доктора 

3905. Удалов І. В. Цикли техногенної трансформації геологічного середовища 

та створення системи екологічної безпеки Північно-Східного Донбасу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Удалов 

Ігор Валерійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середо-

вища НАН України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2017. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (57 назв). — 100 пр. — [2017-2238 А] 

 УДК 553.04:628.4.038]:504.5](477.6) 



   

 
113 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь доктора 

3906. Горбачова Л. О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових за-

кономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія 

суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Горбачова Людмила Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т Держ. служби України з надзвичайн. 

ситуацій та НАН України]. — Київ, 2017. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—29. — 

110 пр. — [2017-1973 А] УДК 556.16.012(477) 

3907. Яковлєв В. В. Перспективні джерела природних вод для питного водо-

постачання України, їх охорона і раціональне використання : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра геол. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Яковлєв 

Валерій Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. 

середовища НАН України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 

35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—31 (59 назв). — 100 пр. — [2017-2279 А] 

 УДК 556.3:628.1]:502.17](477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

572 Фізична антропологія 

На ступінь кандидата 

3908. Львов О. С. Патофізіологічне обґрунтування програми фізичної підго-

товки студентів спеціальних медичних груп з урахуванням їх соматотипів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Львов Олександр Сергійович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Суми, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2653 А] УДК 572.5:613.71]-057.875 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

3909. Крупєй К. С. Біоіндикація забруднення води пігментосинтезувальними 

дріжджами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Крупєй Кристина Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-

ковича, [Запоріз. нац. ун-т]. — Чернівці, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—20. 

— 100 пр. — [2017-1900 А] УДК 574.57.084-047.44:[504.3:582.282.23 

3910. Стернік В. М. Біотична активність урбоедафотопів міста Рівне : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Стернік 

Віта Миколаївна ; НАН України, Ін-т екології Карпат, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

1590 А] УДК 574(477.81-25) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

3911. Ольхович Н. В. Молекулярно-генетичні основи формування біохіміч-

ного фенотипу лізосомних хвороб накопичення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Ольхович Наталія Вікторівна ; 

Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", 
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[ДУ "Ін-т генет. та регенерат. медицини НАМН України"]. — Київ, 2017. — 45 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—43. — 150 пр. — [2017-2527 А] 

 УДК 575.113:[616-036.2:576.311.34 

На ступінь кандидата 

3912. Бровко А. О. Оптимізація процесу ідентифікації хромосомного ма-

теріалу невизначеного походження та складних хромосомних перебудов у каріотипі 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Бровко Антон Олександрович ; Держ. установа "Нац. наук. центр 

радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2611 А] УДК 575.116 

3913. Мицик Н. Й. Молекулярно-генетична характеристика спадкових орфан-

них хвороб обміну, що супроводжуються дефіцитом галактозидази : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Мицик 

Наталія Йосипівна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. 

мед. наук України", [Держ. установа "Ін-т генет. та регенерат. медицини НАМН"]. — 

Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-2572 А] 

 УДК 575.113.1:616-098 

3914. Трофімова Н. С. Аналіз біохімічних та молекулярно-генетичних змін в 

родинах високого ризику мукополісахаридозу з України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Трофімова Наталя 

Сергіївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук 

України", [Держ. установа "Ін-т генет. та регенерат. медицини НАМН України"]. — 

Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2017-2861 А] УДК 575.113.1:616-008.9-056.7](477) 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

3915. Храновська Н. М. Роль дендритних клітин в активації протипухлинного 

імунітету : (експерим. та клініко-імунол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Храновська Наталя Мико-

лаївна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Ка-

вецького, [Нац. ін-т раку МОЗ України]. — Київ, 2017. — 52 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—47 (67 назв). — 200 пр. — [2017-2473 А] 

 УДК 576.38:[612.017:616-006 

На ступінь кандидата 

3916. Будаш Г. В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотент-

них стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі 

клітин in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Будаш Галина Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-1724 А]

 УДК 576.32/.36:611.018.013 

3917. Воєйкова Д. О. Структурно-функціональний стан внутрішньої міто-

хондріальної мембрани гепатоцитів щурів за умов розвитку стеатогепатозу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Воєй-
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кова Дарина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2489 А] 

 УДК 576.344:612.354 

3918. Джус О. І. Морфо-функціональна характеристика культур трансформо-

ваних клітин при дії модуляторів ферментативної активності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 

гістологія" / Джус Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2017-1732 А] 

 УДК 576.385.5:544.475 

3919. Мельник О. О. Морфологічні зміни легень людини за умов прогре-

сування у них туберкульом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Мельник Ольга 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України"]. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2017-

2341 А] УДК 576.31:611.24]:616.24-002.5 

3920. Ніколаєнко Т. В. Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в 

умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 

біологія, гістологія" / Ніколаєнко Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — [2017-1745 А]

 УДК 576.385 

3921. Рущак В. В. Роль цитохрому Р450 2Е1 у розвитку гепатотоксичних про-

цесів при метаболічному синдромі у морських свинок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гісто-

логія" / Рущак Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т біології клітини, [Ін-т 

молекуляр. біології та генетики]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2219 А] 

 УДК 576.311.34:[616-008.6:599.324.71 

3922. Світіна Г. М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних 

клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої 

кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 

"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Світіна Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-2223 А] УДК 576.31:611.018.013.395]:616.345-006-089.843 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

3923. Гаврилюк А. М. Механізми формування імунозалежного непліддя в осіб 

чоловічої статі з органоспецифічними та системними аутоімунними хворобами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імуно-

логія" / Гаврилюк Анна Мирославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (46 назв). — 100 пр. — [2017-2179 А] 

 УДК 577.27:616.697-092.19 

3924. Тодор І. М. Роль ліпідів у розвитку та модуляції медикаментозної резис-

тентності пухлинних клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
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наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Тодор Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2017. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (44 назви). — 100 пр. — [2017-2233 А] 

 УДК 577.115.017.6:[616-006:615.015.8 

На ступінь кандидата 

3925. Борисов А. А. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими тер-

міналями головного мозку щурів за дії феритину та важких металів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Борисов 

Арсеній Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 120 пр. — [2017-2737 А] 

 УДК 577.352.4:[577.112.7+546.4 

3926. Вовк А. В. Супероксид- та NO-залежні процеси при пухлинному рості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-

логія" / Вовк Анастасія Вікторівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онко-

логії і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2017. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2176 А] 

 УДК 577.3:616-006-036.2 

3927. Гужва О. І. Вплив активації клітинної ланки імунної системи на імуно-

логічні і біохімічні показники периферійної крові в умовах фізичного навантаження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Гужва Олена Іванівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Держ. 

закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Суми, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15. — 100 пр. — [2017-2623 А] УДК 577.27:616-092 

3928. Данченко М. М. Зміни протеому насіння в умовах чорнобильської зони 

відчуження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.01 "Радіобіологія" / Данченко Максим Миколайович ; НАН України, Ін-т 

клітин. біології і генет. інженерії. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2756 А] УДК 577.346:577.112:631.53.01 

3929. Дринь Д. О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у 

регуляції скорочення гладеньких м'язів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Дринь Дарія Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-2331 А] УДК 577.353 

3930. Єфіменко Н. В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану 

тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Єфіменко 

Наталія Валентинівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2017-2422 А] 

 УДК 577.1:611.018.51/.52:615.9 

3931. Жилкова Є. С. Генетичні аспекти зниження репродуктивної функції чо-

ловіків у Східній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Жилкова Євгенія Станіславівна ; Держ. установа "Нац. 

наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). 

— 100 пр. — [2017-2502 А] УДК 577.21:616.699](477.8) 

3932. Калачова Т. А. Роль фосфатидилінозитол-залежних фосфоліпаз та ліпід-

кіназ у первинних реакціях клітин рослин на стресові чинники навколишнього се-

редовища та у процесах розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Калачова Тетяна Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Ін-т екології та наук про навколиш. 

середовище Парижу]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 

100 пр. — [2017-2073 А] УДК 577.175.1.02 

3933. Ковальчук Ю. П. Вікові особливості гліальних білків у мозку ссавців : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Ковальчук Юлія Петрівна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Тернопіль, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2017-2426 А] 

 УДК 577.112:612.82 

3934. Косарчук О. В. Радіологічна ефективність агрохімічних контрзаходів в 

умовах Українського Полісся на пізній фазі радіаційних аварій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Косарчук 

Ольга Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3019 А]

 УДК 577.34:621.039.586]:631.45](477.41/.42) 

3935. Кучеренко І. С. Розробка електрохімічних ферментних біосенсорів для 

визначення концентрацій АТФ та активності креатинкінази : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кучеренко 

Іван Сергійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-1638 А] УДК 577.12:[53.082.9:577.15 

3936. Одноріг Л. О. Вікові особливості змін ліпідного обміну та цитокінового 

статусу при атеросклеротичному ураженні серця : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Одноріг Лілія Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я 

України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-2573 А] 

 УДК 577.115:616.12-004.6 

3937. Отчич О. О. Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного 

застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біо-

фізика" / Отчич Оксана Орестівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДУ "Львів. 

НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України"]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2395 А] 

 УДК 577.3:[616.24-002.5-085.849.19-085.835-085.28 

3938. Савицький О. В. Комп'ютерне моделювання молекулярної динаміки H. 

sapiens тирозил-тРНК синтетази та її мутантних форм : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Савицький 

Олександр Вячеславович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1938 А]

 УДК 577.21:004.94 

3939. Франскевич Д. В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та 

фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Франскевич 

Дар'я Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2262 А]

 УДК 577.1:615.277.3]:576.32/.34 
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3940. Цвях О. О. Особливості прооксидантно-антиоксидантного стану тканин 

шлунка при нестачі та надлишку мелатоніну : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Цвях Ольга Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Ми-

колаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 120 пр. — [2017-2709 А] УДК 577.15:616.33 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

3941. Бабій С. В. Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів 

грипу типу А та В до інгібіторів нейрамінідази : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Бабій Світлана Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДУ "Ін-т епідеміології та інфекц. 

хвороб ім. Л. В. Громашевського АМН України"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2403 А] 

 УДК 578.74:616.921.5-022.6 

3942. Цвігун В. О. Різноманіття вірусів рослин родини Cucurbitaceae на те-

риторії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.06 "Вірусологія" / Цвігун Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2017-2036 А] УДК 578.85/.86:582.681.71](477) 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

3943. Гушилик Б. І. Мікробіологічне обґрунтування розробки нових компо-

зицій для ерадикації збудників найбільш поширених захворювань шлунково-кишко-

вого тракту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Гушилик Борис Іванович ; Держ. установа "Ін-т мікро-

біології та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 

2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (29 назв). — 100 пр. 

— [2017-2967 А] УДК 579.22:615.28]:616.33/.34-039 

3944. Масловська О. Д. Антиоксидантний захист і жирнокислотний склад 

Desulfuromonas acetoxidans IMB B-7384 за впливу ферум (ІІІ) цитрату : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 

Масловська Ольга Дмитрівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. За-

болотного, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-1648 А] УДК 579.22:579.844 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

3945. Мельниченко Г. М. Паліноіндикація урбоекосистеми Івано-Франків-

ська : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Еко-

логія" / Мельниченко Галина Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1913 А] 

 УДК 581.162.3.084-047.44:911.375(477.86-25) 
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3946. Мотрук І. І. Еколого-гігієнічна оцінка пилкування трав'янистих рослин 

на основі погодинних спостережень у літньо-осінній період : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Мотрук Ірина Іллівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ 

України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 

100 пр. — [2017-1917 А] УДК 581.162.3:582.099]:614.778]"322/323" 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

3947. Берегова Х. А. Біоконверсія промислових відходів у поверхнево-активні 

речовини Nocardia vaccinii IMB B-7405 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Берегова Христина Андріївна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-1763 А] УДК 602.3:579.873.6 

3948. Пилипчук О. С. Обґрунтування біотехнологічних способів стимуляції 

відтворювальної здатності свиноматок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Пилипчук Оксана Станіславівна ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. 

— Біла Церква (Київ. обл.), 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). 

— 100 пр. — [2017-1573 А] УДК 606:636.4.082 

3949. Старкова Е. Р. Вдосконалення біотехнології солених м'ясних виробів з 

використанням багатокомпонентних розсолів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Старкова Ельвіна Ре-

шатівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2017-1945 А] 

 УДК 606:637.525 

3950. Чиж Ю. М. Біотехнології на основі магнітомічення мікроорганізмів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-

технологія" / Чиж Юлія Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-2144 А] УДК 602.1:579.6 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

3951. Андрійчук В. М. Закономірності формування показників фізичного 

розвитку юнаків під час навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Анд-

рійчук Віталій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви). 

— 100 пр. — [2017-2322 А] УДК 611-043.86:378.091.212-055.1-053.6 

3952. Павлов С. Б. Механізми участі фізіологічної системи сполучної тканини 

у формуванні патологічних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Павлов Сергій Борисович ; Сум. 
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держ. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Суми, 2017. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (47 назв). — 100 пр. — [2017-2671 А] 

 УДК 611.018.2:616-092 

На ступінь кандидата 

3953. Абросімов Ю. Ю. Особливості морфогенезу менісків колінного суглоба 

щурів у постнатальному періоді після внутрішньоплідного введення антигенів : 

(анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Абросімов Юрій Юрійович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-1841 А] 

 УДК 611.728.3.018.3:611.013 

3954. Васильчишина А. В. Топографо-анатомічні особливості сідничної ді-

лянки в перинатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Васильчишина Алла 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2017-2284 А] УДК 611.96.013 

3955. Гненна В. О. Морфометричні параметри щитоподібної залози практично 

здорових чоловіків і жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гненна Валентина Олегівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2327 А] УДК 611.44.06 

3956. Олешко О. М. Анатомо-експериментальне обґрунтування використання 

хітозанових мембран для пластики механічних дефектів шкіри у віковому аспекті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Олешко Олександр Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-1655 А] 

 УДК 611.77.018:616.5-089.844-092.9 

3957. Скорук Р. В. Морфологічне обґрунтування застосування нових видів 

хірургічного шовного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Скорук Роман Васильович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2352 А] 

 УДК 611: [616-089-72:615.468.6 

3958. Табачнюк Н. В. Лектиногістохімічна характеристика піднижньощелеп-

ної слинної залози у пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Табачнюк Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 

закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (32 назви). — 100 пр. — [2017-1950 А] УДК 611.316.013 

3959. Яким'юк Д. І. Особливості морфогенезу та ембріотопографії ділянки 

кульшового суглоба в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Яким'юк Дмитро Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. 

України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-1798 А] УДК 611.728.2 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

3960. Цирюк О. І. Механізми функціонування секреторного апарату шлунка в 

умовах тривалої гіпергастринемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Цирюк Олена Іванівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(47 назв). — 100 пр. — [2017-2267 А] 

 УДК 612.323:[616.33-008.85:577.175.73]-044.55 

На ступінь кандидата 

3961. Осипчук Д. В. Активація імунних клітин, опосередкована толл-подіб-

ними рецепторами, в оцінці функціонального стану імунної системи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Осипчук 

Дарія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т пе-

діатрії, акушерства та гінекології НАМН України"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-2810 А] УДК 612.017:611.018.1 

3962. Сидор Р. І. Імуномодуляторні ефекти опіоїдних та нестероїдних аналь-

гетиків при хірургічному видаленні пухлини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Сидор Роман Ігорович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ін-т раку]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2452 А] 

 УДК 612.017:[616-006-089-085:615.212.7 

3963. Якубець О. І. Функціонування NO-синтазної та Na
+
-АТФ-залежної регу-

ляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації проліферативних 

процесів в яєчнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Якубець Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2017-1680 А]

 УДК 612.112.015.3-055.2:618.11-006.6]-07 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

3964. Ашурова Н. В. Гігієнічна оцінка рівня радіотривожності населення Ук-

раїни та наукове обґрунтування заходів щодо її мінімізації у пізній фазі аварії на 

ЧАЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Ашурова Наталія Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". 

— Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-

1845 А] УДК 613.648.4(477) 

3965. Дідик Н. В. Обґрунтування гігієнічного нормативу магнітного поля (50 Гц), 

що створюється кабельними лініями електропередачі в населених місцях : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Дідик Наталія Василівна ; Держ. установа "Ін-т громад. 
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здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2330 А] 

 УДК 613.648.02:621.3.029.42 

3966. Сидоренко С. Г. Гігієнічна оцінка умов праці і стану здоров'я робітників, 

які контактують з фумігантами на етапах зернового транспортного конвеєру : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Сидоренко Сергій Григорович ; Держ. установа "Ін-т медицини 

праці Нац. акад. мед. наук України", [ДП "Укр. НДІ медицини трансп."] М-ва 

охорони здоров'я України. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 

100 пр. — [2017-2030 А] УДК 613.63:632.95.025.3 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

3967. Болібрух Б. В. Розвиток наукових основ створення високоефективних 

засобів індивідуального захисту пожежника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Болібрух Борис Васильович ; Держ. 

ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. — 

Покровськ (Донец. обл.), 2017. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (54 назви). 

— 100 пр. — [2017-2736 А] УДК 614.842.86 

3968. Кметюк Я. В. Медико-соціальне обґрунтування організації центру по-

зитронно-емісійної / комп'ютерної томографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Кметюк 

Ярослав Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 

100 пр. — [2017-2772 А] УДК 614.2:364.69]:[616-006-073.756.8:004.932 

На ступінь кандидата 

3969. Ананьєва О. В. Вдосконалення гігієнічної оцінки забруднення атмосфер-

ного повітря викидами автомобільного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Ананьєва 

Оксана Василівна ; Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. 

акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-2041 А] УДК 614.72:629.3 

3970. Берлов О. В. Підвищення безпеки на об'єктах Павлоградського хіміч-

ного заводу при виникненні екстремальних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Берлов Олександр Вік-

торович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Дніпро-

петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2607 А] 

 УДК 614.8:662](477.63-21) 

3971. Бродовський В. А. Критерії оцінки безпечності яловичини та свинини на 

агропродовольчих ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Бродовський В'ячеслав Анатолійович ; 

Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-2242 А] УДК 614.9:637.51 
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3972. Бучавий Ю. В. Прогнозування ризиків для здоров'я населення від 

забруднення атмосферного повітря викидами підприємств Дніпропетровської області : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та 

біол. інформатика і кібернетика" / Бучавий Юрій Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ 

"Нац. гірн. ун-т"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2017-3005 А] УДК 614.7:[504.61:658]-047.42](477.63) 

3973. Давиденко Г. М. Гігієнічна оцінка небезпеки здоров'ю населення від за-

бруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Давиденко Ганна Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Мар-

зєєва Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2183 А] УДК 614.71 

3974. Кулагін О. О. Еколого-гігієнічна оцінка та регламентація вмісту нафто-

продуктів у чорноземному ґрунті і шляхи його біологічної ремедіації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кулагін 

Олександр Олександрович ; Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва 

Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-1997 А] 

 УДК 614.77:504.5:665.7 

3975. Пашинська С. Л. Наукове обґрунтування методичних підходів до інтег-

рального оцінювання стану навколишнього середовища та здоров'я населення : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Пашинська Світлана Леонідівна ; Держ. установа "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—18. — 100 пр. — [2017-1568 А] УДК 614.7 

3976. Цимбалюк С. М. Гігієнічна оцінка впливу канцерогенних речовин атмо-

сферного повітря на формування захворюваності на рак щитоподібної залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Цимбалюк Сергій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — Київ, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-

1956 А] УДК 614.71:616.44-006.6 

3977. Шуль У. А. Епідеміологічні особливості гарячки Західного Нілу та опти-

мізація системи епідеміологічного нагляду на ендемічних територіях : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Шуль 

Уляна Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та 

інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-1958 А] УДК 614.4:[616.98:578.833 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

3978. Данильченко С. Ю. Синтез, хімічні перетворення та біологічна актив-

ність похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]хіназолін-5(4Н)-онів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фарма-
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когнозія" / Данильченко Світлана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-2888 А] УДК 615.074:[547.79+547.856 

3979. Чан Т. М. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокеро-

ваного нанокомпозиту Ag@Fe3O4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : спец. 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Чан Тетяна 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. 

— 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-2913 А] УДК 615.073/.074:549.731.1 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

3980. Власов С. В. Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості 6-за-

міщених тієно[2,3-d]піримідинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Власов 

Сергій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2017. — 40 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2017-

1862 А] УДК 615.276:[547.732:547.853 

3981. Дроздова А. О. Науково-практичне обґрунтування складу та технології 

лікарських засобів антимікробної та сперміцидної дії для гінекології : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Дроздова Анна Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2017. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (39 назв). — 100 пр. — [2017-

1810 А] УДК 615.28.01:618 

3982. Ленчик Л. В. Комплексне фармакогностичне вивчення сировини рослин 

родини Розові та отримання фітозасобів на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / 

Ленчик Лариса Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—39 (49 назв). — 100 пр. — [2017-1641 А] УДК 615.322.015:582.639 

На ступінь кандидата 

3983. Батюченко І. І. Фармакогностичне дослідження трави гарбуза звичай-

ного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Батюченко Іванна Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2729 А] 

 УДК 615.322:582.682.84 

3984. Воронкіна А. С. Розробка складу та технології м'яких лікарських засобів 

на основі глюкозаміну, метронідазолу та хлоргексидину для стоматології : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 

ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Воронкіна Альона Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

1803 А] УДК 615.454.1.01:616.314 
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3985. Говоруха М. О. Науково-практичне обґрунтування моделі удоскона-

лення підготовки фахівців з менеджменту фармацевтичної галузі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Говоруха Марія Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (27 назв). — 100 пр. — [2017-

2247 А] УДК 615.19:005]:378.147 

3986. Делавар-Касмаі Мохаммад. Система адаптивної магнітотерапії з пульсо-

метричним зворотнім зв'язком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Делавар-Касмаі Мохаммад ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (30 назв). — 120 пр. — [2017-1731 А] 

 УДК 615.471:615.849.11 

3987. Дученко К. А. Діуретична, аналгезуюча та протизапальна активність но-

вого похідного 1,8-дизаміщених 7-алкіл-3-метилксантинів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Дученко Катерина 

Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Київ, 2017. — 28 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2933 А] 

 УДК 615.2:616.61]:547.55 

3988. Кавушевська Н. С. Фармакологічне дослідження гелю на основі лізо-

циму для лікування гінгівітів та стоматитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Кавушевська Наталія Сергіївна ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН 

України", [Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 110 пр. — [2017-1888 А] 

 УДК 615.454.1:615.28].015:[616.311.2+616.31]-002 

3989. Каплаушенко Т. М. Пошук біологічно активних сполук серед 5-(хіно-

лін-2-іл, 2-гідроксихінолін-4-іл)-4-R-3-тіо-1,2,4-тріазолів та їх похідних : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія і фармакогнозія" / Каплаушенко Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1891 А] 

 УДК 615.31.015.4:547.79'831 

3990. Крутських А. А. Фармакогностичне дослідження льонку звичайного 

(Linaria vulgaris Mill.) трави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Крутських 

Анна Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. 

фармацевт. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-1633 А] УДК 615.322.07:582.681.6 

3991. Кучер Т. В. Хіміко-токсикологічне дослідження глібенкламіду, глікла-

зиду та глімепіриду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Кучер Тетяна Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2017-1904 А] 

 УДК 615.252.349.7.015.099 

3992. Лега Д. О. Синтез та біологічна активність конденсованих 2-аміно-3-R-

4H-піранів на основі 1-етил-1Н-2,1-бензотіазин-4(3Н)-он 2,2-діоксиду : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія і фармакогнозія" / Лега Дмитро Олександрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., схеми. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1905 А] 

 УДК 615.28+615.276].015 

3993. Малюгіна О. О. Фармакогностичне дослідження каротиноїдовмісних 

видів і сортів роду Tagetes L. та отримання субстанцій на їх основі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія і фармакогнозія" / Малюгіна Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2004 А] 

 УДК 615.322:582.998.16 

3994. Мезенцев Д. О. Фармакогностичне вивчення десмодіуму канадського 

сорту Персей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Мезенцев Денис Олегович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2795 А] 

 УДК 615.322:582.736.3 

3995. Мєшкова Н. О. Протипухлинна активність та механізми дії похідних 

хіназоліну : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Мєшкова Наталія Олександрівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН 

України". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2017-2253 А] УДК 615.277.3.015:616-006 

3996. Рева Д. В. Розробка складу та технології стоматологічних лікарських 

плівок та гелю з декаметоксином та хлоргексидином : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фарма-

цевт. справи та суд. фармація" / Рева Дмитро Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-1829 А]

 УДК 615.454.1.01:616.314 

3997. Романіна Д. М. Розробка складу, технології і біофармацевтичне ви-

вчення м'яких лікарських засобів з празіквантелом для терапії акнеподібних 

дерматозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Романіна Дар'я 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2017. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-1936 А] УДК 615.454.1/.2.01:616.5-002.33 

3998. Стиценко Т. Є. Метод оцінки ефективності захисту медичного пер-

соналу від впливу випромінювань надвисокої частоти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / 

Стиценко Тетяна Євгенівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2017-2695 А] 

 УДК 615.47:615.849.11]:614.89:614.253.1/.2 

3999. Ткачук О. Ю. Розробка складу та технології комбінованого олійного 

фітопрепарату гепатотропної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 
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фармація" / Ткачук Олеся Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 

ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. 

— [2017-2837 А] УДК 615.322.014:615.454.1 

4000. Хижняк О. С. Розробка складу та біотехнології отримання комплексного 

пробіотичного препарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 

Хижняк Оксана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, 

[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2705 А] 

 УДК 615.324:579.8-026.81]:606 

4001. Шувера О. В. Судово-фармацевтичні основи удосконалення заходів протидії 

при алкогольній залежності (F 10.2) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Шувера Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти]. — Київ, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(33 назви). — 100 пр. — [2017-1598 А] УДК 615.1:616.89-008.441.3]:343.98 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами  

та засобами. Радіотерапія. Інші немедикаментозні  

терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

4002. Канюка Є. В. Оптимізація засобів фізичної реабілітації пацієнтів з 

наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. ме-

дицина" / Канюка Євген Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України", [ДУ "Укр. держ. НДІ медико-соц. проблем ін-

валідності МОЗ України"]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-1625 А] УДК 615.825:617.57-001 

4003. Страшко Є. Ю. Клініко-фізіологічне обґрунтування комплексної реабі-

літації дітей, хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу, шляхом 

впливу на спіралеподібні кінематичні м'язові ланцюги : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Страшко Євген Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 

нац. мед. ун-т, ВНДЗУ "Укр. мед. стоматол. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2017-1759 А] 

 УДК 615.825:616.8-009.11]-053.2 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь кандидата 

4004. Василевський В. С. Патофізіологічне обґрунтування корекції фізичного 

розвитку та імунореактивності організму дітей віком 7—10 років з патологією зору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Василевський Вадим Сергійович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка, [Держ. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Суми, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2616 А] УДК 616-092:617.75]-053.5 
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4005. Дичко Д. В. Патофізіологічна корекція рухових дій та реактивності 

організму дітей віком 10—16 років з патологією зору : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Дичко Данило 

Владиславович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Держ. закл. "Донбас. 

держ. пед. ун-т"]. — Суми, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-2627 А] УДК 616-092:617.75]-053.5 

4006. Іващенко Д. М. Комплексне лікування гнійних ран м'яких тканин у 

хворих з алергією до антибіотиків : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Іващенко 

Дмитро Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2017-2377 А] УДК 616-002.3-085]:[616-052-021.5:615.33 

4007. Кателян О. В. Особливості профілактики ускладнень та лікування 

операційних ран у пацієнтів з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кателян Олена Вікторівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—21 (33 назви). — 100 пр. — [2017-1627 А] 

 УДК 616-084-089-052:613.25 

4008. Ковалик С. З. Особливості сезонної алергії та оптимізація підходів до її 

контролю у дітей Львівської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ковалик Соломія Земомиславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — 

[2017-2643 А] УДК 616-022.8-053.2(477.83) 

4009. Плегуца І. М. Імунологічні та гуморально-метаболічні аспекти патоге-

незу травматичної хвороби при гострій механічній травмі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Плегуца Ігор 

Матвійович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—18 (42 назви). — 100 пр. — [2017-2345 А] 

 УДК 616-001.31-036-06 

4010. Рибін М. С. Обґрунтування ефективності та безпеки використання  

ТАР-блоку абдомінальної гістеректомії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Рибін 

Михайло Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-1754 А] УДК 616-089.5:618.14-089.87-089.168 

4011. Терещенко Т. О. Оптимізація лікарського контролю за футбольними 

арбітрами високої кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та спорт. медицина" / Терещенко Тетяна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України", [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. — Дніпро, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2551 А] 

 УДК 616-07:796.332.072.4-051 

4012. Чемерис Ю. О. Передопераційна підготовка та післяопераційна інтен-

сивна терапія дітей раннього віку з хірургічною патологією : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 
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терапія" / Чемерис Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Дніпро, 2017. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1792 А] 

 УДК 616-089.163-089.168-053.3/.4 

4013. Шмуліч О. В. Особливості метаболічного профілю та гормональної ре-

гуляції у дітей з атопічними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Шмуліч Олеся Вадимівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Харків. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Вінниця, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2876 А] УДК 616-008-021.3-053.2-08 

4014. Яловенко Т. М. Роль гепсидину при формуванні медикаментозної резис-

тентності до доксорубіцину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Яловенко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2017. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2359 А] 

 УДК 616-006.6-085:615]:612.35.018.067 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

4015. Лашкул Д. А. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та 

прогнозування хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу у хворих з дис-

функцією нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Лашкул Дмитро Андрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 32—39 (56 назв). — 100 пр. — [2017-2787 А]УДК 616.12-008.46-002.2-005.4-07-

085:616.61-008.6 

На ступінь кандидата 

4016. Аксьонова І. О. Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при су-

путньому атеросклерозі висхідної аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Аксьонова Ірина 

Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. 

хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України". — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2017-1721 А] 

 УДК 616.12-005.4-06:616.13-004.6]-089 

4017. Бабляк С. Д. Резистентна артеріальна гіпертензія у осіб літнього віку: 

фактори ризику, ремоделювання лівого шлуночка та особливості лікування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Бабляк Сергій Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-2043 А] УДК 616.12-008.331.1-053.9 

4018. Базюта Л. З. Обґрунтування профілактики, ранньої діагностики та ліку-

вання гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-

логія" / Базюта Людмила Зіновіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та 

гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова 

МОЗ України]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-1962 А] УДК 616.14-007.61-07-085 
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4019. Вірна М. М. Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у 

хворих на артеріальну гіпертензію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Вірна Маріанна Михайлівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2050 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085.225 

4020. Вородєєва Ю. І. Особливості стану системи монооксиду азоту міокарда 

лівого шлуночка серця у препубертатному періоді внаслідок дії хронічної пре-

натальної гіперглікемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Вородєєва Юлія Іванівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1867 А] 

 УДК 616.127-008-092:611.013 

4021. Гнатенко Т. М. Клініко-патогенетичне обґрунтування протирецидив-

ного лікування синдрому ацетонемічної блювоти у дітей з соматичними захворю-

ваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Гнатенко Тетяна Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, аку-

шерства та гінекології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2747 А] УДК 616.153.284.3-06-085-053.2 

4022. Іванюк Н. Б. Предиктори покращення систологічної функції лівого 

шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою 

недостатністю після реваскуляризації міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Іванюк Наталія Борисівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-2890 А] УДК 616.12-005.4-008.46:616.124-008.3]-07-08 

4023. Козлов Ю. В. Інтраміокардіальна трансплантація автологічних про-

геніторних клітин периферичної крові у комплексному лікуванні хворих на ішемічну 

кардіоміопатію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Козлов Юрій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 

2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2194 А]

 УДК 616.127-008-085:615.68 

4024. Ненашко І. А. Фактори ризику розвитку післяопераційного венозного 

тромбозу — профілактика, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ненашко Інна Анатоліївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-1562 А] УДК 616.14-005.6-089.168 

4025. Нігуца І. П. Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з пору-

шенням репродуктивної функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нігуца Ігор Павлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-1924 А] 

 УДК 616.14-006.36-089.87 
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4026. Пеленьо Н. В. Перебіг волосистоклітинної лейкемії в умовах патоге-

нетично обґрунтованої терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Пеленьо Наталія Володи-

мирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології 

НАМН України", [ДУ "Ін-т патології крові та трансфузійн. медицини НАМН 

України" (Львів)]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). 

— 100 пр. — [2017-2017 А] УДК 616.155.392-036-08 

4027. Перижняк А. І. Оптимізація діагностики та лікування порушень функціо-

нального стану серцево-судинної системи у новонароджених при перинатальній па-

тології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Перижняк Алла Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. 

навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 25, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2017-1570 А]

 УДК 616.1-053.31-08 

4028. Різник А. В. Прогнозування і діагностика дисфункції шлуночків серця в 

період загострення бронхіальної астми у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Різник Альона Валеріївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2028 А] 

 УДК 616.124-008-07:616.248]-053.2 

4029. Самарський І. М. Хірургічна профілактика інсульту при атеросклеро-

тичному ураженні сонних артерій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Самарський Ігор Миколайович ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України". — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 120 пр. — [2017-2221 А] УДК 616.133-004.6:616.831-005.1]-085-089 

4030. Стародуб Г. С. Прогностичний потенціал маркерів диференціації CD34, 

CD117, CD33 та внутрішньоядерного маркера проліферативної активності Ki-67 у 

хворих на мієлодиспластичний синдром : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Стародуб Галина 

Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології 

НАМН України". — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2017-1712 А] УДК 616.155+616.419]-07 

4031. Табакович-Вацеба В. О. Роль кардіотропних аутоантитіл в прогно-

зуванні розвитку систолічної дисфункції лівого шлуночка та оцінці ефективності 

застосування бета-адреноблокатору у хворих на ІХС похилого віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Табакович-

Вацеба Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т геронтології  

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2259 А] 

 УДК 616.12-053.9-085:615.22 

4032. Чайка А. О. Удосконалення медичної реабілітації хворих на резистентну 

артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу у практиці сімейного 

лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 

"Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Чайка Анна Олександрівна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 14—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-2317 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-08-036.82 

4033. Чумаченко Н. В. Клініко-генетичні асоціації ефективності кардіоцито-

протекторної терапії у пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої 

елевації сегменту ST та метаболічним синдромом, які перенесли черезшкірне ко-

ронарне втручання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Чумаченко Наталя Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. 

мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (26 назв). — 

100 пр. — [2017-2270 А] УДК 616.132.2-008.6-085:615.22 

4034. Школовий В. В. Кардіогемодинамічні та нейрогуморальні особливості 

перебігу артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними уражен-

нями брахіоцефальних артерій, та можливості медикаментозної корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Школовий Василь Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 

мед. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-1839 А] УДК 616.12-008.331.1:616.133]-036-085:615.03 

4035. Шляхтиченко Т. Ю. Особливості цитокінового профілю в прогнозі 

перебігу та ефективності терапії інгібіторами тирозинкіназ у хворих на хронічну 

мієлоїдну лейкемію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Шляхтиченко Тетяна Юріївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН 

України", [Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. 

— [2017-2875 А] УДК 616.155.392-002.2-006-085:615.27 

4036. Шороп Є. В. Морфологічні показники тромбоцитів та їх використання 

для оптимізації діагностики хронічних мієлопроліферативних новоутворень : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та 

трансфузіологія" / Шороп Євген Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 

гематології та трансфузіології НАМН України". — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2150 А] 

 УДК 616.155.392-07:611.018.52 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

4037. Гашинова К. Ю. Хронічне обструктивне захворювання легень: прогно-

зування перебігу та оптимізація терапії з урахуванням локального ураження та 

системних проявів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.27 "Пульмонологія" / Гашинова Катерина Юріївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Київ, 2017. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (67 назв). 

— 100 пр. — [2017-2745 А] УДК 616.24-002.2-036-085 

4038. Гуменюк Г. Л. Саркоїдоз органів дихання в Україні: епідеміологія, 

структура, семіотика, алгоритми діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Гуменюк Галина 
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Львівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 

31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (31 назва). — 100 пр. — [2017-1871 А] 

 УДК 616.2-002.5-036.22-07-08 

На ступінь кандидата 

4039. Басилайшвілі С. Ю. Оптимізація комбінованого лікування місцевороз-

повсюдженого недрібноклітинного раку легені : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Басилайшвілі Станіслав 

Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-3003 А] УДК 616.24-006.6-085 

4040. Бурбела Е. І. Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми у 

дітей шкільного віку із урахуванням їх психосоматичного стану : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бурбела Емілія 

Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-1967 А] УДК 616.248-07-085.85-053.5 

4041. Гладченко О. І. Клініко-імунологічна характеристика та ефективність 

лікування гострих стенозуючих ларинготрахеїтів при гострих респіраторних вірус-

них інфекціях у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Гладченко Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1692 А] 

 УДК 616.22/.23-036-08:616.92/.93]-053.2 

4042. Корчинська М. М. Особливості ведення хворих на вперше виявлений 

туберкульоз легень із супутніми вірусними гепатитами В та/або С : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Корчинська 

Марина Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-1992 А] 

 УДК 616.24-002.5-06:616.36-002-022.6]-07-085 

4043. Кравченко Н. К. Негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів у 

вагітних: особливості діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Кравченко Наталія 

Костянтинівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 2017. — 16, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

1632 А] УДК 616.2-022.7-07-085-055.26 

4044. Сем'янів І. О. Комплексне лікування хворих на вперше діагностований 

туберкульоз легень залежно від супутньої патології гепато-панкреато-біліарної сис-

теми та поліморфізму генів глутатіон-S-трансферази : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Сем'янів Ігор Олек-

сандрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. 
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закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (21 назва). — 120 пр. — [2017-1664 А] 

 УДК 616.24-002.5-06:616.36-002]-08-092:575.113 

4045. Турчина І. П. Ефективність комбінації індуктора інтерферону в поєд-

нанні з полівалентним піобактеріофагом у комплексному лікуванні хворих на пер-

систуючу бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Турчина Інна 

Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 

16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-2864 А] УДК 616.248-085:[615.234:577.245 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

4046. Бабій О. М. Діагностика та хірургічне лікування хронічного панкреатиту 

на етапах фіброзної трансформації підшлункової залози : (клініко-експерим. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Бабій Олександр Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти", [Держ. установа "Ін-т гастроенте-

рології НАМН України"]. — Запоріжжя, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35 

(56 назв). — 140 пр. — [2017-2162 А] УДК 616.37-002.2-006.327-07-089 

4047. Григорова А. О. Лікування і реабілітація при пошкодженнях та за-

пальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки із урахуванням психофізіоло-

гічного стану пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Григорова Аліна Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—35 (38 назв). — 100 пр. — [2017-3009 А] 

 УДК 616.314-089.23-085-036.82 

4048. Гуцуляк А. І. Експериментально-клінічне обґрунтування формування 

біліодигестивних анастомозів з використанням ВЧ-електрозварювання тканин : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Гуцуляк Андрій Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2017. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 24—29 (36 назв). — 120 пр. — [2017-1767 А] УДК 616.361-089.86:615.846 

4049. Коленко Ю. Г. Наукове обґрунтування удосконалення діагностики, 

лікування та профілактики передракових захворювань слизової оболонки порожнини 

рота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Коленко Юлія Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 30 с. : табл. — Бібліогр.: с. 23—26 

(38 назв). — 100 пр. — [2017-1819 А] УДК 616.311-006.6-07-08 

4050. Лукашенко А. В. Оптимізація хірургічного лікування злоякісних пухлин 

підшлункової залози та пухлин периампулярної зони : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лукашенко Андрій 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2017. — 

47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—44 (56 назв). — 80 пр. — [2017-1777 А] 

 УДК 616.37-006.6-089 
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На ступінь кандидата 

4051. Атанова Я. О. Вплив цукрового діабету 2 типу на мінеральну щільність 

кісткової тканини, маркери кісткового метаболізму та фосфорно-кальцієвий обмін у 

постменопаузальних жінок різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Атанова Яна Олегівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 

ендокрин. органів і тканин, [Клініка сімейн. медицини "Здравниця"]. — Київ, 2017. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2727 А] 

 УДК 616.379-008.64:616.71-018]:618.173 

4052. Білоокий О. В. Особливості діагностики та лікування жовчного пе-

ритоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Білоокий Олександр В'ячеславович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 24, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—22 (35 назв). — 100 пр. — [2017-2324 А]

 УДК 616.361-002.3-07-08 

4053. Васько А. А. Вдосконалення діагностики та лікування каріозних уражень 

зубів у дітей, які проживають в низинній частині ендемічної зони : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Васько 

Артур Артурович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-1860 А] 

 УДК 616.314-002-07-085-053.2 

4054. Ватаманеску Л. І. Обґрунтування комплексних методів лікування дітей з 

хронічним колостазом, обумовленого вродженими вадами ободової кишки : (екс-

перим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Ватаманеску Лівій Іванович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2017. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-1689 А] 

 УДК 616.35-008.63-002.52:616.348-056.7]-053.2-08 

4055. Вілсон Дж. І. Променева діагностика та ехоконтрольоване черезшкірне 

дренування абсцесів печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Вілсон Джосіах 

Іджу ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-2488 А] УДК 616.36-002.3-089.48-073.537 

4056. Воронкова Г. В. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики 

і лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб, що знаходяться на ортодонтич-

ному лікуванні, з використанням мукозального гелю з пробіотиком : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Воронкова 

Ганна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії 

Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл України "Укр. мед. стоматол. 

акад." МОЗ України]. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-1971 А] 

 УДК 616.311.2-002.2-084-085.324:579.8-026.81]:616.314-089.23 

4057. Гончаренко Є. В. Патогенетичне обґрунтування попередження усклад-

нень дентальної імплантації на етапі первинної фіксації імплантату : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
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Гончаренко Євгеній Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Харків, 2017. — 16, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3007 А]

 УДК 616.314-77-092.12 

4058. Горзов Л. Ф. Клініко-лабораторне обґрунтування ефективності ліку-

вання хронічних гінгівітів у дітей 12—15 років з незнімною ортодонтичною апа-

ратурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Горзов Людмила Федорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

1870 А] УДК 616.311.2-002.2-085-053.2 

4059. Горяча Л. М. Фармакогностичне вивчення амброзії полинолистої (Amb-

rosia artemisiifolia L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія і фармакогнозія" / Горяча Лілія Мико-

лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2017-1808 А] 

 УДК 616.322:582.99 

4060. Дирик В. Т. Обґрунтування профілактики та лікування захворювань 

пародонта у працівників, контактуючих з пестицидами в умовах закритого та від-

критого ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Дирик Володимира Тарасівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2065 А] УДК 616.314.17-084-085 

4061. Дуда О. В. Клініко-лабораторна оцінка ефективності профілактики і лі-

кування захворювань тканин пародонта у дітей з соматичними захворюваннями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Дуда Ольга Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2017-1875 А] УДК 616.314.17-06-084-085-053.2 

4062. Жданова Н. О. Оптимізація лікування хронічного апікального періо-

донтиту із використанням фотоактивованої дезінфекції та тимчасової обтурації 

кореневих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Жданова Наталія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-3013 А] УДК 616.314.17-008.1-085 

4063. Ірха С. В. Підготовка коренів зубів до ортопедичного лікування з ураху-

ванням обраної конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ірха Сергій Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", 

[Приват. ВНЗ "Київ. мед. ун-т Укр. асоц. нар. медицини"]. — Полтава, 2017. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1624 А] 

 УДК 616.314-089.23-77 

4064. Кияк С. В. Підвищення ефективності діагностики ретенції третіх мо-

лярів нижньої щелепи та оцінка прогностичних критеріїв при їх атиповому ви-

даленні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Кияк Соломія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2425 А] 

 УДК 616.314.8-007.1-07-089.87-06 
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4065. Коваленко Г. А. Розробка та клініко-технологічне обґрунтування за-

стосування силіконового відбиткового матеріалу для функціональних відбитків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Коваленко Галина Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — 

[2017-2773 А] УДК 616.314-76:615.46-036.8 

4066. Коваленко О. М. Клініко-біохімічні та морфо-функціональні особ-

ливості хронічного рефлюкс гастриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Коваленко Олександра Миколаїв-

на ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. 

установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — Дніпро, 2017. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2893 А] 

 УДК 616.33-002-07-08 

4067. Коган Л. Б. Профілактика і лікування захворювань пародонта у дітей, 

раніше прооперованих з приводу вродженої розщілини верхньої губи та піднебіння : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Коган Любов Борисівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-

лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. 

— Одеса, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

2077 А] УДК 616.314.17-084-08-053.2 

4068. Койчев Є. А. Обґрунтування хірургічної тактики лікування хворих з 

розповсюдженим гнійним перитонітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Койчев Євгеній Анатолійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-1991 А] УДК 616.381-002.3-089 

4069. Кравченко Л. І. Патогенетичне обґрунтування застосування озоно-

терапії в комплексному лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у 

дітей з алергічними захворюваннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кравченко Лариса Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України"]. — Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-3020 А] УДК 616.31-002-085.834 

4070. Ляховська А. В. Клініко-функціональне обґрунтування оптимізації орто-

донтичного лікування дівчат-підлітків із порушенням формування репродуктивної 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Ляховська Анастасія Віталіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2017. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2017-2097 А] 

 УДК 616.314-089.23:618.1]-053.6 

4071. Мельничук В. В. Профілактика та реабілітація стоматологічних хворих з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мельничук Віктор Во-

лодимирович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Ужгород, 2017. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2300 А] УДК 616.314.18-007.24-084-085 
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4072. Нагієва С. А. Синдром подразненого кишківника: клініко-морфологічна 

характеристика різних варіантів перебігу, особливості їх патогенезу та лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастро-

ентерологія" / Нагієва Севіль Алінагіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-1704 А] УДК 616.34-008.6-036-08 

4073. Нетков А. Д. Роль та місце малоінвазивних операцій у діагностиці та 

лікуванні хворих з обтураційною кишковою непрохідністю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Нетков Анатолій 

Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1920 А] УДК 616.34-007.272-089.81 

4074. Парфентьєва Н. Д. Функціональна пластика післяопераційних вентраль-

них гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Парфентьєва Наталія Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 

2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2015 А]

 УДК 616.381-007.43-089.844:616.381-089.168 

4075. Підгірний Б. Я. Перехресні механізми запалення і гемостазу в лікуванні 

хворих на гострий панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Підгірний Богдан Ярославович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

Ужгород, 2017. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

1932 А] УДК 616.37-002-036-08 

4076. Присяжнюк І. В. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу хроніч-

ного холециститу у хворих на гіпотиреоз, шляхи медикаментозної корекції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Присяжнюк Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2533 А] 

 УДК 616.366-002:616.441-008.64]-085 

4077. Рівіс О. Ю. Апаратурно-хірургічне лікування зубощелепних аномалій та 

деформацій з використанням скелетної опори на мініімплантати : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Рівіс Олег Юрійович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-2306 А] УДК 616.31-007-089 

4078. Тепла Т. О. Особливості перебігу, лікування і профілактики захворю-

вань тканин пародонта у пацієнтів з ураженням міжхребцевих дисків шийного від-

ділу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Тепла Тамара Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Ужгород, 2017. — 20, 

[1] с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2313 А] 

 УДК 616.314.18-08:[616.711-018.3:617.53 

4079. Троцький Г. М. Особливості перебігу та лікування гострих розладів 

травлення у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Троцький Гри-

горій Михайлович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2133 А] 

 УДК 616.3-036-085-06-053.2:[616.98:578.828ВІЛ]-055.26 

4080. Філіппенкова Л. О. Клініко-лабораторне обґрунтування вибору мате-

ріалу та використання цифрових технологій для виготовлення безметалевих конст-

рукцій незнімних зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Філіппенкова Лариса Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад.", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Полтава, 2017. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-1671 А] 

 УДК 616.314-77-089 

4081. Холодняк О. В. Лікування, профілактика та прогнозування локалізо-

ваних запальних захворювань тканин пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Холодняк Олександр 

Володимирович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-1954 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-07-084-085 

4082. Хомич Н. М. Комплексне місцеве лікування післяопераційних усклад-

нень атипового видалення нижніх третіх молярів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Хомич Наталія Мико-

лаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Львів, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1673 А] 

 УДК 616.314.8-089.87-06-08 

4083. Шкребнюк Р. Ю. Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку гене-

ралізованого пародонтиту та його лікування у хворих на цукровий діабет І типу, 

ускладнений діабетичною кардіоміопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шкребнюк Роксолана Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2591 А]

 УДК 616.314-002.4:616.379-008.64]-06:616.127-002 

4084. Яєчник О. Р. Інтенсивна терапія синдрому гастро-інтестинальної дис-

функції у пацієнтів з черепно-мозковою травмою, поєднаною з травмою кісток 

скелету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Яєчник Олег Романович ; М-во охорони 

здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Дніпро, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-2878 А] 

 УДК 616.33/.34-008.6-085:[616.831+616.71]-001 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

4085. Паньків І. В. Дефіцит вітаміну D та структурно-функціональний стан 

кісткової тканини при патології щитоподібної залози у населення різного віку, що 

проживає за умов йодної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Паньків Іван Володимирович ; М-во 
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охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 

ендокрин. органів і тканин, [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова Нац. акад. 

мед. наук України"]. — Київ, 2017. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—44 

(49 назв). — 100 пр. — [2017-1928 А] УДК 616.44-036:612.015.612-022.252]-053 

На ступінь кандидата 

4086. Кравців В. В. Серцева недостатність у хворих на токсичний зоб. Опти-

мізація діагностики і прогнозування віддалених результатів лікування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Кравців Вікторія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2017. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2514 А] 

 УДК 616.441-008.61-06:616.12-008.46]-07-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

4087. Резнікова А. О. Обґрунтування алгоритму лікування атопічного дерма-

титу в залежності від вікових особливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Резнікова Анна 

Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Харків, 2017. — 

16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1579 А] 

 УДК 616.5-002-08-053 

4088. Соколенко М. О. Клініко-імунологічні особливості ВІЛ-асоційованої 

герпетичної інфекції та оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Соколенко Максим 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буко-

вин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1943 А] 

 УДК 616.523:[616.98:578.828ВІЛ]]-036-08 

4089. Супрун О. С. Обґрунтування активної хірургічної тактики у хворих зі 

скальпованими та комбінованими пошкодженнями кінцівок : (клініко-експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Супрун Олександр Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2017-3038 А] 

 УДК 616.57/.58-001.4-089.844-092 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

4090. Бевзенко Т. Б. Ураження нирок при системних васкулітах: клінічні, ла-

бораторні та морфологічні особливості перебігу, фактори ризику, питання патоге-

незу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.12 

"Ревматологія" / Бевзенко Тетяна Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. 
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нац. мед. ун-т, [Держ. наук. установа "Наук.-практ. центр профілакт. та клініч. ме-

дицини" Держ. упр. справами]. — Лиман (Донец. обл.), 2017. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 23—28 (48 назв). — 100 пр. — [2017-2881 А] УДК 616.61-002:616-005.1]-092 

4091. Дідик І. В. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення організації 

попередження розвитку раку передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Дідик 

Іван Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1809 А]

 УДК 616.65-006.6-084:364.69 

4092. Нікітін О. Д. Патогенетичне обґрунтування лікування та профілактика 

захворювань у чоловіків, що призводять до подружнього безпліддя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Нікітін Олег 

Дмитрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2017. — 31 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 22—26 (49 назв). — 100 пр. — [2017-2807 А] УДК 616.697-092-08 

4093. Стецишин Р. В. Обґрунтування вибору лікувальної тактики при склад-

них каменях сечоводу з використанням малоінвазивних методів : (клініко-експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 

"Урологія" / Стецишин Роман Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (25 назв). — 

100 пр. — [2017-2832 А] УДК 616.617-003.7-089 

На ступінь кандидата 

4094. Абдельрахман Майсара. Клінічна ефективність пункційної склероте-

рапії парапельвикальних кіст нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Абдельрахман Майсара ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2721 А] УДК 616.61-006-092-089.82 

4095. Вільданов С. Р. Диференційна діагностика, лікування та профілактика 

ранніх ускладнень після трансплантації нирки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Вільданов Сергій Ренатович ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 

М-ва охорони здоров'я України". — Запоріжжя, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—15 (16 назв). — 120 пр. — [2017-2175 А] УДК 616.61-089.843-06-07 

4096. Загоруйко Р. Р. Малоінвазивне лікування запальних процесів верхніх 

сечовивідних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Загоруйко Роман Ростиславович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

2764 А] УДК 616.61/.62-002-089.81 

4097. Онуфрович О. К. Вільнорадикальні процеси та функціонування аргі-

наза/NO-синтазної системи сперматозоїдів при різних формах неплідності чоловіків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Онуфрович Олена Костянтинівна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського, М-во охорони здоров'я України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Га-

лицького]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

120 пр. — [2017-2574 А] УДК 616.697-092:612.616.2.015.1 
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4098. Сабадаш М. Є. Прогностичні фактори ускладнень після консерва-

тивного, малоінвазивного та хірургічного лікування хворих із закритою ізольованою 

травмою нирки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Сабадаш Максим Євгенійович ; Держ. установа "Ін-т урології 

НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

2540 А] УДК 616.61-001-08-06 

4099. Шаталін Б. О. Роль активних форм кисню та азоту в механізмах 

ушкодження сім'яників і сперматозоїдів при поєднаній дії на організм рентгенів-

ського опромінення та нітрату натрію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Шаталін Борис Олегович ; Сум. 

держ. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ 

України]. — Суми, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-2584 А] УДК 616.68-073.7 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

4100. Король П. О. Визначення остеосцинтиграфічних параметрів операбель-

ності у хворих на деформуючий остеоартроз при ендопротезуванні кульшових та 

колінних суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Король Павло Олександрович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. 

— Київ, 2017. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—28 (50 назв). — 100 пр. — [2017-

1896 А] УДК 616.728.2/.3-007.24-073.7 

На ступінь кандидата 

4101. Аплевич В. М. Ефективність застосування кінезіотейпування у програмі 

відновлювального лікування ідіопатичного сколіозу ранніх ступенів у дітей старшо-

го шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Аплевич Валерія Михай-

лівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ 

медицини трансп. МОЗ України"]. — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2361 А] 

 УДК 616.711-007.5-021.3-085.468.2-053.5 

4102. Білостоцький А. І. Клініко-біомеханічне обґрунтування вибору тактики 

хірургічного лікування пацієнтів з порушеннями консолідації переломів дистального 

відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Білостоцький Антон Ігорович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. 

М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. 

— Харків, 2017. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (15 назв). — 110 пр. — 

[2017-1853 А] УДК 616.718.4-001-089 

4103. Лапшин Д. В. Оптимізація обсягу остеосинтезу переломів довгих кісток 

у постраждалих із різним ступенем тяжкості політравми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

Лапшин Дмитро Вячеславович ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 
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здоров'я України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2895 А] 

 УДК 616.717.4/.6+616.718.4/.6]-001.5-089 

4104. Пехенько В. С. Оптимізація патогенетичної терапії ревматоїдного 

артриту у поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Пехенько Валентина 

Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Львів, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-1572 А] 

 УДК 616.72-002.77:616.12-008.331.1]-085 

4105. Пирогов Є. М. Хірургічне лікування пацієнтів із медіальними перелома-

ми шийки стегнової кістки шляхом малоінвазивного остеосинтезу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Пирогов Євген Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук 

України". — Харків, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв). — 

110 пр. — [2017-1751 А] УДК 616.718.4-001.5-089.22 

4106. Синенький О. В. Вплив дефіциту вітаміну D на перебіг ревматоїдного 

артриту та шляхи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Синенький Омелян Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т геронтології 

ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Лиман (Донец. обл.), 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2906 А] 

 УДК 616.72-002.77:[616.391:577.161.2 

4107. Таєр Джамал Іззат Арар. Діагностика та консервативне лікування 

диспластичного сколіозу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Таєр Джамал Іззат Арар ; М-во 

охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т. — Лиман (Донец. обл.), 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2988 А] 

 УДК 616.711-007.5-07-08-053.2 

4108. Твердохліб Т. О. Прогнозування перебігу реактивних артритів у дітей в 

залежності від місцевого імунітету та мікрофлори кишечника : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Твердохліб 

Тетяна Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-2230 А] УДК 616.72-002-036.1:[612.017+612.336]]-053.2 

4109. Чемерис О. А. Діагностика та лікування порушень формування кульшо-

вих суглобів у новонароджених та немовлят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Чемерис Олена Адріанівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2871 А] УДК 616.728.2-007.1-053.3 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

4110. Борщов С. П. Диференційна діагностика та комплексна інтенсивна те-

рапія хворих на менінгоенцефаліти з використанням інтратекальних методів : 

(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
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наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" ; 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Борщов Сергій Петрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського". — Київ, 2017. — 

41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (40 назв). — 150 пр. — [2017-

1966 А] УДК 616.831.9-002-079.4-085 

4111. Демченко А. В. Хронічна ішемія мозку : (аспекти патогенезу, діагнос-

тики та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Демченко Аліна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Запоріз. 

держ. мед. ун-т МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—39 

(55 назв). — 100 пр. — [2017-2328 А] УДК 616.831-005.4-036-07-08 

На ступінь кандидата 

4112. Бєляєв А. О. Обґрунтування ефективності транскраніальної магнітної 

стимуляції при мігрені : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бєляєв Анатолій Олександрович ; Нац. акад. [мед.] 

наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Одес. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1764 А] 

 УДК 616.857-085:615.849.11 

4113. Євтушок Б. А. Клініко-генетична та епідеміологічна характеристика 

вроджених вад невральної трубки : (на моделі Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Євтушок Богдана 

Анатоліївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. 

наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони 

здоров'я України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-2762 А] УДК 616.8-007-056.7-036 

4114. Ісайкова О. І. Дослідження впливу транскраніальної магнітної стиму-

ляції на вегетативну дисфункцію у хворих на хронічну ішемію мозку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Ісайкова Олена Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т неврології, психіат-

рії та наркології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 

2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-1771 А] УДК 616.83-005.4-085:615.849.11 

4115. Конотопчик С. В. Ендоваскулярне лікування хворих з церебральними 

аневризмами з використанням асистуючих методів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Конотопчик Станіслав 

Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України", [ДУ "Наук.-практ. центр ендоваскуляр. нейрорентгено-

хірургії НАМН України"]. — Київ, 2017. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-3018 А] УДК 616.831-005-007.64-085 

4116. Крамарева О. Г. Оптимізація волемічної підтримки у постраждалих з 

тяжкою черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Крамарева Ольга 

Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 

100 пр. — [2017-1738 А] УДК 616.831-001-085.81.032 

4117. Лонтковський Ю. А. Нейрохірургічне лікування локальної спастичності 

м'язів нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Лонтковський Юрій Анатолійович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — 

Київ, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

2570 А] УДК 616.8-089:616.748 

4118. Мохамад Аднан Гхалеб Аль-Травнех. Післяопераційна ад'ювантна те-

рапія, якість життя і прогнозування результатів лікування пацієнтів з метастатич-

ними пухлинами головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Мохамад Аднан Гхалеб Аль-Травнех ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2017. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 130 пр. — [2017-2436 А] 

 УДК 616.831-006-033.2-089.168-085 

4119. Радзіховська Н. С. Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний 

склероз, залежність від перебігу захворювання та лікування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Радзіховська 

Наталія Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2017. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1577 А] 

 УДК 616.832-004-06:[616.69+618.17]]-08 

4120. Робак К. О. Дифузійно-тензорна магнітно-резонансна томографія при 

внутрішньомозкових пухлинах головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Робак Крістіана Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-2687 А] УДК 616.831-006-073.7 

4121. Салій М. І. Оптимізація діагностики лакунарного інсульту з урахуван-

ням гемодинамічних, нейровізуалізаційних та нейропсихологічних характеристик : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Салій Марина Ігорівна ; 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, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2350 А] УДК 616.831-005.1-07 

4122. Скрипко Л. А. Оптимізація лікування поліневропатії у хворих на цукро-

вий діабет 2 типу на базі комплексного нейроімунного підходу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Скрипко 

Леся Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2017-1711 А] 

 УДК 616.833-08:616.379-008.64 

4123. Сулій Л. М. Комплексна нейропсихологічна та нейрофізіологічна діаг-

ностика когнітивних порушень у хворих з хронічною ішемією головного мозку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. 

хвороби" / Сулій Людмила Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України"]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-1713 А] УДК 616.831-005.4-072.7 
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4124. Фрейдман М. Ю. Мікрохірургічна денервація в хірургічному лікуванні 

спастичної кривошиї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Фрейдман Марк Юрійович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3040 А]

 УДК 616.8-009.1:616.743]-089.81 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь доктора 

4125. Кіосєва О. В. Медико-психологічна характеристика та психопревенція 

адаптаційних порушень у студентської молоді : (симптоматологія, патоперсонологія, 

адиктив. фон, копінг-стратегії, генодиспозиц. комунікація) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Кіосєва 

Олена Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти, [Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології]. — Харків, 2017. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—37 (29 назв). — 100 пр. — [2017-2074 А] 

 УДК 616.89-008-07-057.875 

На ступінь кандидата 

4126. Баскіна В. В. Оптимізація сімейного функціонування жінок після пер-

винного психотичного епізоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Баскіна Вікторія Вікторівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Одес. нац. мед. ун-т]. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (22 назви). — 100 пр. — 

[2017-2165 А] УДК 616.89-036.4-055.2:316.362 

4127. Возний Д. В. Адаптивна модель медико-соціальної реабілітації залежних 

від алкоголю осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.17 "Наркологія" / Возний Денис Віталійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Держ. 

закл. "Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України"]. — Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (33 назви). — 100 пр. — [2017-1864 А] 

 УДК 616.89-008.441.3-085.85-055.1 

4128. Курбан М. М. Гелікобактерна інфекція та рівень гомоцистеїну у хворих 

на артеріальну гіпертензію в поєднанні з Helicobacter pylori асоційованим гастритом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Курбан Мар'яна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2085 А] 

 УДК 616.89:579.84]:[616.12-008.331.1+616.33-002] 

4129. Широков О. В. Психосоціальна реабілітація хворих на параноїдну шизо-

френію, поєднану з кістковим туберкульозом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Широков Олександр Ва-

сильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії 

та наркології НАМН України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Харків, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

2275 А] УДК 616.895.8+616.71-002.5]-058:364.62 
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4130. Шкода К. В. Дезадаптація членів сім'ї хворого на параноїдну шизо-

френію з тривалими термінами захворювання : (психопатол. феноменологія, чинники 

формування, психокорекція) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Шкода Костянтин Володимирович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2149 А] 

 УДК 616.895-055.5/.7:616.895.8-083 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

4131. Коцюбайло Л. П. Особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій 

коронавірусної етіології у дорослих: клініка, діагностика та лікування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / 

Коцюбайло Любов Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2942 А] 

 УДК 616.92/.93-053.8-07-085 

4132. Лісний А. Є. Вплив забезпеченості організму дитини цинком та повноти 

проведення перинатальної антиретровірусної профілактики на частоту вертикальної 

трансмісії ВІЛ у Львівській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Лісний Андрій Євстахович ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2092 А] 

 УДК 616.9-084+612.015-034.5]-053.2:614.1:[616.98:578.828ВІЛ]](477.83) 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

4133. Лисенко Р. Б. Алопластика складних дефектів черевної стінки : (екс-

перим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лисенко Руслан Борисович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 36, 

[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 100 пр. — [2017-2520 А] 

 УДК 617.55-089.844 

4134. Малиновський А. В. Лапароскопічна пластика великих і гігантських 

гриж стравохідного отвору діафрагми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Малиновський Андрій Володимирович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 25—31 (60 назв). 

— 100 пр. — [2017-2432 А] УДК 617.55-007.43-089.844 

4135. Паламар О. І. Особливості діагностики та хірургічного лікування краніо-

фаціальних пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.05 "Нейрохірургія" / Паламар Орест Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", 
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[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2017. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (41 назва). — 160 пр. — [2017-2109 А] 

 УДК 617.51/.52-006-07-089 

На ступінь кандидата 

4136. Артеменко В. Ю. Періопераційне забезпечення прохідності дихальних 

шляхів при хірургічному лікуванні хворих з флегмоною шиї : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Артеменко Валерій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1762 А] 

 УДК 617.53-002.36-089 

4137. Бєсєдін О. М. Удосконалення методу вакуум-терапії ран у хворих на 

цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Бєсєдін Олександр Михайлович ; Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти МОЗ України. — Харків, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-1965 А] УДК 617.586:616.379-008.64]-085.82 

4138. Білай А. І. Ефективність модифікованої тотальної екстраперитонеоско-

пічної пластики у лікуванні пахвинної грижі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Білай Андрій Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 120 пр. — [2017-1684 А] 

 УДК 617.557-007.43-089.843 

4139. Кшановський О. Е. Обґрунтування та оцінка ефективності діагностики 

синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії із застосуванням інвазивних методів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Кшановський Олексій Едуардович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського НАМН України"]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 11—15 (25 назв). — 100 пр. — [2017-2385 А] УДК 617.541:616.428-002]-07-08 

4140. Пімахов В. В. Діагностика та хірургічне лікування ушкоджень органів 

грудної клітки, поєднаних з черепно-мозковою травмою : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пімахов Володимир 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. після-

диплом. освіти МОЗ України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Запоріжжя, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 120 пр. — 

[2017-2214 А] УДК 617.541+616.831]-001-07-089 

4141. Плотніков А. В. Ефективність лапароскопічних операцій при закритій 

поєднаній абдомінальній травмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Плотніков Андрій Валерійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. 

мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-1827 А] УДК 617.55-089.855-072.1 

4142. Приступюк М. О. Хірургічне лікування хворих на невроішемічну форму 

синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Приступюк Максим Олександрович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 
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ендокрин. органів і тканин, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2679 А] 

 УДК 617.586:616.379-008.64]-089 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

4143. Шаргородська І. В. Роль біомеханічних властивостей фіброзної обо-

лонки ока при аномаліях рефракції та кератоконусі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Шаргородська Ірина 

Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). 

— 100 пр. — [2017-1837 А] УДК 617.753+617.72-007.64]:612.841.067 

На ступінь кандидата 

4144. Денисюк Л. І. Діагностична значимість поліморфізму Pro72Arg гена 

TP53 у розвитку та прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Денисюк Любов Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 110 пр. — [2017-2499 А] УДК 617.7-007.681:575.17 

4145. Єгорова К. С. Нейроофтальмологічні аспекти клінічного перебігу ідіо-

патичної внутрішньочерепної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Єгорова Катерина Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України"]. — Київ, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

2069 А] УДК 617.731:616.831-008.331.1 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

4146. Веропотвелян М. П. Дослідження ролі генетичних чинників в етіології 

та патогенезі репродуктивних розладів на різних етапах внутрішньоутробного 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Веропотвелян Микола Петрович ; Держ. установа "Нац. наук. центр 

радіац. медицини НАМН України". — Київ, 2017. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—42 (76 назв). — 100 пр. — [2017-2617 А] УДК 618.39-056.7:575.113 

4147. Сафонова І. М. Антенатальні ехографічні моніторинги і визначення 

ступеня перинатального ризику для оптимізації ведення вагітності та постнатальної 

тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Сафонова Інесса Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

[та ін.]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (60 назв). — 200 пр. — 

[2017-1940 А] УДК 618.29-073.432.19 

4148. Таран О. А. Цервікальна неоплазія: прогностично-діагностичні критерії 

моніторингу та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Таран Оксана Анатоліївна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (33 назви). — 100 пр. — [2017-

1951 А] УДК 618.146-007.2-07-08 

На ступінь кандидата 

4149. Гаврилюк Г. М. Оптимізація програми реабілітаційної терапії у па-

цієнток після операцій на матці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гаврилюк Галина Миро-

славівна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-

Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-1804 А]

 УДК 618.14-089.168-085 

4150. Ганчева О. В. Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності та про-

філактика ускладнень у жінок, хворих на пієлонефрит : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ган-

чева Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-2743 А] УДК 618.36-008.6-06-084:616.61-002 

4151. Гарбузенко Н. Д. Оптимізація алгоритму диференційованого ведення 

безплідних жінок з гіперпластичними процесами матки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Гарбузенко Наталя Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. 

— Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-1805 А] УДК 618.177+618.14-007.5]-082 

4152. Дем'яненко Л. В. Оптимізація методів діагностики та лікування добро-

якісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синд-

ромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Дем'яненко Леся Володимирівна ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. наук.-

практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин]. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1619 А]

 УДК 618.14-006-07-08 

4153. Задорожний О. А. Патогенетичні підходи до профілактики та лікування 

акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних, хворих на туберкульоз легень, 

обтяжений залізодефіцитною анемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Задорожний Олександр 

Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

2333 А] УДК 618.3-06-084-085:[616.24-002.5+616.155.194 

4154. Коцабин Н. В. Диференційований підхід до покращення імплантацій-

ного потенціалу ендометрію у жінок із невдалими спробами запліднення in vitro в 

анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Коцабин Наталія Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2017. — 20, 

[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2781 А] 

 УДК 618.14-089.843:618.3 

4155. Краснянська Л. О. Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих з 

зовнішнім генітальним ендометріозом : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Краснянська Лілія Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
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ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тер-

нопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16— 17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

2515 А] УДК 618.16-002-085.37 

4156. Маланчук О. Б. Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів в 

терміні 22—28 тижнів, ускладнених передчасним розривом плодових оболонок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Маланчук Олег Борисович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 17 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2003 А] 

 УДК 618.34-06-082 

4157. Машевський А. С. Вплив оваріоектомії на перебіг краніоскелетної травми 

та ремоделювання стегнової кістки в період пізніх проявів травматичної хвороби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Машевський Андрій Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2017. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2391 А] 

 УДК 618.11-089.87-06:[616.711/.714+616.718.4]-001]-092.9 

4158. Нецкар І. П. Оптимізація тактики ведення жінок з рубцем на матці з 

використанням родинно-орієнтованих технологій та партнерських пологів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Нецкар Ірина Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(7 назв). — 100 пр. — [2017-1783 А] УДК 618.3-036:618.14-003.92 

4159. Олешко В. Ф. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень 

у вагітних з недостатністю обтураційної функції шийки матки : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 

Олешко Віктор Федорович ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. 

мед. наук України", [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 27 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—23 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2526 А] 

 УДК 618.3-06-084:618.146-008 

4160. Остап'юк Л. Р. Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового 

ендометриту : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Остап'юк Леся Ро-

манівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — 

[2017-2438 А] УДК 618.5-06:618.14-002-07-036 

4161. Писарєва О. Л. Відновлення репродуктивної функції у жінок з суб-

мукозною міомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Писарєва Ольга Леонідівна ; Держ. 

установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України", [Донец. нац. 

мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України]. — Київ, 2017. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2443 А] УДК 618.14-006.36-036.82 

4162. Прохач А. В. Прогнозування, профілактика та лікування гематологічної 

токсичності системної терапії раку молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Прохач Анна Володи-
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мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Держ. закл."Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2024 А] 

 УДК 618.19-006.6-07-08 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

4163. Караваєв Т. А. Формування якості наповнених крейдами і каолінами 

стирол-акрилових водно-дисперсійних фарб : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Ка-

раваєв Тарас Анатолійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (58 назв). — 100 пр. — [2017-1816 А] 

 УДК 620.1:691.57-4 

4164. П'яних К. Є. Розвиток наукових засад теплотехнологій заміщення при-

родного газу альтернативними видами палива : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 

П'яних Костянтин Євгенович ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 2017. — 45 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 (44 назви). — 150 пр. — [2017-2820 А] 

 УДК 620.925:662.63 

4165. Струтинський С. В. Функціонально-орієнтована елементна база проекту-

вання систем гідро- і пневмоприводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Струтинський Сергій Васильович ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 

39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — [2017-2696 А] 

 УДК 62-82-85 

4166. Учанін В. М. Розроблення методів і засобів вихрострумового контролю 

матеріалів та конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Учанін 

Валентин Миколайович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 

2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (58 назв). — 100 пр. — [2017-2355 А]

 УДК 620.179.14 

На ступінь кандидата 

4167. Кунта О. Є. Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конст-

рукцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / 

Кунта Ольга Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2384 А] 

 УДК 620.17:539.5 

4168. Руткевич В. С. Обґрунтування параметрів системи гідроприводів блоч-

но-порційного відокремлювача консервованих кормів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Руткевич Володимир Степанович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 

2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2017-1662 А] 

 УДК 62-82:631.363 
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4169. Савенко Б. В. Еколого-економічні засади збалансованого використання 

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

наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. середо-

вища" / Савенко Богдан Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2852 А] УДК 620.92:502.171](477) 

4170. Стеценко Г. П. Закономірності формування структури, текстури і влас-
тивостей при комбінованій пластичній деформації низько- і ультранизьковуглецевих 

сталей для холодного штампування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Стеценко Ганна Петрівна ; Держ. 

ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Нац. металург. акад. України]. 

— Дніпро, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-2909 А] УДК 620.175:669.15-194.2:621.983.5 

4171. Ткач Т. В. Формування структури та властивостей товстих листів з низь-

ковуглецевих сталей після нагріву і деформації в міжкритичному інтервалі тем-

ператур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Ткач Тетяна Вадимівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури". — Дніпро, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-2699 А] УДК 620.192.42:669.15-194.2 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 

Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.01 Теорія та принципи машинобудування (машинознавство)  

На ступінь кандидата 

4172. Невлюдова В. В. Технологічне забезпечення якості гнучких структур у 

виробах електронної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / 

Невлюдова Вікторія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (26 назв). — 100 пр. — [2017-2126 А] 

 УДК 621.01:621.38 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  

та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

4173. Іллєнко В. В. Трансформація фізико-хімічного стану радіонуклідів у 

ґрунті та їх надходження до сільськогосподарських рослин за впливу комплексних 

бактеріальних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Іллєнко Володимир Віталійович ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3016 А] УДК 621.039.574.5:631.45 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

4174. Рябова С. О. Гідродинамічне удосконалення поворотно-лопатевої гідро-

турбіни на основі використання просторового профілювання лопатей робочого 
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колеса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.17 

"Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Рябова Світлана Олександрівна ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного 

НАН України]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-2539 А] УДК 621.224.35 

621.3 Електрика. Електротехніка 

На ступінь кандидата 

4175. Карпусь С. Г. Отримання пучків багатозарядних іонів газів на малога-

баритному електростатичному прискорювачі горизонтального типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 

частинок" / Карпусь Степан Геннадійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. 

фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (20 назв). 

— 100 пр. — [2017-3017 А] УДК 621.3.038.61 

4176. Троханяк В. І. Енергоефективна система підтримання мікроклімату в 

птахівничих приміщеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Троханяк Віктор Іванович ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 26 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (27 назв). — 100 пр. — [2017-2315 А] 

 УДК 621.3.079:[536.587:631.227 

621.3.01 Загальні положення. Теорія 

На ступінь кандидата 

4177. Сорокін Д. С. Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку 

нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. елект-

ротехніка" / Сорокін Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2017-1665 А] УДК 621.3.01:517.958 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

4178. Макарчук О. В. Методи і засади створення високошвидкісних безкон-

тактних електричних машин з постійними магнітами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Ма-

карчук Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (30 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

2098 А] УДК 621.313.8 

4179. Нікіфоров А. П. Розвиток теорії та методів захисту і управління розпо-

дільних мереж смарт-грид : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Нікіфоров Андрій Петрович ; 

Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Покровськ (Донец. обл.), 2017. — 36, [8] с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (40 назв). — 100 пр. — [2017-2808 А] 

 УДК 621.316.1-049.65 
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4180. Погорєлов С. В. Теоретичні та експериментальні основи створення 

тонкодротяних решіток болометрів для контролю потужного лазерного випро-

мінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Погорєлов Станіслав Вікторович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.]. — Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (52 назви). — 100 пр. — [2017-2127 А] 

 УДК 621.317.794:537.872 

4181. Тугай Д. В. Енергоефективність інтелектуальних систем електропоста-

чання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Тугай Дмитро Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (33 назви). — 100 пр. — [2017-2316 А] 

 УДК 621.314:621.315.59]:004.896 

На ступінь кандидата 

4182. Васюк В. В. Лінійний електромеханічний перетворювач в системах 

електродинамічної обробки зварних з'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Васюк Вячеслав Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-2244 А] УДК 621.314:621.791.037 

4183. Гончаренко І. С. Визначення оптимальних варіантів приєднання віднов-

люваних джерел енергії до електричних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Гон-

чаренко Ігор Станіславович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2248 А] 

 УДК 621.311 

4184. Гречко В. В. Електромагнітні давачі для високовольтного електронного 

трансформатора струму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Гречко Вячеслав Вадимович ; 

НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2249 А] УДК 621.314.22 

4185. Мельник М. І. Розроблення методу і засобів контролю поляризаційного 

потенціалу підземних трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Мельник Мар'ян Ігорович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Кар-

пенка. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2017-2299 А] УДК 621.317.72:621.643.2 

4186. Циганенко Б. В. Ефективність роботи розподільних електричних мереж 

при підвищенні їх класу напруги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Циганенко Борис 

Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікор-

ського". — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-2266 А] УДК 621.311.13 

4187. Щур В. І. Енергоефективне керування вітроустановками малої потуж-

ності для генерування електричної і теплової енергії : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Щур Всеволод Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2153 А] УДК 621.311.245 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь доктора 

4188. Босий Д. О. Розвиток наукових основ підвищення енергоефективності 

режимів електропостачання електрифікованих залізниць : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Босий Дмитро 

Олексійович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпро, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (51 назва). — 

100 пр. — [2017-1608 А] УДК 621.331 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь кандидата 

4189. Ущаповський Д. Ю. Інтенсифікація процесу електроекстракції міді в 

комплексній переробці оксидної руди з отриманням високоліквідних продуктів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.03 "Техн. 

електрохімія" / Ущаповський Дмитро Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2134 А] УДК 621.357.2 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

4190. Педченко А. Ю. Теплоелектричний стан печей графітування Кастнера : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси 

та обладнання хім. технології" / Педченко Анатолій Юрійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2111 А] 

 УДК 621.365.32:66.046.562 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

4191. Олійник О. О. Підвищення чутливості вимірювання мікроскопу неста-

ціонарної фотопружності для дослідження матеріалів електроніки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Олійник Остап Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-2809 А] УДК 621.385.833.2.082.55 

4192. Савін К. Г. Перелаштовувані циліндричні метало-діелектричні резона-

тори НВЧ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 

"Твердотіл. електроніка" / Савін Костянтин Георгійович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2541 А] УДК 621.382.029.62 
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621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

4193. Думич С. С. Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації 

інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Думич Степан Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2017-2067 А] УДК 621.391 

4194. Моат Талат Рамадан Салах. Метод синтезу накладених інфокому-

нікаційних мереж в умовах самоподібного групового трафіку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Моат Талат Рамадан Салах ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 

2017. — 20 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

2125 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

4195. Заярнюк П. М. Підвищення ефективності оцінювання надійності радіо-

електронної апаратури з урахуванням особливостей дрейфів параметрів і статистики 

відмов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 

"Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікацій" / Заярнюк Павло Михайлович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2017-2070 А] УДК 621.396 

4196. Кузьминич І. В. Методи підвищення стійкості радіоприйому в мережах 

зв'язку підрозділів Національної гвардії України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби теле-

комунікацій" / Кузьминич Ілля Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. Нац. гвардії України. — Харків, 2017. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 

(29 назв). — 100 пр. — [2017-2084 А] УДК 621.396.62:351.743 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

4197. Попович П. В. Удосконалення методів керування відеопотоком у сис-

темах цифрового телебачення за критерієм якості відеозображення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Попович Павло Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-1659 А] УДК 621.397.13 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь доктора 

4198. Воронков О. І. Методологія організації робочого процесу пневмо-

двигуна комбінованої енергетичної установки міського автомобіля : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-

новки" / Воронков Олександр Іванович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 

Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (39 назв). — 100 пр. — [2017-

1868 А] УДК 621.436.21 

На ступінь кандидата 

4199. Кантор С. А. Підвищення ефективності попереднього охолодження 

циклового повітря газотурбінних установок : (в клімат. умовах півдня України) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та 

енерг. установки" / Кантор Сергій Анатолійович ; Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(27 назв). — 100 пр. — [2017-1890 А] УДК 621.438 

4200. Коновалов А. В. Підвищення економічності газопоршневої установки 

автономного енергозабезпечення охолодженням наддувного повітря абсорбційним 

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

спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Коновалов Андрій Вікторович ; Нац. 

ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2017. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (43 назви). — 100 пр. — [2017-2778 А] УДК 621.433 

4201. Хамза Омар Адел Хамза. Вибір параметрів силової установки із сис-

темою утилізації попутного нафтового газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Хамза Омар Адел 

Хамза ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2995 А] УДК 621.433.3:665.612 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь доктора 

4202. Роговий А. С. Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних 

нагнітачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.17 

"Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Роговий Андрій Сергійович ; Нац. техн. 

ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2017. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (62 назви). — 100 пр. — [2017-2349 А] 

 УДК 621.694.3:621.651 

На ступінь кандидата 

4203. Рачинський А. Ю. Гідродинаміка і тепломасообмін в контактному ути-

лізаторі теплоти газокрапельного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика і пром. теплоенергетика" / 

Рачинський Артур Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-1578 А] УДК 621.647.2:536.423.4 

4204. Чжоу ХуиЮй. Підвищення надійності енергетичних насосів методом 

зниження коливань витрат та тиску в трубопровідних системах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енерго-

установки" / Чжоу ХуиЮй ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2017-2357 А] УДК 621.65.07 

4205. Шевченко С. А. Удосконалення пневмосистеми запуску ракетних дви-

гунів шляхом стабілізації тиску робочого тіла та поліпшення її динамічних 
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характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Шевченко Сергій Анд-

рійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. підприємство "КБ "Пів-

денне" ім. М. К. Янгеля" Держ. косм. агентства України (Дніпро)]. — Харків, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

2039 А] УДК 621.646.4:629.76.03 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

4206. Пузир Р. Г. Розвиток теоретичних основ методів розрахунку технологіч-

них параметрів процесів формозміни ободів коліс транспортних засобів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 

оброб. тиском" / Пузир Руслан Григорович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—43 (77 назв). — 100 пр. — [2017-2026 А] УДК 621.7.04:629.3.027.4 

На ступінь кандидата 

4207. Войтович А. А. Диспергування структури наплавлених шарів системи 

Fe-Cr-B-C для підвищення їх зносостійкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Войтович Андрій Андрійо-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2053 А] УДК 621.791.92:669.018.25 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання  

На ступінь доктора 

4208. Мусійко В. Д. Наукові основи створення спеціальних землерийних ма-

шин безперервної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Мусійко Володимир 

Данилович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Нац. трансп. ун-т]. — Харків, 2017. 

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—38. — 100 пр. — [2017-1743 А] УДК 621.879 

4209. Поліщук Л. К. Динаміка привідних систем і стрілових конструкцій 

стрічкових конвеєрів мобільних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Поліщук Леонід Клав-

дійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2017. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (32 назви). — 100 пр. — [2017-2397 А] 

 УДК 621.867.2-82 

На ступінь кандидата 

4210. Лятуринський В. О. Формування оптимального технологічного напру-

жено-деформованого стану поясних зварних з'єднань коробчастих балок мостових 

кранів конструктивними і технологічними способами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Лятурин-

ський Василь Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — 

Одеса, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1908 А]

 УДК 621.874:539.3 

4211. Ткачук К. В. Обґрунтування раціональних конструктивних параметрів 

шарнірно-зчленованих стрілових систем портальних кранів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / 



   

 
160 

Ткачук Катерина Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. 

техн. ун-т"]. — Харків, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2232 А] УДК 621.875.5 

4212. Удовікова С. В. Підвищення продуктивності похилого ковшового еле-

ватора з ковшами з рухомими днищами півкруглої форми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Удовікова 

Світлана Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 110 пр. — [2017-2239 А] УДК 621.867.3 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 

4213. Мікосянчик О. О. Структурно-енергетичні та реологічні показники 

мастильного шару в контакті тертя в умовах несталих режимів роботи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 

машинах" / Мікосянчик Оксана Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 100 пр. — [2017-2522 А] 

 УДК 621.891 

4214. Циганов В. В. Науково-методологічні засади формування зносостійких 

поверхонь деталей при багатокомпонентній термоконтактній дії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в ма-

шинах" / Циганов Володимир Васильович ; Нац. авіац. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. 

— Київ, 2017. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (59 назв). — 100 пр. — [2017-

1675 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

4215. Хамуйела Жоакім Аугушто Герра. Генетико-морфологічний синтез 

затискних патронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Хамуйела Жоакім 

Аугушто Герра ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". 

— Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (57 назв). — [2017-2581 А]

 УДК 621.941 

4216. Чуприна В. М. Наукові основи оцінки динамічної якості верстатів і їх 

вузлів при агрегатно-модульному проектуванні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інстру-

менти" / Чуприна Володимир Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Держ. наук.-випробув. центр Збройних сил України М-ва 

оборони України]. — Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (28 назв). 

— 100 пр. — [2017-2147 А] УДК 621.9.01.022 

На ступінь кандидата 

4217. Бица Р. О. Обґрунтування характеристик токарних кулачкових патронів 

з адаптивними затискними елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / 

Бица Роман Олегович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2017. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 120 пр. — [2017-

2883 А] УДК 621.941-229.3 
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4218. Дегтярьов І. М. Технологічне забезпечення обробки деталей типу 
важелів в умовах серійного виробництва з використанням гнучких верстатних 
пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
"Технологія машинобуд." / Дегтярьов Іван Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2017-2369 А] УДК 621.9.01 

4219. Клименко В. Г. Удосконалення процесу плоского торцевого шліфування 
за рахунок управління параметрами зони контакту круга з деталлю : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Клименко Віталій Григорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2017. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (33 назви). — 100 пр. — [2017-2292 А] 

 УДК 621.923.025 
4220. Мірзак В. Я. Підвищення якості тонколистового розділового штампу-

вання механічним компенсатором похибок системи "прес-штамп" : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 
тиском" / Мірзак Володимир Якович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроград-
ського, [Центральноукр. нац. техн. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (35 назв). — 100 пр. — [2017-2797 А] 

 УДК 621.98.04 
4221. Пелих І. В. Обґрунтування раціональних параметрів і розробка динаміч-

но активної колосниково-карткової просіючої поверхні вібраційних грохотів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для 
металург. вир-ва" / Пелих Ігор Володимирович ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпро, 2017. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (17 назв). — 100 пр. — [2017-
2955 А] УДК 621.928.23 

4222. Руднєв О. В. Забезпечення якості двошарових алмазних пластин при 
алмазно-іскровому шліфуванні на основі аналізу приведеного профілю ріжучої 
поверхні круга : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Руднєв Олександр 
Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—22 (48 назв). — 100 пр. — [2017-2538 А] УДК 621.923 

4223. Черниш А. А. Удосконалення технології формування великогабаритних 
товстолистових деталей з елементами жорсткості з обмеженням осередку деформа-
ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Про-
цеси та машини оброб. тиском" / Черниш Андрій Анатолійович ; Кременчуц. нац. ун-т 
ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2713 А] УДК 621.97 

4224. Штегін О. О. Підвищення продуктивності процесу фрезерування прос-
торово-складних поверхонь деталей забезпеченням динамічної стійкості технологіч-
ної оброблювальної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Штегін Олексій 
Олександрович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2593 А] УДК 621.914 

622 Гірнича справа 

На ступінь кандидата 

4225. Шамрай В. І. Управління декоративними властивостями гірських порід 

на основі фактурної обробки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Шамрай Во-

лодимир Ігорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1678 А] УДК 622.027 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  
родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

4226. Євтєєва Л. І. Оптимізація процесу екскавації гірської маси в кар'єрах з 
урахуванням динамічного опору копанню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / 
Євтєєва Любов Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 
Сікорського". — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 
110 пр. — [2017-1621 А] УДК 622.232 

4227. Жукова Н. І. Обґрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідрив-
них робіт на кар'єрах в умовах закарстованих породних масивів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ 
корис. копалин" / Жукова Наталія Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(24 назви). — 100 пр. — [2017-2374 А] УДК 622.233 

4228. Клещов А. Й. Удосконалення технології плазмо-механічного руйну-
вання гірських порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Клещов Антон 
Йосипович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 
Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 120 пр. — [2017-
2291 А] УДК 622.236.3 

4229. Ковтун А. І. Удосконалення технології керованого розколу кам'яних 
блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. ко-
палин" / Ковтун Андрій Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 
ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(11 назв). — 100 пр. — [2017-2294 А] УДК 622.236.2 

4230. Лубан С. В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинис-
тих бурових розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Лубан Сергій Володимирович ; Івано-
Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2017. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 200 пр. — [2017-2096 А] 

 УДК 622.244 
4231. Христюк А. О. Обґрунтування параметрів процесу гідромеханічного ви-

лучення бурштину з піщаних покладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Христюк Андрій Олек-
сійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Нац. ун-т вод. 
госп-ва та природокористування]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2707 А] УДК 622.236.5:622.339 

622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 

Підготовка руди до плавлення 

На ступінь кандидата 

4232. Шевченко О. Є. Обґрунтування параметрів фільтрувально-пульсаційної 

машини для зневоднення глибоководних органо-мінеральних осадів : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Шев-

ченко Олександр Євгенійович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Техн. ун-т "Фрайбер-

зька гірн. акад." (Фрайберг, ФРН). — Дніпро ; Фрайберг, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2586 А] УДК 622.792.2/.3 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

4233. Дудля К. Є. Обґрунтування параметрів і розробка засобів підвищення 

безпеки транспортування та утилізації метану вугільних шахт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Дудля 

Катерина Євгеніївна ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, 

[Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпро, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2889 А] УДК 622.8:622.324.5 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

4234. Семко В. О. Надійність несучих та огороджувальних конструкцій із 

сталевих холодноформованих тонкостінних профілів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Семко Володимир Олександрович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія 

Кондратюка. — Полтава, 2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (40 назв). — 

100 пр. — [2017-2308 А] УДК 624.046.2:624.014.2.073.8 

На ступінь кандидата 

4235. Дмитренко Є. А. Розрахункова модель зчеплення у залізобетоні за наяв-

ністю дискретних тріщин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Дмитренко Євген Анатолійо-

вич ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-1979 А] УДК 624.012.45.041 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

4236. Носенко О. П. Розвиток наукових основ розробки ефективних конструк-

цій шпунтових стін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Носенко Олег Павлович ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро, 2017. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 36—41 (45 назв). — 100 пр. — [2017-2949 А] УДК 624.137.4 

На ступінь кандидата 

4237. Мосічева І. І. Передбудівельне ущільнення слабких основ портових 

територій в особливих умовах дренування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Мосічева Ірина Іванівна ; 

Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. — Одеса, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2017-2524 А] УДК 624.159.4 
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4238. Юхименко А. І. Технологія горизонтального бурозмішувального арму-

вання ґрунтів основ споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Юхименко Артем 

Ігорович ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 

Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

2877 А] УДК 624.138.23:691.328.1 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь доктора 

4239. Буряковський С. Г. Наукові основи вибору електроприводів стрілочних 

переводів для швидкісних та високошвидкісних залізниць : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Буряковський 

Сергій Геннадійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп.]. — Харків, 2017. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (47 назв). 

— 100 пр. — [2017-2613 А] УДК 625.151-83 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

4240. Дубик О. М. Моделювання напружено-деформованого стану нежорстких 

дорожніх одягів, відновлених за технологією холодного ресайклінгу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та 

аеродроми" / Дубик Олександр Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

1874 А] УДК 625.8.03 

4241. Скрипченко О. В. Підвищення зчіпних властивостей асфальтобетонних 

покриттів автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Скрипченко Олександра 

В'ячеславівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-1942 А] УДК 625.85.089 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід 

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

4242. Старкова О. В. Система науково обґрунтованого вибору організаційно-

технологічних рішень, що забезпечують підвищення експлуатаційного ресурсу кана-

лізаційних колекторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Старкова Ольга Во-

лодимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2017. — 45 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (43 назви). — 100 пр. — [2017-2549 А] 

 УДК 628.6-224.7:696.14 

На ступінь кандидата 

4243. Бернацька Н. Л. Зниження рівня забруднень дріжджовмісних стічних 

вод в умовах кавітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бернацька Наталія Любомирівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 

100 пр. — [2017-1605 А] УДК 628.31:[504.5:582.282.23 

4244. Галкіна О. П. Підвищення ефективності роботи систем оборотного во-

допостачання коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Галкіна Олена 

Павлівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міського госп-

ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2017-2414 А] УДК 628.179.2:662.74 

4245. Самченко Д. М. Удосконалення роботи споруд з вилучення іонів 

важких металів феритним методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Самченко 

Дмитро Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — [2017-2222 А] 

 УДК 628.316.12:669.018.674 

4246. Шевчук О. В. Обґрунтування розрахункових параметрів інфільтрацій-

них майданчиків у міських системах дощового водовідведення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналі-

зація" / Шевчук Ольга Володимирівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокорис-

тування. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-2718 А] УДК 628.212 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

На ступінь кандидата 

4247. Головач С. В. Методи випробувань та калібрування безплатформенних 

інерціальних навігаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / Головач Сергій Воло-

димирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", 

[Казенне підприємство приладобудування "Арсенал"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1806 А] УДК 629.058 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

4248. Дубінін Є. О. Концепція забезпечення стійкості положення шарнірно-

зчленованих колісних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Дубінін Євген Олек-

сандрович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. — [2017-2420 А] УДК 629.3.017 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

4249. Кислий Д. М. Підвищення енергоефективності ведення вантажних поїздів 

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

05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Кислий Дмитро Миколайович ; 
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Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-

2380 А] УДК 629.424:629.46.016.2/.5 

4250. Павлюченков М. В. Удосконалення конструкції кінцевих опорних 

пристроїв вагонів-цистерн з метою зниження матеріалоємності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Павлюченков Михайло Васильович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2017-2812 А] УДК 629.463.32.027 

4251. Сумцов А. Л. Удосконалення методів та моделей визначення системи 

технічної експлуатації модернізованих маневрових тепловозів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Сумцов Андрій Леонідович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

2836 А] УДК 629.424.1.083 

4252. Трихліб О. Д. Удосконалення системи контролю витрат дизельного па-

лива маневровими тепловозами в експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / 

Трихліб Олексій Дмитрович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2860 А] 

 УДК 629.424.016.15 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь кандидата 

4253. Обертюр К. Л. Підвищення безпеки експлуатації суден методами управ-

ління подіями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Обертюр Костянтин Лео-

нідович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2209 А] 

 УДК 629.54.017:[656.6.07:005.931.1 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

4254. Середа В. О. Концепція проектування компактних наземних пускових 

пристроїв для запуску безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.07.06 "Назем. комплекси, старт. обладнан-

ня" / Середа Владислав Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(31 назва). — 100 пр. — [2017-2257 А] УДК 629.7.085:629.735-519-022.51 

На ступінь кандидата 

4255. Катаєва М. О. Методи вимірювання геометричних параметрів авіа-

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

05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Катаєва Марія Олек-
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сандрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Нац. 

авіац. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-1817 А] УДК 629.7.012 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове 
 господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

4256. Распопіна С. П. Наукові основи оцінювання лісорослинного потенціалу 
та лісопридатності ґрунтів рівнинної частини України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Рас-
попіна Світлана Петрівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Харків. нац. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Львів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — [2017-1661 А] УДК 630*114(477) 

На ступінь кандидата 

4257. Кобець О. В. Особливості стану, росту і формування дубових насаджень 
Великоанадольського лісового масиву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Кобець Олексій 
Володимирович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена 
"Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — 
Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2017-
2293 А] УДК 630*22:582.632.2](477.62) 

4258. Лакида М. О. Біотична продуктивність лісів державної організації "Ре-
зиденція "Залісся": стан та динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.02 "Лісовпоряд. і ліс. таксація" / Лакида Марина 
Олексіївна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України]. — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2649 А] УДК 630*5:630*68](477.41) 

4259. Румянцев М. Г. Особливості природного поновлення основних лісо-
утворювальних порід в дібровах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісів-
ництво" / Румянцев Максим Григорович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, 
НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації 
ім. Г. М. Висоцького. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2017-2307 А] УДК 630*231(477) 

4260. Сидоренко С. Г. Постпірогенний розвиток сосняків Лівобережного Лісо-
степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Сидоренко Сергій Григорович ; Держ. 
агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. 
госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2311 А] 

 УДК 630*434:630*25]:582.475](477) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

4261. Рунчева Н. В. Формування та розвиток корпоративних відносин в 
аграрній сфері: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рунчева 
Наталія Вікторівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Херсон. держ. аграр. ун-т]. — 
Полтава, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 140 пр. — 
[2017-2825 А] УДК 631.15:334.78 

На ступінь кандидата 

4262. Балдик Д. О. Формування економічних результатів діяльності сільсько-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Балдик Денис Олек-

сандрович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Мелітополь 

(Запоріз. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-2922 А] УДК 631.15 

4263. Бінерт О. В. Розвиток організаційно-економічних умов функціонування 

виробників молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бінерт Олеся Василівна ; 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 110 пр. — [2017-1685 А] УДК 631.152:637.1 

4264. Вислободська Г. П. Розвиток виробничих послуг у сільському госпо-

дарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Вислободська Галина Петрівна ; Львів. нац. 

аграр. ун-т. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2017-2246 А] УДК 631.1:338.46 

4265. Гуцуляк В. Р. Маркетинговий механізм розвитку сільськогосподарських 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гуцуляк Вікторія Романівна ; Львів. нац. аграр. 

ун-т. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-3010 А] УДК 631.11.027 

4266. Захарченко О. Г. Енергетичний менеджмент логістичної системи вироб-

ництва і збуту насіння соняшника в сільськогосподарських підприємствах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 

підприємствами" / Захарченко Олена Григорівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). 

— 100 пр. — [2017-3015 А] УДК 631.155.2:[633.854.78:631.5 

4267. Заяць Р. В. Управління власністю в аграрних підприємствах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. 

підприємствами" / Заяць Роман Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (14 назв). — 120 пр. — [2017-2634 А] УДК 631.115 

4268. Лаврів І. М. Експортний потенціал аграрних підприємств Львівської області : 

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

та упр. підприємствами" / Лаврів Ірина Михайлівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

3022 А] УДК 631.155.2:339.564](477.83) 

4269. Назар М. В. Ефективність кредитування сільськогосподарських під-

приємств фінансовими установами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Назар Мар'яна 

Віталіївна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3031 А] УДК 631.11:336.77 
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4270. Пеньковський В. С. Формування та розвиток господарств сільського 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пеньковський Валентин Сергійович ; 

Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 140 пр. — [2017-2814 А] УДК 631.11:338.48-44(1-22) 

4271. Попович А. А. Удосконалення рентного механізму управління сільсько-

господарським землекористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування і охорони навколиш. 

середовища" / Попович Андрій Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2678 А] УДК 631.15:332.3]:332.68 

4272. Редько М. С. Стратегічна реструктуризація аграрних підприємств в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Редько Михайло Сергійович ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 130 пр. — [2017-2398 А] УДК 631.152:005.591.4]:339.9 

4273. Ткаченко О. С. Формування механізму економічного оздоровлення сіль-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ткаченко Олександр 

Сергійович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2017-2554 А] УДК 631.162 

4274. Яворська В. В. Розвиток підприємництва у сільськогосподарських під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Яворська Вікторія Вікторівна ; Львів. нац. 

аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

2278 А] УДК 631.152 

631.2 Сільськогосподарські будівлі, споруди 

На ступінь кандидата 

4275. Долгіх Д. О. Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів 

ґрунтового теплообмінника для вентиляції тваринницьких приміщень : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Долгіх Денис Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха 

(Київ. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

1733 А] УДК 631.22:628.83:621.565.93 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

4276. Березовецький С. А. Обґрунтування параметрів технічного оснащення 

технологічних систем збирання озимого ріпаку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Березовецький Сергій Андрійович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т 

механізації та електрифікації сіл. госп-ва" Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 130 пр. — 

[2017-1683 А] УДК 631.35:633.853.49 
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4277. Гапоненко О. І. Обґрунтування параметрів пружних стояків дискових 

ґрунтообробних агрегатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Гапоненко Олександр 

Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Держ. наук. 

установа "Укр. НДІ прогнозування і випробування техніки і технологій для с.-г. вир-

ва ім. Леоніда Погорілого" М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2180 А]

 УДК 631.31.02 

4278. Городняк Р. В. Обґрунтування параметрів дозатора-змішувача компо-

нентів комбікормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Городняк Роман Ва-

сильович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 150 пр. — [2017-1618 А] УДК 631.363:636.085.55 

4279. Петриченко Є. А. Обґрунтування схеми та параметрів комбінованого 

удобрювально-посівного машинно-тракторного агрегату : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. 

вир-ва" / Петриченко Євгеній Анатолійович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т, [Нац. наук. 

центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва" Нац. акад. аграр. наук Ук-

раїни]. — Вінниця, 2017. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2956 А] УДК 631.33 

4280. Чвартацький Р. І. Обґрунтування параметрів машин для подрібнення і 

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

05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Чвартацький Роман Ігорович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 120 пр. — [2017-2268 А] УДК 631.363.2 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

4281. Огородня А. І. Окультурювання опідзолених ґрунтів фітомеліоратив-

ними заходами : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Огородня 

Альбіна Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунто-

знавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2210 А] 

 УДК 631.415.2:631.61](477.54) 

4282. Швиденко І. К. Особливості накопичення 
137

Cs картоплею за різних 

умов вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Швиденко Ірина Костянтинівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2318 А] 

 УДК 631.453:628.4.047]:[635.21:631.86 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

4283. Цьова Ю. А. Агроекологічне значення способів механічного обробітку 

ґрунту в умовах Полтавської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Цьова Юрій Андрійович ; Житомир. 

нац. агроекол. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Житомир, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 130 пр. — [2017-2998 А] 

 УДК 631.511:631.95](477.53) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

4284. Васюта В. В. Теоретичне і експериментальне обґрунтування технології 

мікрозрошення овочевих культур у Південному Степу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Васюта 

Володимир Вікторович ; Ін-т вод. проблем і меліорації Нац. акад. аграр. наук 

України. — Київ, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(56 назв). — 100 пр. — [2017-1726 А] УДК 631.674:635.1/.8](477.7) 

4285. Чарний Д. В. Розвиток теоретичних засад і удосконалення технологій 

очищення природних вод в системах сільськогосподарського водопостачання : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. ме-

ліорації" / Чарний Дмитро Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. 

проблем і меліорації. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38 (42 назви). — 

100 пр. — [2017-2476 А] УДК 631.6.03:628.161.034.3 

На ступінь кандидата 

4286. Лукашук В. П. Підвищення продуктивності осушуваних мінеральних 

ґрунтів шляхом біомеліорації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Лукашук Віта Петрівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1702 А] УДК 631.62 

4287. Нестеренко О. М. Оптимізація еколого-меліоративного стану територій 

за рівнями ґрунтових вод в умовах впливу каналів та зрошувальних систем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Нестеренко Олена Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і 

меліорації. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2017-2804 А] УДК 631.67 

4288. Петроченко О. В. Удосконалення технології підготовки і розподілу води 

на групових сільськогосподарських водопроводах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Петроченко Олексій 

Вячеславович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — 

Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (28 назв). — 

100 пр. — [2017-2685 А] УДК 631.672:628.14/.16 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

4289. Вега Н. І. Агрохімічна оцінка сучасних систем удобрення ячменю ярого 

на темно-сірому опідзоленому ґрунті в Західному Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Вега 

Наталія Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунто-

знавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського", [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2245 А]

 УДК 631.813:633.16"321"](477.8) 
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631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

4290. Безділь Р. В. Агроекологічне обґрунтування застосування добрив, отри-

маних із відходів кролівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Безділь Роман Васильович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

2731 А] УДК 631.95:631.861 

4291. Шевчук Н. І. Екологічні функції та енергетичний потенціал лісових на-

саджень Поділля в умовах змін клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шевчук Наталія Ігорівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2587 А]

 УДК 631.95:630*5](477.43/.44) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

4292. Фещук О. М. Срібляста парша картоплі та заходи щодо обмеження її 

розвитку в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Фещук Олександр Миколайович ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — 

Київ, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

2468 А] УДК 632.4:635.21]:632.9](477) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

4293. Бойко М. О. Агробіологічне обґрунтування елементів технології ви-

рощування гібридів сорго зернового в Південному Степу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Бойко 

Микола Олександрович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2609 А] 

 УДК 633.174:631.527.5](477.7) 

4294. Колісник О. М. Стійкість самозапилених ліній та гібридів кукурудзи до 

основних хвороб та шкідників в умовах Правобережного Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Колісник Олег Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. 

установа "Ін-т зерн. культур", [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Дніпро, 2017. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 120 пр. — [2017-1894 А] 

 УДК 633.15:631.527](292.485:477.4) 

4295. Коновалов Д. В. Оптимізація технології прискореного розмноження до-

базового насіння пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і на-

сінництво" / Коновалов Давид Віталійович ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Ін-т 
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фізіології рослин і генетики НАН України]. — Умань (Черкас. обл.), 2017. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2645 А] 

 УДК 633.11"324":631.53](292.485:477) 

4296. Панкєєв С. В. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону 

живлення та умов зволоження на Півдні України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Панкєєв Сергій Воло-

димирович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2017-2813 А] 

 УДК 633.11"324":631.8:631.67](477.7) 

4297. Пастух О. Д. Особливості формування агробіоценозів сумісних посівів 

проса і гречки залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу Захід-

ного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Пастух Олександр Дмитрович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2673 А] 

 УДК 633.17+633.12]:631.5](292.485-15) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

4298. Леонова Н. М. Селекція соняшнику на використання ефекту гетерозису 

в гібридів F1 кондитерського типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Леонова Ніна Миколаївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2017. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2017-3024 А] 

 УДК 633.854.78:631.527 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

4299. Жила М. І. Фармакологічна та клінікоморфологічна оцінка імуномо-

дулюючих і пробіотичних засобів : (клініч. дослідж., документація, фармакол. 

контроль ефективності дії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 

[спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" ; 16.00.02 "Патологія, онкологія 

і морфологія тварин" / Жила Микола Іванович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. 

добавок М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Львів, 2017. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 31—37 (47 назв). — 100 пр. — [2017-1877 А] 

 УДК 636.09:[615.37+636.087 

4300. Нагорна Л. В. Акарози і ентомози продуктивної птиці : (поширення та 

протипаразитар. заходи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Нагорна Людмила Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 

2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2017-1823 А]

 УДК 636.5.09:576.89 

4301. Шкромада О. І. Експериментальне обґрунтування застосування комп-

лексних дезінфектантів у свинарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
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Шкромада Оксана Іванівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Сум. нац. аграр. ун-т]. — 

Харків, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (37 назв). — 100 пр. — [2017-

2874 А] УДК 636.4.09:614.48 

На ступінь кандидата 

4302. Євтух Л. Г. Клініко-експериментальне обґрунтування порушень сперма-

тогенезу в імпортованих в Україну бугаїв-плідників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Євтух Людмила 

Григорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. 

агроекол. ун-т]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. 

— [2017-2372 А] УДК 636.2.082.454.09:612.616](477) 

4303. Коваленко І. В. Санітарно-гігієнічна оцінка дезінфікуючих засобів для 

передінкубаційної санації яєць та імуноактивації ембріонів курчат : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. са-

нітарія" / Коваленко Ірина Володимирівна ; Держ. служба України з питань 

безпечності харч. продуктів та захисту споживачів, Сум. нац. аграр. ун-т, Держ. 

наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів. — Суми, 2017. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2336 А] 

 УДК 636.5.09:637.43]:614.48 

4304. Кривда М. І. Бактеріальні ускладнення в статевих шляхах кобил за ла-

тентного перебігу ринопневмонії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-

логія" / Кривда Марина Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-

раїни, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назви). — 120 пр. — [2017-2382 А] 

 УДК 636.1.09:[616.24-002-008.87:579.841 

4305. Кушнір В. І. Фармако-токсикологічна характеристика імуностимулюю-

чого препарату на основі пептидогліканів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Кушнір Во-

лодимир Ігорович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого, [Держ. н.-д. контрол. ін-т вет. препаратів та корм. добавок М-ва аграр. політики 

та продовольства України]. — Львів, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-2087 А] УДК 636.5.09:615.37 

4306. Максименко П. М. Санітарно-гігієнічна оцінка мийних і дезінфікуючих 

засобів для санації вимені корів та молочного обладнання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Максименко Павло Миколайович ; Держ. служба України з питань безпечності харч. 

продуктів та захисту споживачів [та ін.]. — Суми, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2298 А] 

 УДК 636.2.09:637.1.07]:[636.2.083.36:579.62 

4307. Палишнюк К. Ю. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів забою курчат-

бройлерів за застосування антибіотику фторхінолонового ряду : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / 

Палишнюк Катерина Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-

раїни. — Київ, 2017. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-1566 А] УДК 636.52/.58.09:614.31]:[637.543:615.33 

4308. Скляр І. О. Санітарна оцінка і якість коров'ячого молока при застосу-

ванні ОПС для обробки шкіри вимені і доїльного обладнання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 
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санітарія" / Скляр Іван Олександрович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Сум. нац. аграр. 

ун-т]. — Харків, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-1710 А] УДК 636.2.09:637.112 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

4309. Бондар С. О. Оцінка особливостей формування молочної продуктив-
ності стада великої рогатої худоби різних порід : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Бондар 
Світлана 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 
НААН України]. — Миколаїв, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(9 назв). — 100 пр. — [2017-2925 А] УДК 636.2.082 

4310. Ільницька О. Ю. Розведення за лініями та родинами тварин прикарпат-
ського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 
та селекція тварин" / Ільницька Олена Юріївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця 
НААН]. — Львів, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. 
— [2017-2071 А] УДК 636.27.082.25(477) 

4311. Ліцький В. О. Гігієнічно-технологічне забезпечення утримання надре-
монтного молодняку на підприємствах малої потужності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 
Ліцький Василь Олексійович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. 
— Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2017-1701 А] УДК 636.2.083-053.2 

636.3 Дрібні жуйні тварини. Дрібна рогата худоба 

На ступінь кандидата 

4312. Тютюнник О. С. Особливості обміну речовин і продуктивні якості мо-
лодняку овець за різних рівнів лізину, метіоніну і сульфуру у їх раціонах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Тю-
тюнник Оксана Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — 
Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-
2237 А] УДК 636.32/.38.087"464":577.12 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

4313. Кукурудзяк К. В. Вплив свинарських господарств різної потужності на 
екологічний стан прилеглих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кукурудзяк Катерина Василівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1773 А] 

 УДК 636.4.02:504.3 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

4314. Прудиус Т. Я. Ефективність використання біологічно активної кормової 
добавки "Активіо" в годівлі гусей та курчат-бройлерів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / 
Прудиус Тарас Ярославович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 
ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 
100 пр. — [2017-2819 А] УДК 636.5.087.8 

4315. Федорук Н. М. Вплив різних рівнів протеїну і лізину на продуктивність 
та обмін речовин у страусів африканських : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Федорук 
Наталія Миколаївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2017. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2017-1594 А] 

 УДК 636.6.087:591.13]:598.221 
4316. Фіялович Л. М. Використання сухих яблучних вичавок, збагачених 

хелатними сполуками та ферментними препаратами, в годівлі гусей : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і 
технологія кормів" / Фіялович Леся Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2867 А] УДК 636.598.087.3 

636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь доктора 

4317. Шевчук Т. В. Наукове обґрунтування та розробка нових технологічних 
прийомів удосконалення продуктивності лисиці та песця : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тварин-
ництва" / Шевчук Тетяна Володимирівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т 
вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Миколаїв, 2017. — 43 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (54 назви). — 100 пр. — [2017-2916 А] 

 УДК 636.934.08 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 
Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

4318. Грудко Н. О. Оптимізація технології вирощування рибопосадкового 
матеріалу веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum)) в умовах Півдня України : (на 
прикладі виробничо-експерим. Дніпров. осетр. риборозплід. з-ду) : автореф. Дис. На 
здобуття наук. ступеня канд. С.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Грудко 
Наталя Олександрівна ; Нац. Акад. аграр. Наук України, Ін-т риб. Госп-ва, [ДВНЗ 
"Херсон. Держ. Аграр. Ун-т"]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 100 пр. — [2017-2752 А] УДК 639.371.2:597.423](477.7) 

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 

4319. Никируй В. Е. Удосконалення технології виготовлення флексографічних 
друкарських форм лазерним гравіюванням : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня 
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канд. Техн. Наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. Вир-ва" / Никируй 
Володимир Ернестович ; Укр. Акад. друкарства. — Львів, 2017. — 21 с., включ. 
Обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 150 пр. — [2017-2900 А] 

 УДК 655.326.1 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

4320. Попова Н. В. Розвиток підприємств транспортно-логістичної системи та 

його маркетингова підтримка : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

Наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. Підприємствами" / Попова Надія 

Василівна ; Укр. Держ. Ун-т залізн. Трансп., [Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т]. — Харків, 

2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (42 назви). — 115 пр. — [2017-2023 А] 

 УДК 656.07 

На ступінь кандидата 

4321. Дженчако В. Г. Підвищення ефективності роботи транспортно-вантаж-

ного комплексу промислового підприємства з вивантаження масової сировини у 

зимовий період : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Техн. Наук : 

спец. 05.22.12 "Пром. Трансп." / Дженчако Вадим Георгійович ; Дніпропетров. Нац. 

Ун-т залізн. Трансп. Ім. Акад. В. Лазаряна, [Держ. ВНЗ "Приазов. Держ. Техн. Ун-т"]. — 

Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2017-2757 А] УДК 656.073 

4322. Доля О. Є. Ефективність функціонування маршрутів міського пасажир-

ського транспорту : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Техн. Наук : 

[спец.] 05.22.01 "Трансп. Системи" / Доля Олена Євгенівна ; Одес. нац. Мор. Ун-т, 

[Харків. нац. Ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Одеса, 2017. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2122 А] УДК 656.022.025.2 

4323. Літвінова Я. В. Удосконалення логістичного управління різними видами 

транспорту, складуванням та переробкою вантажів у транспортних вузлах : автореф. 

Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Техн. Наук : спец. 05.22.01 "Трансп. Системи" / 

Літвінова Яна Володимирівна ; Харків. нац. Автомоб.-дорож. Ун-т. — Харків, 2017. 

— 21 с., включ. Обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

2430 А] УДК 656.071.4 

4324. Мосьпан В. М. Удосконалення функціонування пасажирського транс-

порту в містах за рахунок об'єднання транспортних підприємств загального користу-

вання : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Техн. Наук : спец. 05.22.01 

"Трансп. Системи" / Мосьпан Валерій Миколайович ; Харків. нац. Автомоб.-дорож. 

Ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2017-2798 А] УДК 656.072 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

4325. Гілевич В. В. Підвищення ефективності роботи регульованих перехресть 

з жорсткими світлофорними циклами : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. 

Техн. Наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. Системи" / Гілевич Володимир Васильович ; 

Нац. Трансп. Ун-т, [Нац. Ун-т "Львів. Політехніка"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-2286 А] УДК 656.1.053:656.056.4 
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4326. Гончаренко С. Ю. Визначення попиту на послуги пасажирського марш-

рутного транспорту в середніх містах : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. 

Техн. Наук : спец. 05.22.01 "Трансп. Системи" / Гончаренко Сергій Юрійович ; Хар-

ків. нац. Автомоб.-дорож. Ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2932 А] УДК 656.13.02(1-21) 

4327. Колій О. С. Раціональне розташування зупиночних пунктів автобусних 

та тролейбусних маршрутів відносно регульованих перехресть : автореф. Дис. На 

здобуття наук. ступеня канд. Техн. Наук : спец. 05.22.01 "Трансп. Системи" / Колій 

Олександр Сергійович ; Харків. нац. Автомоб.-дорож. Ун-т. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-2775 А] 

 УДК 656.11.022.9:656.11.056.4 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

4328. Саяпіна І. О. Удосконалення методів і засобів підвищення завадостій-

кості тональних рейкових кіл : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Техн. 

Наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Саяпіна Інна 

Олександрівна ; Укр. Держ. Ун-т залізн. Трансп. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2017-2827 А] 

 УДК 656.259.1:004.032.26 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

4329. Крук Ю. Ю. Методи адаптивного управління діяльністю оператора 

портового терміналу : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Техн. Наук : 

спец. 05.22.01 "Трансп. Системи" / Крук Юрій Юрійович ; Одес. нац. Мор. Ун-т. — 

Одеса, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-1899 А]

 УДК 656.612.071-044.332 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

4330. Мошковська О. А. Управлінський облік на молокопереробних під-

приємствах : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня д-ра екон. Наук : [спец.] 

08.00.09 "Бух. Облік, аналіз та аудит" / Мошковська Олена Анатоліївна ; Київ. Нац. 

Торг.-екон. Ун-т. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—38 (116 назв). — 

100 пр. — [2017-2800 А] УДК 657:637.13 

4331. Осадча Т. С. Бухгалтерський облік та аналіз ренти: теорія і методологія : 

автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня д-ра екон. Наук : спец. 08.00.09 "Бух. Облік, 

аналіз та аудит" / Осадча Тетяна Станіславівна ; Житомир. Держ. Технол. Ун-т. — 

Житомир, 2017. — 37 с., включ. Обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (44 назви) та 

в підрядк. Прим. — 100 пр. — [2017-1784 А] УДК 657:332.6 

4332. Тарасова Т. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління сталим 

розвитком підприємств торгівлі : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

Наук : спец. 08.00.09 "Бух. Облік, аналіз та аудит" / Тарасова Тетяна Олексіївна ; 

Харків. держ. Ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 100 пр. — [2017-2550 А] УДК 657.05:339.17 
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На ступінь кандидата 

4333. Панадій О. П. Управлінський облік у сільськогосподарських підприєм-

ствах в умовах сучасних інституційних перетворень : автореф. Дис. На здобуття 

наук. ступеня канд. Екон. Наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. Облік, аналіз та аудит" / 

Панадій Олександр Петрович ; Нац. Акад. аграр. Наук України, Нац. Наук. центр "Ін-т 

аграр. Економіки". — Київ, 2017. — 21 с., включ. Обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-2672 А] УДК 657:631.11 

4334. Рибакова О. А. Облік і контроль біологічних перетворень в птахів-

ництві : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. Екон. Наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. Облік, аналіз та аудит" / Рибакова Ольга Анатоліївна ; Нац. Акад. аграр. Наук 

України, Нац. Наук. центр "Ін-т аграр. Економіки", [Держ. ВНЗ "Київ. Нац. Екон. Ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2576 А] УДК 657:636.5 

4335. Судин Ю. А. Облік і аналіз гудвілу підприємств : автореф. Дис. На 

здобуття наук. ступеня канд. Екон. Наук : спец. 08.00.09 "Бух. Облік, аналіз та 

аудит" / Судин Юлія Анатоліївна ; Тернопіл. Нац. Екон. Ун-т. — Тернопіль, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 110 пр. — [2017-2835 А] 

 УДК 657.421.3 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

4336. Пономаренко Т. В. Забезпечення економічної стійкості підприємств та її 

оцінювання : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня д-ра екон. Наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. Підприємствами" / Пономаренко Тетяна Вадимівна ; 

ДВНЗ "Криворіз. Нац. Ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. Обл.), 2017. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (44 назви). — 100 пр. — [2017-2850 А] 

 УДК 658.155:338.246.024 

На ступінь кандидата 

4337. Воротніков В. А. Управління конкурентоспроможністю інноваційної про-

дукції машинобудівних підприємств : автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. 

Екон. Наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. Підприємствами" / Воротніков Віталій 

Анатолійович ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2017-2490 А] 

 УДК 658.821:005.591.6]:62 

4338. Гапонцева О. В. Товарознавча оцінка редьки різних господарсько-бо-

танічних сортів та формування якості продуктів її переробки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. про-

дуктів" / Гапонцева Оксана Володимирівна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Харків, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

130 пр. — [2017-2744 А] УДК 658.52:005.52]:635.15 

4339. Докуніна К. І. Формування економічного механізму енергозбереження 

на підприємствах комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Докуніна Катерина Ігорівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, 
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[Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2017. — 22 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3012 А] 

 УДК 658.261/.262:332.87 

4340. Доманова О. В. Споживні властивості смажених ковбас в модифіко-

ваних натуральних оболонках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Доманова Олена Володи-

мирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2017-2842 А] УДК 658.62:637.523 

4341. Євтушенко О. А. Управління фінансовим забезпеченням відтворення 

основних засобів машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

шенко Ольга Анатоліївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — [2017-

2630 А] УДК 658.152:62 

4342. Жайворонок Л. В. Формування маркетингової товарної політики під-

приємств на ринку хлібобулочних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Лідія Володимирівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2332 А] УДК 658.8:664.6 

4343. Жук Є. О. Механізм управління виробничим потенціалом підприємства 

в умовах ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жук Єва Олексіївна ; Хмельниц. 

нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2017-1983 А] УДК 658.5:621 

4344. Кайдрович Х. І. Фінансова рівновага як механізм забезпечення еконо-

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

наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Кайдрович Христина 

Іванівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2017. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2017-1889 А] 

 УДК 658.14/.17 

4345. Калашнікова В. В. Оптимізація взаємодії в системі "людина — житло — 

середовище" за критеріями психологічного комфорту для елітного житла : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / 

Калашнікова Вікторія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. авіац. 

ун-т]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (29 назв). — 100 пр. — 

[2017-2891 А] УДК 658.512.2:[69:728.1 

4346. Комаха В. О. Товарознавча оцінка акрилових водно-дисперсійних фарб з 

модифікованою крейдою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Комаха Володимир Олек-

сандрович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2017-2843 А] УДК 658.62:667.62 

4347. Красілич І. О. Розвиток експортно-імпортної діяльності машинобудів-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Красілич Ірина Олегівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2844 А] УДК 658.6:339.56]:62 

4348. Пестовська З. С. Управління поточними фінансовими потребами ма-

шинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пестовська Зоя Стані-

славівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 120 пр. — [2017-2529 А] УДК 658.15:62 

4349. Пономарьов Д. Е. Формування і оцінка стійкого фінансового розвитку 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Пономарьов Денис Едуардович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

2677 А] УДК 658.14/.15 

4350. Попова Т. М. Товарознавча оцінка круп із гречки і проса та продуктів з 

їх використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Попова Тетяна Миколаївна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (19 назв). — 130 пр. — [2017-2817 А] УДК 658.62:005.52]:664.788 

4351. Порцельт Л. П. Інформаційно-методичне забезпечення процесного управ-

ління витратами промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Порцельт Лариса Петрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 120 пр. — [2017-1935 А] 

 УДК 658.15:334.716 

4352. Радєва О. Г. Амортизаційна політика як важіль оновлення основних 

засобів підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Георгіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 110 пр. — [2017-2348 А] УДК 658.152:330.142.211.4]:62 

4353. Сиваченко О. В. Використання маркетингових комунікацій на засадах 

стимулювання збуту продукції підприємств машинобудування : автореф. дис. на здо-

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

приємствами" / Сиваченко Олександр Вікторович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 

2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 110 пр. — [2017-2310 А]

 УДК 658.8:62 

4354. Сурмай Д. Д. Управління витратами і прибутком на основі концепції 

маржинального підходу на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Сурмай Данило Данилович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-1948 А]

 УДК 658.15:67/68 

4355. Ткаліч О. В. Удосконалення управління витратами в дослідних госпо-

дарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Ткаліч Ольга Вікторівна ; Дніпропетров. держ. 

аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-2553 А] УДК 658.155:631.117.4 

4356. Чернецька О. В. Управління інвестиційною привабливістю підприємств 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чернецька Ольга Василівна ; 

ПрАТ "Вищ. навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Приват. ВНЗ "Міжнар. 

ун-т фінансів"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

300 пр. — [2017-2872 А] УДК 658.152:62 
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4357. Яценко Б. І. Інноваційне управління конкурентним статусом машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Яценко Богдан Ігорович ; Укр. 

інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-2920 А] УДК 658.821:62]:005.591.6 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

4358. Аль-Хамадані Мохаммед Джаліл Ісмаель. Синтез, моделювання та 

оптимізація технологічної схеми безперервного нітрування бензину в реакторах 

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

05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Аль-Хамадані Мохаммед Джаліл 

Ісмаель ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2725 А]

 УДК 66.095.81:662.23 

4359. Сухацький Ю. В. Гідродинамічний кавітатор для кавітаційно-флотацій-

ного розділення водних гетерогенних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / 

Сухацький Юрій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1591 А] 

 УДК 66.066-044.956:621.928.5 

4360. Швед Д. М. Процес екструзії полімерів на каскадному дисково-шесте-

ренному екструдері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Швед Дмитро Миколайо-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 

2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—21 (42 назви). — 110 пр. — [2017-1679 А] 

 УДК 66.02:678.7 

4361. Шкоп А. О. Закономірності процесів розділення шламових вод з полі-

дисперсною твердою фазою в осаджувальних центрифугах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. 

технології" / Шкоп Андрій Олександрович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Суми, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2017-2276 А] УДК 66.067.5:622.794.2 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

4362. Красильнікова А. О. Аналіз, синтез та оптимізація технологічного 

процесу безперервного нітрування бензину та толуену високотемпературним адіа-

батним способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Красильнікова Анна Олек-

сандрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. 

обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

2782 А] УДК 661.095.81 

4363. Масалітіна Н. Ю. Технологія нітроген(І) оксиду окисненням амоніаку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія 

неорганіч. речовин" / Масалітіна Наталія Юріївна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-
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технол. ун-т", [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Дніпро, 2017. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21 (30 назв). — 100 пр. — [2017-2390 А] 

 УДК 661.98:661.53 

4364. Сокол Г. М. Розробка технології одержання органомінеральних сорбцій-

них матеріалів на основі сапоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сокол Галина Миколаївна ; Луц. 

нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Луцьк, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — [2017-2312 А] УДК 661.183:553.673 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

4365. Веремейчик Н. В. Виробництво твердого біопалива в умовах госпо-

дарства з місцевої біосировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Веремейчик 

Наталія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації 

та електрифікації сіл. госп-ва". — Глеваха (Київ. обл.), 2017. — 23 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3006 А] 

 УДК 662.63:631.3 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь кандидата 

4366. Купчук І. М. Обґрунтування технологічної схеми та конструктивної 

реалізації вібраційного подрібнення сировини спиртового виробництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та об-

ладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Купчук Ігор Миколайович ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-1635 А] УДК 663.5 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

4367. Божок О. С. Удосконалення технології жувальної карамелі спеціального 

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

05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / 

Божок Олександр Сергійович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1606 А]

 УДК 664.143.2 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

4368. Діхтярь А. М. Технологія продукції із заварного тіста з використанням 

олії соняшникової високоолеїнового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Діхтярь Альона 

Миколаївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 130 пр. — [2017-2758 А] 

 УДК 664.65:665.347.8 
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4369. Зуйко В. І. Удосконалення технології житньо-пшеничного хліба для за-

кладів ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Зуйко Віра Ігорівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(28 назв). — 100 пр. — [2017-1770 А] УДК 664.66 

4370. Іжевська О. П. Удосконалення технології хлібобулочних виробів з вико-

ристанням шроту насіння льону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. 

концентратів" / Іжевська Орися Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-1623 А] 

 УДК 664.66 

4371. Поп Т. М. Технологія пісочних кондитерських виробів з порошком листя 

волоського горіха : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Поп Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). 

— 100 пр. — [2017-1934 А] УДК 664.68:[664.64:634.51 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

4372. Лявинець Г. М. Розроблення технології соусів емульсійного типу під-

вищеної харчової цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Лявинець Георгій Михайлович ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2017-1907 А] УДК 664.871-026.744 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.5 Ефірні олії. Парфумерія. Косметичні засоби 

На ступінь доктора 

4373. Фролова Н. Е. Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій на-

туральних концентрованих ароматизаторів із ефіроолійної сировини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. 

масел і парфумер.-космет. продуктів" / Фролова Наталія Епінетівна ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2017. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—42 (82 назви). — 

100 пр. — [2017-2912 А] УДК 665.5 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

4374. Макаренко В. В. Теплоелектроізоляційний матеріал та вироби з нього з 

підвищеною стійкістю в потоках іонізованого газу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Макаренко Вікторія Василівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2297 А]

 УДК 666.762:537.562 
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669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

4375. Безшкуренко О. Г. Удосконалення процесів розкислення та позапічної 
обробки високовуглецевої електросталі для стабілізації умов безперервного розли-
вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Ме-
талургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Безшкуренко Олексій Георгійович ; 
Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(17 назв). — 100 пр. — [2017-2963 А] УДК 669.187.2:669.141.247 

4376. Прокоп'юк В. А. Вплив водню на фазово-структурний стан та експлуа-
таційні характеристики магнітострикційних сплавів на основі заліза : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Прокоп'юк Віта Анатоліївна ; Херсон. держ. мор. акад., [Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка]. — Херсон, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(13 назв). — 120 пр. — [2017-1576 А] УДК 669.1.017:669.788 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  
та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

4377. Баранова О. С. Дефектоскопія фанери ударно-акустичним методом : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Техно-
логія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Баранова Ольга 
Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2044 А] 

 УДК 674.2-419.3 
4378. Лакида Ю. П. Технологічні особливості виготовлення деревинно-компо-

зиційного матеріалу з лісосічних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та 
виробів з деревини" / Лакида Юрій Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 
(22 назви). — 100 пр. — [2017-2089 А] УДК 674.81 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

4379. Бучківська У. Б. Формування асортименту та якості платтяно-костюм-
них тканин з використанням нитки еластан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Бучківська 
Уляна Богданівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — 
Львів, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2017-
2965 А] УДК 677.494.017:678 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  
Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

4380. Берладір Х. В. Антифрикційні матеріали на основі механоактивованих 
політетрафторетилену та наповнювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / 
Берладір Христина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 
ім. Ігоря Сікорського", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2017. — 27 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—24 (32 назви). — 100 пр. — [2017-2882 А] 

 УДК 678.743.4:621.893 
4381. Букетова Н. М. Розробка фулереновмісних епоксикомпозитів з мікро-

дисперсними наповнювачами для захисних покриттів з підвищеними експлуата-

ційними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Букетова Наталія Миколаївна ; Луц. нац. 

техн. ун-т, [Херсон. держ. мор. акад.]. — Луцьк, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—23 (33 назви). — 120 пр. — [2017-2170 А] 

 УДК 678.686.026:667.637 

4382. Дріжд В. Л. Розроблення вогнезахисних полімерних покриттів з вико-

ристанням наноглин для поліпшення експлуатаційних властивостей : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і 

композиц. матеріалів" / Дріжд Варвара Леонідівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

2501 А] УДК 678.01:661.174 

4383. Набережна О. О. Розробка та дослідження властивостей самоармованих 

органопластиків на основі термостійких ароматичних поліамідів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Набережна Ольга Олександрівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Дніпров. держ. техн. ун-т]. 

— Луцьк, 2017. — 30 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—27 (38 назв). — 100 пр. — 

[2017-2802 А] УДК 678-035.6 

4384. Найда А. М. Орієнтаційна модифікація полівінілхлориду при виготов-

ленні напірних труб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Найда Андрій Ми-

хайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

2666 А] УДК 678.743.2.027.3:627.844 

4385. Присяжна К. О. Екологічно безпечні мастильні матеріали за техно-

логіями рециклінгу полімерних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Присяжна Катерина Олек-

сандрівна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Луцьк, 2017. — 21 c., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2447 А]

 УДК 678.049.93:665.3 

4386. Слєпцов О. О. Розробка технології отримання поліолефінів, функціона-

лізованих малеїновим ангідридом та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. ма-

теріалів" / Слєпцов Олександр Олегович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — 

Київ, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (17 назв). — 

110 пр. — [2017-1585 А] УДК 678.742-1 

4387. Слєпцова І. Л. Розробка технологій керованої деполімеризації відходів 

полімерних пакувальних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Слєпцова 

Інна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (24 назви). — 110 пр. — [2017-1586 А]

 УДК 678.02:66.095.268 
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4388. Черниш О. В. Технологія одержання композиційних матеріалів на основі 

водорозчинних зв'язуючих для електрохімічних конденсаторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і ком-

позиц. матеріалів" / Черниш Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2017-2559 А] УДК 678.7:621.319.45 

681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  

техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

4389. Сітнікова О. О. Система обробки та реєстрації медико-біологічних па-

раметрів для універсального комплексу клінічного моніторингу у сімейній ме-

дицині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 

"Біол. та мед. прилади і системи" / Сітнікова Оксана Олександрівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2545 А] УДК 681.2:612.087]:616-07-71 

4390. Стахова А. П. Приладова система для вимірювання механічних на-

пружень на основі явища акустичної емісії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / 

Стахова Анжеліка Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2017-2120 А] УДК 681.2.082.4 

4391. Ткачук Б. В. Визначення рівня гідратації пацієнтів, які отримують ліку-

вання методом програмного гемодіалізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Ткачук Богдан 

Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2260 А]

 УДК 681.2.08:612.014.461 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

4392. Буравченко К. О. Автоматизована система керування водопостачанням 

з використанням кусочно-неперервних функцій у сигналі керування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Буравченко Костянтин Олегович ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. — 

Кропивницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2017-1858 А] УДК 681.51:628.1 

4393. Лагойда А. І. Антипомпажне керування газоперекачувальним агрегатом 

із застосуванням методів нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Лагойда 

Андрій Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2251 А]

 УДК 681.5:622.691.4 

4394. Сич М. А. Сценарно-синергетичне управління матеріальними потоками 

технологічного комплексу цукрового заводу : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Сич 

Марина Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 85 пр. — [2017-2453 А] УДК 681.511.4:664.1 

4395. Сук І. В. Наукове обґрунтування та удосконалення нормативних пара-

метрів енергоефективних режимів роботи парових котлів при спалюванні низько-

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

05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Сук Ірина Валентинівна ; 

Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-2910 А] УДК 681.51:621.18 

4396. Школьна О. В. Автоматизована система випереджувального багатокри-

теріального управління випарною установкою цукрового заводу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Школьна Олена Валентинівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 
2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 85 пр. — [2017-2590 А]

 УДК 681.513:664.1.048.911 

4397. Ярита О. О. Вдосконалення електропневматичного приводу зчеплення 

великовантажних автомобілів та автобусів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Ярита Олександр 

Олександрович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2598 А] УДК 681.587.357:629.35 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

4398. Улітіна М. Ю. Підвищення безпеки проведення робіт при ліквідації 

наслідків, пов'язаних з обрушенням будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Улітіна Марина Юріївна ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2702 А] УДК 69.059:331.45 

699.8 Заходи із захисту будівель і споруд. Протиаварійні заходи 

На ступінь доктора 

4399. Петровський А. Ф. Ін'єкційна технологія захисту підземного простору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія 
та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Петровський Анатолій Францович ; Одес. держ. акад. 

буд-ва та архітектури. — Одеса, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (34 назви). — 100 пр. — [2017-2442 А] УДК 699.82.035.4:624.131 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

4400. Будник А. В. Засоби і прийоми дизайну українського видовищного 

плакату першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Будник Андрій Вікторович ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2017-2485 А] 

 УДК 7.012:655.3.066.24](477)"190/193" 

4401. Годенко-Наконечна О. П. Трипільська орнаментика: типологізація, 

інтерпретація, семантичні, художні та функціональні особливості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Годенко-Наконечна Олена Петрівна ; НАН України, Ін-т мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2415 А] 

 УДК 7.048(477.4)"636" 

4402. Єфімова А. В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця 

ХХ — початку ХХІ століття : (досвід Зах. України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 

Єфімова Анна Вікторівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2017-2123 А] УДК 7.03'06:711.433 

4403. Янішевська Н. С. Геометричний орнамент в образно-пластичній мові 

українського мистецтва 1910—1930 рр. : (культурол. аспект) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Янішевська Наталія Степанівна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т 

проблем сучас. мистецтва, [Львів. нац. акад. мистецтв]. — Київ, 2017. — 16, [1] с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 120 пр. — [2017-2596 А] 

 УДК 7.016.4.038.1(477)"191/193" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

4404. Березко О. В. Архітектурно-планувальна організація комунікативного 

простору у структурі торгово-розважальних центрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Берез-

ко Олена Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1682 А]

 УДК 711.552.1 

4405. Онуфрів Я. О. Композиційні основи ландшафтно-просторової організа-

ції гірськолижних комплексів : (на прикладі Укр. Карпат) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація 

пам'яток архітектури" / Онуфрів Ярина Олегівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 150 пр. — [2017-1564 А]

 УДК 712(477.8)(234.421.1) 

719 Охорона сільських та міських історичних  

і культурних пам'яток загалом 

На ступінь доктора 

4406. Рибчинський О. В. Формування і ревіталізація середмість історичних 

міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 
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18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Рибчинський Олег 

Валерійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 34 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 27—32 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1580 А] 

 УДК 719:711.27](477) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

4407. Жовква О. І. Типологічні основи архітектурно-планувальної організації 

духовних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архі-

тектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Жовква Ольга Іванівна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 

(38 назв). — 100 пр. — [2017-1769 А] УДК 727.012:2-47 

4408. Смоленська С. О. Архітектура авангардного модернізму в Україні: ге-

неза та спадщина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Смоленська Світла-

на Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Харків. нац. ун-т буд-ва та архітек-

тури]. — Львів, 2017. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). 

— 100 пр. — [2017-2455 А] УДК 72.036(477)"1919/1939" 

4409. Чернявський В. Г. Архітектурно-художні основи формування внутріш-

нього середовища громадських будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Чернявський 

Володимир Георгійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 

35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 (62 назви). — 150 пр. — [2017-1793 А] 

 УДК 725.1.012:747 

На ступінь кандидата 

4410. Алідад Р. Архітектурно-планувальна організація висотних адміністра-

тивних будівель в Ірані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Алідад Реза ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — 

[2017-1761 А] УДК 725.1.012(55) 

4411. Боборикін О. С. Особливості розвитку міських набережних : (на при-

кладі міст України вздовж р. Дніпро) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітек-

тури" / Боборикін Олексій Сергійович ; М-во культури України, Нац. акад. образо-

твор. мистецтва і архітектури. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2484 А] УДК 72.01:[711.41:625.714] 

4412. Гегер А. Д. Моделювання візуальних рекурсивних систем в об'єктах ди-

зайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.03 

"Техн. естетика" / Гегер Анна Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. 

авіац. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2017-2930 А] УДК 72.012:510.477 

4413. Лі Шуан. Трансформація архітектури стилю модерн в Китаї (поч. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Лі Шуан ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-1776 А] УДК 72.036(510) 
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4414. Малашенкова В. О. Принципи архітектурно-планувальної організації 

реабілітаційних центрів для дітей з обмеженими можливостями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та 

споруд" / Малашенкова Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 

[Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1779 А] 
 УДК 725.012:364-57-053.2-056.26 

4415. Руденко М. О. Архітектурно-планувальна організація громадських бу-

динків і споруд на території рекультивованих кар'єрів : (на прикладі Кривбасу) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 

"Архітектура будівель та споруд" / Руденко Марія Олександрівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Львів, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2399 А] 

 УДК 725.1:622.271.33](477.63) 

4416. Смадич І. П. Архітектурна організація об'єктів сучасної рекреації у 

Карпатському регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архі-

тектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / 

Смадич Іван Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу]. — Львів, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 22—23 
(13 назв). — 150 пр. — [2017-1588 А] УДК 725.89:338.48](477.8)(234.421.1) 

4417. Соколовська Ю. С. Принципи реновації архітектурного середовища в 

районах масової забудови міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архі-

тектури" / Соколовська Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-1786 А] УДК 72.01:711.168](477-21) 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

4418. Гончарук О. В. Львівський скульптурний портрет другої половини 

ХХ століття: композиційні моделі та образно-пластична структура : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мис-

тецтво" / Гончарук Олександр Віталійович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 

2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2060 А] 

 УДК 730.041.5(477.83-25)"195/199" 

4419. Лотоцька В. М. Проблематика ідеальної сакральної природи довкілля в 

українському пластичному мистецтві XVI—XX століть : (жанр. типологія, концепції, 

засоби худож. виразності) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Лотоцька Віта 

Миронівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 120 пр. — [2017-2095 А] 

 УДК 73.047(477)"15/19" 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

4420. Боб'як Д. Д. Художні тканини західних областей України кінця ХХ — 

початку ХХІ століть : (декорат. засоби виразності) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / 

Боб'як Діана Дмитрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2017-

2048 А] УДК 745.52(477.8)"199/201" 

4421. Кравченко М. Я. Мистецтво прикрас в Україні останньої третини ХХ — 

початку ХХІ століття: європейський контекст, художні особливості, персоналії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 

"Декор. і приклад. мистецтво" / Кравченко Марта Ярославівна ; Львів. нац. акад. 

мистецтв. — Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-1994 А] УДК 745.55:739.2](477)"197/201" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

4422. Гаврош О. І. Побутовий живопис Закарпаття 1945—1991 років: еволю-

ція жанру, тематика, персоналії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Гаврош Оксана Іванівна ; 

Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2017-2121 А] УДК 75.041(477.87)"1945/1991" 

4423. Лисенко О. В. Творчість художника Миколи Ге в контексті української 

духовної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав-

ства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Лисенко Олена Вячеславівна ;  

Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2016. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2788 А] УДК 75.071.1(477)(092) 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

4424. Довгалюк І. С. Фонографування народної музики в Україні: історія, 

методологія, тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Довгалюк Ірина Сергіївна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2370 А] УДК 78.031.4:681.84](477) 

4425. Рябуха Н. О. Трансформація звукового образу світу у фортепіанній 

культурі: онто-сонологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Рябуха Наталія 

Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 

2017. — 36, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2017-

1663 А] УДК 781.22:780.8:780.616.432 

На ступінь кандидата 

4426. Бойко О. М. Українська масова музика: етапи розвитку, національні 

особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бойко Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2735 А] 

 УДК 78.011.26(477) 
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4427. Ван І. Концертно-педагогічна діяльність українських співаків у Китаї 

ХХ — початку ХХІ століття в контексті міжнаціональних зв'язків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Ван І ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2408 А] 

 УДК 784.071.2.091(510=161.2)"19/201" 

4428. Ван Ченьдо. Фортепіанна музика для дітей і про дітей у творчості 

композиторів Європи та Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ван Ченьдо ; Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 

120 пр. — [2017-1687 А] УДК 780.8:780.616.432]-053.2(4+510) 

4429. Вороніна М. О. Особливості трактування євангельських сюжетів у фран-

цузькій ораторії другої половини ХІХ ст. крізь призму історії жанру ("Дитинство 

Христа" Г. Берліоза та "Марія Магдалина" Ж. Массне) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Вороніна 

Марія Олексіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

2413 А] УДК 784.5(44)"185":7.046.3 

4430. Гусар Д. О. Феномен творчості Василя Куфлюка у контексті інновацій-

них методів формування абсолютного слуху музиканта-професіонала : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Гусар Дзвіна Олексіївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. 

ім. М. В. Лисенка, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2017. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2496 А] 

 УДК 781.2.071.5(477)(092) 

4431. Євгеньєва М. В. Формування та розвиток бандурного мистецтва Терно-

пільщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Євгеньєва Марія Василівна ; М-во культури 

України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-1811 А] УДК 780.614.13(477.84) 

4432. Когут Т. В. Духовні твори Франсіса Пуленка: особливості прочитання 

сакральних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Когут Тетяна Валеріївна ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2078 А] 

 УДК 783.087.68.071.1(44)(092) 

4433. Лісняк І. М. Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ — початку 

ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української 

музичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лісняк Інна Миколаївна ; НАН Ук-

раїни, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — 

Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2790 А] 

 УДК 780.614.13(477)"199/201" 

4434. Марченко В. В. Історико-культурні виміри еволюції акордеонного мис-

тецтва в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра філос. наук) : спец. 26.00.01 "Теорія та 
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історія культури" / Марченко Валерій Віталійович ; М-во культури України, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-2684 А] УДК 780.8.02:780.647.2](477)"195/201" 

4435. Ню Нін. Одночастинність як категорія теоретичного та історичного 

музикознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ню Нін ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 120 пр. — [2017-

2393 А] УДК 781.081 

4436. Пиж'янова Н. В. Виконавський хоровий фольклоризм як історичне 

регіональне явище : (на прикладі творчої діяльності П. Демуцького) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Пиж'янова Наталія Володимирівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Не-

жданової. — Одеса, 2017. — 15 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 120 пр. — 

[2017-1931 А] УДК 784.4.087.68:398.8](477.46)(092) 

4437. Рябов І. С. Виконавський тип як феномен фортепіанної культури на межі 

ХХ та ХХІ століть : (на матеріалі Міжнар. конкурсу молодих піаністів пам'яті 

В. Горовиця) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Рябов Ігор Сергійович ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-1937 А] УДК 780.616.432.071.2"199/200" 

4438. Суда Є. Л. Західні впливи в музичному мистецтві Японії періоду Мейдзі 

(1868—1912) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Суда Євгенія Леонтіївна ; М-во культури України, 

Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2130 А] УДК 78.03(520)"1868/1912" 

4439. Теуту І. П. Транскрипція в українському цимбальному мистецтві: іс-

торичний та теоретичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Теуту Ігор Павлович ; НАН 

України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 

[ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2016. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2017-2990 А] УДК 780.8:780.616.41](477)(091) 

4440. Чжан Кай. Сучасний оперний театр як художнє явище та категорія му-

зикознавчого дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав-

ства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чжан Кай ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Не-

жданової [М-ва культури України]. — Одеса, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(5 назв). — 120 пр. — [2017-1957 А] УДК 782.1.036 

4441. Чигер О. О. Діяльнісна сутність вокального мистецтва української діаспори 

ХХ століття: історико-культурологічний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознаства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Чигер Олег Олександрович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — 

Івано-Франківськ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

2143 А] УДК 784(100=161.2)"19" 

4442. Чубак А. А. Позастильові та стильові виміри творчої зрілості композитора : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Чубак Антоніна Андріївна ; М-во культури України, Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). 

— 100 пр. — [2017-2478 А] УДК 78.02:78.071.1 
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4443. Юсипів Н. Я. Літургічний контекст піснеспівів воскресної утрені (на 

матеріалі укр. ірмологіонів XVII—XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Юсипів Наталія 

Яківна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-2595 А] 

 УДК 783.2:27-528-534.5"344.3"](477)"16/17" 

4444. Янковська Н. О. Творчість Володимира Гронського в контексті тра-

дицій української кіномузики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Янковська Наталія Олександрів-

на ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2017. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2017-1840 А] 

 УДК 78.071.1:791.636](477)(092) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

4445. Коваленко Є. І. Балетне мистецтво Національної опери України 1991—

2015 рр.: виконавські традиції, творчі постаті, вистави : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.02 "Театр. мистецтво" / Кова-

ленко Єва Ігорівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-2774 А] УДК 792.54:792.82](477-25)"1991/2015" 

4446. Осадчук Т. Р. Творчість Федора Стригуна у контексті театральної 

культури України останньої третини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Осадчук Тетяна Романівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-2105 А] УДК 792.071.2(477)"195/201"(092) 

4447. Триколенко С. Т. Українська сценографія кінця ХХ — початку ХХІ ст.: 

основні тенденції розвитку та авторські позиції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Триколенко Софія Тарасівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклорис-

тики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2016. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-2840 А] УДК 792(477)"199/201" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

4448. Банітараф Гхаітх Джаббар. Удосконалення фізичної підготовки фут-

болістів 16—17 років на основі оцінки їх функціональних можливостей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Банітараф Гхаітх Джаббар ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2017-2362 А] УДК 796.332.015-053.67 

4449. Дев'ятаєва О. В. Розвиток пляжних ігрових видів спорту в Україні за 

сучасних умов міжнародного спортивного руху : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Дев'ятаєва Ольга Віталіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

1872 А] УДК 796.3(210.5:477) 
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4450. Єрмолаєва А. В. Фізична реабілітація жінок з атеросклеротичною хро-

нічною ішемією мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Єрмолаєва Алла Вяче-

славівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Придніпров. держ. акад. фіз. 

культури і спорту]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 

100 пр. — [2017-2373 А] УДК 796.035:616.831-005.4-004.6]-055.2 

4451. Карабанов Є. О. Оптимізація професійно-прикладної фізичної підго-

товки майбутніх фахівців агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Карабанов Євген Олексійович ; Придніпров. 

держ. акад. фіз. культури і спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-2506 А] 

 УДК 796.011.3:631-057.875 

4452. Коваленко Н. П. Спортсмен в умовах професіоналізації та комерціа-

лізації спорту вищих досягнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ко-

валенко Наталія Петрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-1892 А] 

 УДК 796.071.063 

4453. Міхнов О. П. Визначення ігрового амплуа хокеїстів з урахуванням 

особистісних параметрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Міхнов Олексій Павло-

вич ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2017-1915 А] УДК 796.355.015 

4454. Мішин М. В. Удосконалення техніки володіння візком як основи зма-

гальної діяльності баскетболістів з порушенням опорно-рухового апарату : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Мішин Максим Володимирович ; Харків. держ. акад. фіз. 

культури. — Харків, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-2847 А] УДК 796.323.2.012-056.29:629.312.07 

4455. Онищенко В. М. Структура та зміст навчально-тренувального процесу 

дітей 6—7 років на першому році занять міні-баскетболом : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Онищенко Віола Миколаївна ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і 

спорту. — Дніпро, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-2528 А] УДК 796.323.2.015.1-053.5"465*6/7" 

4456. Пасічняк Л. В. Проектування та реалізація програм спортивної анімації 

у місцях масового відпочинку населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Пасічняк Любомир Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18. — 

100 пр. — [2017-1929 А] УДК 796.035:712.253 

4457. Попов О. М. Спеціальна фізична підготовка юних футболістів в залеж-

ності від ігрових амплуа на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Попов Олексій Миколайович ; Харків. держ. 
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акад. фіз. культури, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. — Харків, 2017. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-2904 А] 

 УДК 796.332.015-053.6 

4458. Сабадош М. В. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку, 

хворих на рецидивуючий бронхіт, в умовах санаторію : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Сабадош Мар'яна Володимирівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2400 А] УДК 796.035:616.233-002]-053.5 

4459. Садовський О. О. Формування рекреаційної культури студентської 

молоді в процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних 

груп населення" / Садовський Олексій Олександрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. 

— [2017-2542 А] УДК 796.011.1:613.7]-057.874 

4460. Саїнчук А. М. Фізична реабілітація хворих шийно-грудним остео-

хондрозом і гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Саїнчук Анна 

Максимівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-1939 А] 

 УДК 796.011.3:615.83]:[616.71-018.3+616.12-008.331.1 

4461. Сєргеєв А. Ю. Управління сферою фізичної культури і спорту адмі-

ністративно-територіальної одиниці на основі цільового програмування : (на при-

кладі Дніпропетров. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Сєргеєв Андрій 

Юрійович ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. — Дніпро, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2544 А] 

 УДК 796.062:004](477.63) 

4462. Солодка О. В. Вдосконалення техніки поштовху штанги кваліфікованих 

важкоатлеток в підготовчому періоді річного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Солодка Оксана Василівна ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. 

— Дніпро, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-2548 А] УДК 796.88.012.443 

4463. Тихорський О. А. Удосконалення тренувального процесу висококва-

ліфікованих бодібілдерів протягом змагального періоду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Тихорський Олександр Анатолійович ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-2859 А]

 УДК 796.894.015 

4464. Томіліна Ю. І. Програмування занять пілатесом з жінками першого 

зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Томіліна Юлія Ігорівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2462 А] 

 УДК 796.413-055.2-053.81 
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8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

4465. Грищенко І. В. Фольклорні когнітивні патерни: міжетнічний полілог у 

народній прозі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Грищенко Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 

100 пр. — [2017-2062 А] УДК 81'42:398.2](477) 

4466. Кравченко Е. О. Поетика зв'язків і відношень імені — тексту — поето-

німосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 

"Заг. мовознавство" / Кравченко Елла Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т філології, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2017. — 37 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

2569 А] УДК 81'373.21 

На ступінь кандидата 

4467. Белюга Т. В. Село як фольклорний топос в інтелектуальному і духов-

ному світі України : (Романівка на Житомирщині) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Белюга Тетяна Во-

лодимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2017-2364 А] 

 УДК 81'37:398](477.42-22) 

4468. Бєлобородова-Хруль Д. О. Українська народна балада: специфіка хроно-

топу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 

"Фольклористика" / Бєлобородова-Хруль Дар'я Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-2046 А] 

 УДК 81'42:398.87(=161.2) 

4469. Білошицька В. О. Комунікативна особистість як феномен політичної 

лінгвокультури : (на матеріалі аналіт. ст. укр., англ. та француз. масмедіа) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мово-

знавство" / Білошицька Валерія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

Ін-т філології. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2017-2167 А] УДК 81'42:[808.5:32]-051 

4470. Бобровницька Н. В. Українське народне віршування: пісенні жанри : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольк-

лористика" / Бобровницька Наталія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-2047 А] УДК 81'42:398.8(=161.2) 

4471. Гідора А. Л. Терміносистеми правових актів ЄС : (на матеріалі англ., 

нім., фр. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Гідора Алла Леонідівна ; Держ. закл. "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Одеса, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

2746 А] УДК 81'276.6:34]=00 
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4472. Ковальчук Л. А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся : 

(регіон. специфіка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2017-2381 А] 

 УДК 81'37:392.51](477.41/.42-15) 

4473. Коломієць О. М. Семантико-синтаксична реконструкція газетних синоп-

тичних текстів : (на матеріалі англ., нім., пол. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Коломієць Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

2080 А] УДК 81'37:070]=00 

4474. Плющ Б. О. Прямий та непрямий переклад української художньої прози 

англійською, німецькою, іспанською та російською мовами : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Плющ 

Богдана Олесівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2396 А] 

 УДК 81'255.4:821.161.2-3=00 

4475. Фомічова В. О. Причини аморфізаційних змін у мовах різних типів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Фомічова Валерія Олегівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. — Одеса, 2017. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2703 А] УДК 81'1 

4476. Хайдер Є. М. Відтворення авторського стилю Г. Гессе у перекладах 

українською та російською мовами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Хайдер Єлена Мирославівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-2470 А] 

 УДК 81'255.4:821.112.2.09(092)=161.2=161.1 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.1/.2 Індоєвропейські мови 

На ступінь доктора 

4477. Козлова Т. О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєв-

ропейської прамови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Козлова Тетяна Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2017. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 25—34. — 100 пр. — [2017-1736 А] УДК 811.1/.2'373 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

4478. Альбота С. М. Мовні засоби втілення символу "Фавст" в англійських 

художніх текстах кінця 16 — початку 21 століть : (лінгвосеміот. аналіз) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Альбота Соломія Миколаївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Одеса, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-2921 А] УДК 811.111'22:821.111.09]"159/201" 
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4479. Анастасьєва О. А. Англомовний афоризм: прагмастилістичний та ког-

нітивний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Анастасьєва Оксана Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т. 

— Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2017-

1843 А] УДК 811.111'42 

4480. Бєлова С. Є. Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості 

непрямих відповідей адресата в різних типах англомовного дискурсу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бєлова 

Світлана Євгенівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2365 А] УДК 811.111'37'42 

4481. Білецька С. Ю. Варіативність просодичних параметрів у мовленні британ-

ської молоді : (інструм.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Білецька Сюзанна Юріївна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-1852 А] УДК 811.111(410)'342:808.5-053.6 

4482. Веремчук Е. О. Лексико-семантичне поле space / космос в англійській 

мові: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Веремчук Ельдар 

Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-1861 А] УДК 811.111'373 

4483. Гуменюк І. Л. Інтонація пейзажних описів в англомовній художній 

прозі : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гуменюк Інна Леонідівна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Херсон, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2624 А] УДК 811.111'342:821.111-3.09 

4484. Дайнека Н. М. Когнітивно-прагматичні особливості актуалізації кому-

нікативної ситуації кібербуллінгу : (на матеріалі англомов. Інтернет-дискурсу) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Дайнека Надія Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Херсон, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-2755 А] УДК 811.111'42 

4485. Котова І. А. Концепти герой та антигерой в американському кінодис-

курсі: когнітивний і прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Котова Ірина Анверівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2017-2513 А] УДК 811.111'42:791-51(73) 

4486. Кузьменко А. О. Лінгвоспецифічні властивості інфантичних віршованих 

текстів : (на матеріалі англомов. творів для дітей дошк. віку) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кузьменко 

Анастасія Олексіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1902 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-1-93 

4487. Кукаріна А. Д. Способи перекладу абревіатур в англомовному та 

україномовному медичному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Кукаріна Анна Дмитрівна ; 

Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Херсон, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2975 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'25'42:61 



   

 
201 

4488. Лектоваров К. С. Вербалізований концепт security в англомовній кар-

тині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Лектоваров Костянтин Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

1906 А] УДК 811.111'42 

4489. Лютянська Н. І. Відтворення ситуацій міжетнічної взаємодії в мас-

медійних британських та американських дискурсивних практиках : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лютянська 

Наталя Іванівна ; Херсон. держ. ун-т, [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. — 

Херсон, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

2654 А] УДК 811.111'42 

4490. Макєдонова О. Д. Лінгвостилістична організація та прагматичне функціо-

нування англійськомовного рекламного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Макєдонова Ольга 

Дмитрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-1909 А] УДК 811.111'42:659.1 

4491. Павленко Н. О. Гендерний компонент у структурі та семантиці фразео-

логічних одиниць сучасної англійської мови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Павленко Ніна Олек-

сандрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2106 А] УДК 811.111'373.7:305 

4492. Сухова А. В. Англомовна новела (ХІХ—ХХ ст.): лінгвостилістичний та 

прагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Сухова Анна Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-

1949 А] УДК 811.111'42:821.111-32.09]"18/19" 

4493. Фещенко О. В. Інституційність дискурсу американського слідства : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Фещенко Олена Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2467 А] 

 УДК 811.111'42:343.13](73) 

4494. Юмрукуз А. А. Просодія мовленнєвого акту згоди в англійськомовному 

діалогічному бізнес-дискурсі : (інструм.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Юмрукуз Анастасія 

Анатоліївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Одеса, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. 

— [2017-2154 А] УДК 811.111'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

4495. Бардакова О. О. Структура, семантика та словотвірна функція дієслів-

них одиниць із першими відокремлюваними компонентами : (на матеріалі нім. мед. 

термінол. лексики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бардакова Олена Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-1963 А] УДК 811.112.2'367.625'373 

4496. Хорошилова В. М. Стратегія завдання образи у німецькомовному діа-

логічному інтернет-дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Хорошилова Вероніка Миколаївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2472 А] УДК 811.112.2'42:004.77 

811.124 Латинська мова 

На ступінь кандидата 

4497. Галамага О. В. Сакральний латинськомовний текст доби античності: 

генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. мови. Окремі 

індоєвроп. мови" / Галамага Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, Ін-т філології. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. 

— [2017-2681 А] УДК 811.124'02 

4498. Милик О. В. Лінгвальні засоби репрезентації концепту здоров'я в латин-

ській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 

"Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Милик Оксана Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2661 А] УДК 811.124'42:61 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

4499. Волгіна О. О. Зміни стилістичного маркування у французьких лексико-

графічних джерелах другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Волгіна 

Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-2410 А] 

 УДК 811.133.1'06'38 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

4500. Данилевська А. С. Відображення первинного локусу діалектоносіїв у 

фразеологічній картині світу : (на матеріалі рос. говірок Приамур'я) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / 

Данилевська Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — 

Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

2682 А] УДК 811.161.1'282'373.7(571.6) 

4501. Сухобрус Л. С. Сполучення юкстапозитного типу в російській мові: 

принципи опису : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Сухобрус Людмила Станіславівна ; Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Дніпро, 2017. — 21 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — [2017-2911 А] УДК 811.161.1'373.611 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

4502. Масицька Т. Є. Семантико-синтаксичні реченнєві залежності в сучасній 

українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 
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наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Масицька Тетяна Євгенівна ; НАН України, Ін-т 

укр. мови. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — 

[2017-1821 А] УДК 811.161.2'367.5:821.161.2'06.09 

4503. Семашко Т. Ф. Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в україн-

ській лінгвокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Семашко Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—34 (71 назва) та в 

тексті. — 100 пр. — [2017-1755 А] УДК 811.161.2'42 

На ступінь кандидата 

4504. Звонко Г. О. Об'єктивація концепту перетворення в українській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Звонко Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2017-2766 А] 

 УДК 811.161.2:165.194 

4505. Компанієць І. В. Висловлення з відношенням номінації в сучасній 

українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Компанієць Ірина Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

2195 А] УДК 811.161.2'367.32 

4506. Литвин О. О. Лінгвопоетика флорономенів у мові творів Ольги Ко-

билянської та Уляни Кравченко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Литвин Олена Олександрівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-2091 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2.09(092) 

4507. Олешко Ю. Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-

когнітивному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Олешко Юлія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-1746 А] УДК 811.161.2'04'42 

4508. Поздрань Ю. В. "Російсько-український словник" за редакцією  

А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 

Поздрань Юлія В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2017. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-2021 А] 

 УДК 811.161.2+811.161.1]'374(091) 

4509. Полозова О. О. Складні сполучникові речення асиметричної будови в 

сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Полозова Олена Олександрівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-2113 А] УДК 811.161.2'367.335 

4510. Ханикіна Н. В. Мотиваційна основа дієслів на позначення фізичного і 

психічного станів суб'єкта в українській та угорській мовах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Ханикіна Наталія Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-2140 А] УДК 811.161.2+811.511.141]'367.625 

4511. Харчук Л. В. Формування та системна організація української електро-

енергетичної терміносистеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Харчук Лілія Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-2033 А] УДК 811.161.2'373.46:621.3 

4512. Шульган О. В. Ойконімія України ХХ століття : (еко- та соціолінгвіст. 

аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Шульган Ольга Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-1959 А] УДК 811.161.2'373.21(477)"19" 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

4513. Корнієнко І. В. Абревіація у сучасній турецькій мові: дериваційний та 

лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та 

Австралії" / Корнієнко Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2017-1629 А] 

 УДК 811.512.161'06'42 

811.521 Японська мова 

На ступінь кандидата 

4514. Аністратенко Л. С. Японська літературознавча термінологія: структур-

но-семантичні та текстуально-дискурсивні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. 

народів Америки та Австралії" / Аністратенко Лідія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2017-2602 А] УДК 811.521'37:821.521.09 

811.531 Корейська мова 

На ступінь кандидата 

4515. Охріменко В. О. Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: 

структурно-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, 

абориген. народів Америки та Австралії" / Охріменко Віталій Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-1656 А] УДК 811.531'06'373.6 

811.58 Китайсько-тибетські мови 

На ступінь кандидата 

4516. Біляніна В. І. Типи діалогових стратагем в індивідуально-авторських 

картинах світу китайських та українських письменників XVIII — поч. ХХІ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "По-

рівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Біляніна Вікторія Ігорівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2924 А] 

 УДК 811.581+811.161.2]-115:930.85(100) 

4517. Нестеренко О. О. Вигуки сучасної китайської мови: типологія та функ-

ціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
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10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / 

Нестеренко Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2525 А] 

 УДК 811.581'367.628 

82 Художня література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

4518. Павлова О. Б. Лондонський текст англійської літератури першої трети-

ни ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Павлова Ольга Богданівна ; Чорномор. нац. ун-т 

ім. Петра Могили, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Миколаїв, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-2212 А] 

 УДК 821.111(410-25)-3.09"190/193" 

4519. Філоненко О. Г. Ренесансно-бароковий "магічний код" у британській 

літературі : (на матеріалі творів кінця XVI—XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Філоненко Олександра 

Геннадіївна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2017. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2138 А] УДК 821.111.09"159/19" 

4520. Шереметьєва В. К. Творчість Філіпа Сідні в соціокультурному контексті 

англійського Ренесансу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Шереметьєва Вікторія Костянтинівна ; Чорно-

мор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Класич. приват. ун-т]. — Миколаїв, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2273 А] 

 УДК 821.111'04-1.09(092):7.034(410) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

4521. Вишинська Є. І. "Мала проза" Н. М. Берберової: проблема жанрової 

своєрідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.01.02 "Рос. літ." / Вишинська Євгенія Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-1690 А] УДК 821.161.1'06-3.09(092) 

4522. Плотнікова А. А. Поезія О. М. Вертинського: автор, образ, стиль : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. 

літ." / Плотнікова Анна Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Харків, 2017. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—16. — 100 пр. — [2017-2215 А] УДК 821.161.1-1.09(092) 

4523. Тітаренко О. О. Метатекстуальна поетика роману Віктора Пєлєвіна "Т" 

в контексті прози письменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Тітаренко Олена Олексіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. 

— [2017-2132 А] УДК 821.161.1-3.09(092) 

4524. Шевченко А. Г. Лірика Е. Багрицького в контексті життєтворчого проекту 

поета : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 
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"Рос. літ." / Шевченко Альона Георгіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2272 А]

 УДК 821.161.1'06-14.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

4525. Матвєєва Т. С. Романний дискурс української літератури другої по-

ловини ХІХ століття як метатекст: модель світу, жанрові трансформації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Матвєєва Тетяна Степанівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. 

— [2017-1742 А] УДК 821.161.2.09"185" 

4526. Рарицький О. А. Художньо-документальна проза українських шіст-

десятників: жанрова специфіка і поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." ; 10.01.06 "Теорія літ." / Рарицький Олег 

Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2017. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 100 пр. 

— [2017-2448 А] УДК 821.161.2-3.09"1960/1969" 

4527. Янковська Ж. О. Фольклоризм української літературної прози доби 

романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.01.07 "Фольклористика" ; 10.01.01 "Укр. літ." / Янковська Жанна Олек-

сандрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38. — 100 пр. — [2017-2360 А] 

 УДК 821.161.2'06-3.09:398]"19" 

На ступінь кандидата 

4528. Бойко В. В. Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Бойко Вікторія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т 

культури та мистецтв]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

104 пр. — [2017-2405 А] УДК 821.161.2.09(092) 

4529. Бондарєва Т. П. Структура художнього світу Миколи Хвильового: 

інтертекстуальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Бондарєва Тетяна Павлівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-2168 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

4530. Бурлака Д. О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських 

середньовічних і барокових літописах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Бурлака Дар'я Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 

100 пр. — [2017-1725 А] УДК 821.161.2'04-94.09 

4531. Ворок Х. Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Ворок 

Христина Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДУ "Ін-т Івана Франка 

НАН України"]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2017-2054 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

4532. Довіна М. С. Образ "Великого Жовтня" в українській радянській літера-

турі: хронологія, типологія, семіотика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Довіна Марина Сергіївна ; НАН України, 

Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2017-1981 А] 

 УДК 821.161.2.09"1917/1980" 

4533. Кметь В. С. Архетип відьми в українській літературі ХІХ—ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / 

Кметь Вікторія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2076 А] 

 УДК 821.161.2.09:398.47]"18/19" 

4534. Кобилко Н. А. Міфологема "дорога" в українському літературному 

дискурсі : (на матеріалі творів химер. прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Кобилко Наталія Андріївна ; Бердян. 

держ. пед. ун-т, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Бердянськ (Запоріз. 

обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-1989 А] 

 УДК 821.161.2.09 

4535. Максимчук-Макаренко С. О. Типологія жіночих образів у літературній 

спадщині Олександра Довженка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Максимчук-Макаренко Світлана Олексіїв-

на ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра 

Довженка]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 110 пр. — 

[2017-1910 А] УДК 821.161.2.09(092) 

4536. Муслієнко О. В. Абсурд у семіосфері художньої прози Миколи Хвильо-

вого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Муслієнко Олена Вячеславівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-2207 А]

 УДК 821.161.2-3.09(092) 

4537. Стогній О. В. Експериментальна проза Сильвестра Яричевського: на-

ративні моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Стогній Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-1758 А] УДК 821.161.2-31.09(092) 

4538. Хороб С. С. Жанрові особливості української фантастики кінця ХХ — 

початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Хороб Соломія Степанівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-2558 А]

 УДК 821.161.2-312.9.09"197/201" 

4539. Хорольська Т. В. Поетика художньої прози Івана Білика : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Хорольська 

Тетяна Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2017. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2035 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 

4540. Цокол О. О. Текстові стратегії української драматургії 1980—2010-х років : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Цокол Олена Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 104 пр. — [2017-2475 А] 

 УДК 821.161.2-2.09"1980/2010" 
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4541. Шелестова Ю. О. Художня рецепція сміхової культури у творчості 

Павла Глазового : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Шелестова Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

1795 А] УДК 821.161.2'06-17.09(092) 

4542. Яблонська Н. М. Постмодерністський дискурс художньої прози Володи-

мира Даниленка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Яблонська Наталія Мирославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2017-1599 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

4543. Лямпрехт О. В. Польськомовна українська проза гуртка Лазаря Барано-

вича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Лямпрехт Олена Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 

— Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-2204 А] УДК 821.162.1(477)-3.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

4544. Мельник О. О. Поховальні пам'ятки Києва XVI—XVIII ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / 

Мельник Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2017. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2017-2006 А] 

 УДК 903.5(477-25)"15/17" 

4545. Мироненко Л. В. Керамічний комплекс Батурина XVII — початку XVIII ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 

"Археологія" / Мироненко Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т археології. 

— Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2007 А]

 УДК 903.23(477.51)"16/17" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

4546. Дем'янчук І. П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних 

досліджень Тернопільської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Дем'янчук Ілона Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-2419 А] УДК 911.9:614](477.84) 
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4547. Єремія Г. І. Суспільно-географічні дослідження України кінця ХІХ — 

початку ХХ століття у румуномовних працях : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Єремія Ганна 

Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2017-2632 А] 

 УДК 911.3(477.8):001(=135.1)]"189/191" 

4548. Попельницька Н. О. Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Захід-

ного Причорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Попельницька Наталія Олек-

сандрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2017-2816 А] 

 УДК 911.2:631.4](477.7) 

4549. Сеньків М. І. Транспортна і розподільча геологістика в Західному ре-

гіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Сеньків Мар'яна Ігорівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2017-2309 А] УДК 911.3:656](477.8) 

4550. Ходос О. Є. Особливості ландшафтно-геохімічних умов та ґрунтового 

покриву узбереж лиманів Північно-Західного Причорномор'я : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. географія, геофізика і 

геохімія ландшафтів" / Ходос Олена Євгенівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 

— Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2017-2706 А]

 УДК 911.52:550.4](262.5.05) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

4551. Животівська Д. М. Наукова і просвітницька діяльність фізико-матема-

тичних товариств на теренах України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: 

історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Животівська 

Діана Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3014 А] 

 УДК 930.1:061.2:[51+53]](477)"185/191" 

4552. Кивгила І. Г. Внесок економістів-аграрників у розбудову сільського 

господарства УСРР (1921—1929 рр.): історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Кивгила Ігор Григорович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2017-2971 А] УДК 930.2:631](477)"1921/1929" 

4553. Куксенко С. І. Взаємовідносини РПЦ з органами влади в Українській 

РСР у 1940—1960-і рр.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 
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Куксенко Сергій Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-2428 А]

 УДК 930.1:94(477)"1940/1960" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

4554. Титаренко О. Ю. Культурне життя на Донбасі у відбудовчий період 
(1943—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.01 "Історія України" / Титаренко Олена Юріївна ; Запоріз. нац. ун-т, [ДВНЗ 
"Нац. гірн. ун-т"]. — Запоріжжя, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 
100 пр. — [2017-1788 А] УДК 930.85(477.6)"1943/1953" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

4555. Давидюк Р. П. Українська політична еміграція в Польщі: склад, струк-
тура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" ; 
07.00.02 "Всесвіт. історія" / Давидюк Руслана Петрівна ; НАН України, Ін-т україно-
знавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2017. — 39 с. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (45 назв). — 100 пр. — [2017-1977 А] 

 УДК 94:314.151.3-054.72](=161.2:438)"1921/1939" 
4556. Тортіка М. В. Центризм у соціал-демократичному русі Болгарії в кон-

тексті східноєвропейської соціалістичної практики (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Тортіка Марія Валеріївна ; Дипломат. акад. України при М-ві закордон. 
справ України, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури України]. — Київ, 2017. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2463 А] 

 УДК 94:329.14.055.3](497.2)"189/191" 

На ступінь кандидата 

4557. Бака В. О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад 
(грудень 1989—1992 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бака Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2017-2164 А] УДК 94:32](437)"1989/1992" 

4558. Дем'яненко А. Б. Історичні, політико-ідеологічні, соціокультурні й 
ментальні виміри європейської дійсності другої половини 70-х років ХХ ст. — 
першого десятиліття ХХІ ст. в творах Олександра Зінов'єва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 
Дем'яненко Андрій Борисович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 23 с. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2017-2329 А] 

 УДК 94:304](4):821.161.1(430)-96.09(092)]"197/201" 
4559. Журавльова Л. В. Політика США щодо комерціалізації космічної 

діяльності (1989—2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Журавльова Людмила Віталіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2017. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-2763 А] 

 УДК 94:[338.23:629.78]](73)"1989/2012" 
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4560. Печиборщ В. Ю. Політика "збройного нейтралітету" Швейцарії у роки 

Другої світової війни (1939—1945): військово-політичний та соціально-економічний 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Печиборщ Вікторія Юріївна ; Дипломат. акад. України при М-ві 

закордон. справ України. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 

[2017-2018 А] УДК 94:327](494)"1939/1945" 

4561. Тюкалов М. В. "Мосульське питання" в політиці Великої Британії на 

Близькому Сході (1918—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Тюкалов Михайло Володимирович ; НАН 

України, Ін-т історії України. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — 

[2017-2865 А] УДК 94:327(410:(5-15))]"1918/1929" 

4562. Хомич М. О. Польська автокефальна православна церква у 1945 р. — на 

початку ХХІ ст.: інституційний розвиток та культурна діяльність : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Хомич 

Марина Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-2141 А] 

 УДК 94:271.222(438)]"1945/201" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

4563. Гаврилів І. О. Військово-політична діяльність УВО-ОУН в боротьбі за 

Українську Державу (1920—1941 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гаврилів Ігор Омелянович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41. — [2017-

2055 А] УДК 94:329.733](477)"1920/1941" 

4564. Кушлакова Н. М. Громадсько-наукові об'єднання інженерів промисло-

вих регіонів України: друга половина ХІХ — початок ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Кушлакова Надія Миколаївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2017. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (50 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1639 А] УДК 94:061.2:62](477)"185/191" 

4565. Чепурда Г. М. Великий план перетворення природи (1948—1965 рр.): 

український вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Чепурда Ганна Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Пере-

яслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. держ. технол. ун-т]. 

— Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 37 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — 

100 пр. — [2017-2477 А] УДК 94(477):502.14(47+57)]"1948/1965" 

На ступінь кандидата 

4566. Богуцька А. Л. Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток 

Правобережної України наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Богуцька Альона Леонідівна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-2608 А] УДК 94(477.4)"17/18" 

4567. Іванченко Л. А. Науково-організаційна та освітня діяльність П. М. Дуб-

ровського (1857—1916) в контексті розвитку вітчизняної сільськогосподарської 

дослідної справи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
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07.00.07 "Історія науки й техніки" / Іванченко Леся Антонівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1885 А] УДК 94:631](477)(092) 

4568. Капшук Ю. С. Середні навчальні заклади Полтавської губернії другої 

половини ХІХ — початку ХХ ст.: розвиток мережі та особливості функціонування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Капшук Юлія Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-2335 А] 

 УДК 94:373](477.53)"185/191" 

4569. Кирея В. В. Авіація Української Галицької армії (1918—1920) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / 

Кирея Віктор Васильович ; М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ 
ім. гетьмана Петра Сагайдачного [та ін.]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(6 назв). — 100 пр. — [2017-2938 А] УДК 94:358.4](477.83)"1918/1920" 

4570. Кириченко Ю. Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в 

етнологічній науці другої половини ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Кириченко Юлія 

Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-2507 А] 

 УДК 94:39](477)"185/201" 

4571. Косенко Р. О. Історія становлення та розвитку гетерозисної селекції 

соняшнику в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Косенко Росана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. 

— Київ, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2017-2568 А] УДК 94:[631.527:633.854.78]](477)"195/201" 
4572. Лаєвський А. С. Козацька старшина Стародубського полку у другій 

половині XVII—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лаєвський Артем Сергійович ; Чернігів. нац. пед. 

ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-2338 А] УДК 94:355.312.084](477.5)"1648/1782" 

4573. Мельник О. В. Наукова, освітянська та громадська діяльність Миколи 

Ковальського (1929—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мельник Олександр Володимирович ; Нац. 

ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2005 А] УДК 94(477)(092) 

4574. Мігальчан І. О. Державотворча діяльність Верховної Ради України 

четвертого скликання як етап становлення українського парламентаризму (2002—

2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
"Історія України" / Мігальчан Ірина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмель-

ниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-2435 А] УДК 94(477)"2002/2006" 

4575. Паска Б. В. Громадсько-політична і наукова діяльність Валентина Мо-

роза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Паска Богдан Валерійович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-2255 А] УДК 94:323](477)"19"(092) 
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4576. Полуда В. А. Становище військовополонених у нацистських таборах на 

території рейхскомісаріату "Україна" та в зоні німецької військової адміністрації 

(1941—1944 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Полуда Володимир Анатолійович ; НДІ україно-

знавства. — Київ, 2017. — 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2017-2532 А] УДК 94(477):341.341:329.18](430:(47+57))]"1941/1944" 

4577. Рискаль М. О. Радіоелектроніка в Українській РСР (1950—1990 рр.): 

соціокультурний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Рискаль Микола Олександрович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1830 А] 

 УДК 94:[316.77:621.396]](477)"1950/1990" 

4578. Савицька О. О. Повсякденне життя мешканців Чернігова в 1943—1953 

рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Савицька Оксана Олександрівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка. — Чернігів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-

2450 А] УДК 94:304.3](477.51-25)"1943/1953" 

4579. Саківський І. Б. Діяльність ОУН у Тернопільському воєводстві у 1929—

1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Саківський Ігор Богданович ; НДІ українознавства, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1833 А] УДК 94:329.73](477)"1929/1939" 

4580. Сінягіна К. А. Діяльність Г. А. Гамова (1904—1968 рр.) в контексті роз-

витку фізичної науки (20—70-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Сінягіна Катерина 

Андріївна ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп., [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 

2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

2830 А] УДК 94:53](477)"1920/1970"(092) 

4581. Скрипчук В. П. Органи ЧК — ДПУ на Харківщині в роки НЕПу (1921—

1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Скрипчук Володимир Петрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2017-3037 А] УДК 94(477.54)"1921/1929" 

4582. Тарахненко Л. Л. Релігійні громади етноспільнот України (1990—2000-і 

роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Тарахненко Людмила Леонідівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2017-1760 А] УДК 94:2-78:316.347](477)"1990/2000" 

4583. Циганюк М. А. Соціально-політична боротьба в Україні під час виборів 

і діяльності І Державної думи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Циганюк Микола Анатолійович ; Ка-

м'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 

обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-2711 А] 

 УДК 94:324](477)"1905/1906" 

4584. Черкас Т. В. Наслідки Другої світової війни у гуманітарній співпраці 

України та Німеччини (1991—2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Черкас Тетяна Володимирівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-1597 А] 

 УДК 94:061.23](477:430)"1991/2014":94:355](100)"1939/1945" 

4585. Шевченко О. В. Церковна і громадсько-політична діяльність Тита 

Войнаровського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Шевченко Ореста Вікторівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2017-1794 А] УДК 94:271.4-722](477.83)(092) 

4586. Янчук М. М. Церковне шкільництво Київської єпархії ХІХ — початку 

ХХ ст.: нормативно-правові та соціальні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Янчук Михайло Ми-

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

вороди", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2017-2880 А] УДК 94:[373.018.5:271.2-752]](477-25)"180/191" 

4587. Ящук О. Ю. Міжнародні зв'язки Червоного Хреста України (1922—

2014 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Ящук Ольга Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-1800 А] УДК 94:614.885](477)"1922/2014" 



   

 
215 

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. 

Абдельрахман  

Майсара 4094 

Абрамова Д. С. 3593 

Абрамович В. Є. 3683 

Абросімов Ю. Ю. 3953 

Абухін Р. Д. 3428 

Авксентьєв А. О. 3276 

Ажаман І. А. 3312 

Аксьонова І. О. 4016 

Алатамнех Хамзе  

Халед Мохаммад 3836 

Алєксєєва Я. В. 3594 

Алідад Р. 4410 

Алієв О. К. 3684 

Алімова С. Л. 3595 

Алмашій В. В. 3596 

Альбещенко О. С. 3320 

Альбота С. М. 4478 

Аль-Газу Алі  

Ахмед Мохамед 3396 

Аль-Омарі Мохаммад 

Атеф Ваді 3837 

Альравашдех Бакер 3186 

Аль-Хамадані  

Мохаммед Джаліл 

Ісмаель 4358 

Ананьєва О. В. 3969 

Анастасьєва О. А. 4479 

Андреєв С. О. 3591 

Андрійчук В. М. 3951 

Андріяш М. М. 3410 

Аністратенко Л. С. 4514 

Аніщенко В. М. 3887 

Антонов А. В. 3793 

Антонов М. С. 3349 

Антонюк В. В. 3597 

Аплевич В. М. 4101 

Арістова Н. О. 3666 

Артеменко В. Ю. 4136 

Асланов Г. А. 3685 

Атанова Я. О. 4051 

Афанасьєва О. С. 3686 

Афтанділянц В. Є. 3386 

Ашурова Н. В. 3964 

Аюпова Р. М. 3463 

Бабанська О. В. 3411 

Бабенко М. О. 3657 

Бабенко О. Е. 3464 

Бабій О. І. 3229 

Бабій О. М. 4046 

Бабій С. В. 3941 

Бабляк С. Д. 4017 

Багрицький Е. (4524) 

Бадзян В. В. 3321 

Базалійська Н. П. 3159 

Базилевська О. О. 3651 

Базюта Л. З. 4018 

Бака В. О. 4557 

Бакало О. М. 3687 

Бакаянова Н. М. 3555 

Баламуш М. А. 3465 

Балдик Д. О. 4262 

Балей С. (3617) 

Банітараф Гхаітх  

Джаббар 4448 

Баранецька Ю. М. 3688 

Баранова О. С. 4377 

Баранович Л. (4543) 

Бардакова О. О. 4495 

Барсукова Г. В. 3796 

Басилайшвілі С. Ю. 4039 

Басиста А. В. 3440 

Баскіна В. В. 4126 

Басняк Ю. А. 3281 

Батраченко О. В. 3466 

Батюченко І. І. 3983 

Бахмат Н. В. 3667 

Башинська Ю. І. 3322 

Башинський Т. В. 3269 

Башук В. В. 3412 

Бевзенко Т. Б. 4090 

Безділь Р. В. 4290 

Безена І. М. 3202 

Безуглий Д. Г. 3598 

Безшкуренко О. Г. 4375 

Белюга Т. В. 4467 

Бензюк О. О. 3191 

Берберова Н. М. (4521) 

Берегова Х. А. 3947 

Бережна К. В. 3455 

Береза Л. О. 3689 

Березко О. В. 4404 

Березова Л. В. 3230 

Березовецький С. А. 4276 

Березовська К. І. 3160 

Березовський В. А. 3640 

Берладір Х. В. 4380 

Берліоз Г. (4429) 

Берлов О. В. 3970 

Бернацька Н. Л. 4243 

Бех М. В. 3782 

Бєлкін І. В. 3690 

Бєлобородова- 

Хруль Д. О. 4468 

Бєлова С. Є. 4480 

Бєляєв А. О. 4112 

Бєсєдін О. М. 4137 

Бистренко Т. О. 3858 

Бица Р. О. 4217 

Білай А. І. 4138 

Білецька С. Ю. 4481 

Білик І. (4539) 

Білик Р. Р. 3313 

Білова М. О. 3797 

Білоконь М. В. 3599 

Білоокий О. В. 4052 

Білостоцький А. І. 4102 

Білоус О. І. 3862 

Білоус О. Ю. 3572 

Білошицька В. О. 4469 

Біляніна В. І. 4516 

Бінерт О. В. 4263 

Благова Н. В. 3231 

Боборикін О. С. 4411 

Бобровницька Н. В. 4470 

Боб'як Д. Д. 4420 



   

 
216 

Богуцька А. Л. 4566 

Бодненко Т. В. 3668 

Божок О. С. 4367 

Бойко В. В. 4528 

Бойко М. О. 4293 

Бойко О. М. 3691, 4426 

Бойчук В. М. 3669 

Болібрух Б. В. 3967 

Болквадзе Н. І. 3397 

Бондар С. О. 4309 

Бондаренко Н. Б. 3232 

Бондаренко С. О. 3467 

Бондарєва Т. П. 4529 

Борейко Ю. Г. 3266 

Борисов А. А. 3925 

Борщов С. П. 4110 

Босий Д. О. 4188 

Боцюра О. А. 3187 

Брацун І. Л. 3203 

Брежнєв Є. В. 3121 

Бреусенко- 

Кузнєцов О. А. 3220 

Брик А. В. 3629 

Бринзей Б. С. 3323 

Бровко А. О. 3912 

Бровко В. М. 3504 

Бровченко І. О. 3856 

Бродецький О. Є. 3262 

Бродовський В. А. 3971 

Бугера Ю. Ю. 3652 

Бугрій О. М. 3816 

Будаш Г. В. 3916 

Будзинський М. П. 3468 

Будник А. В. 4400 

Букач М. О. 3505 

Букетова Н. М. 4381 

Булатова Я. В. 3233 

Булкін В. І. 3122 

Буравченко К. О. 4392 

Бурбела Е. І. 4040 

Бурдін М. Ю. 3423 

Бурлака Д. О. 4530 

Бурлака О. С. 3581 

Бурмака Г. П. 3859 

Буряковський С. Г. 4239 

Бутирська І. А. 3523 

Буценко А. В. 3614 

Бучавий Ю. В. 3972 

Бучківська У. Б. 4379 

Бушман Т. С. 3161 

Бялик О. В. 3638 

Вакуленко О. Ф. 3506 

Валюшко І. В. 3278 

Ван І 4427 

Ван Ченьдо 4428 

Вандін Є. В. 3557 

Варчук І. В. 3135 

Василевський В. С. 4004 

Васильєва І. А. 3573 

Васильчишина А. В. 3954 

Васько А. А. 4053 

Васюк В. В. 4182 

Васюта В. В. 4284 

Васянін В. О. 3834 

Ватаманеску Л. І. 4054 

Вахонєва Т. М. 3570 

Ващенко В. В. 3162 

Вега Н. І. 4289 

Вергун М. О. 3295 

Веремейчик Н. В. 4365 

Веремчук Е. О. 4482 

Веропотвелян М. П. 4146 

Вертинський О. М. (4522) 

Верхола М. І. 3132 

Вєнцева Н. О. 3670 

Висікайло Т. В. 3692 

Вислободська Г. П. 4264 

Висоцька Л. В. 3693 

Вишинська Є. І. 4521 

Вілсон Дж. І. 4055 

Вільданов С. Р. 4095 

Вірна М. М. 4019 

Власенко Л. В. 3413 

Власов С. В. 3980 

Вовк А. В. 3926 

Вовк Л. М. 3630 

Водолазкіна К. О. 3136 

Воєйкова Д. О. 3917 

Возний Д. В. 4127 

Возний С. О. 3600 

Вознюк С. В. 3798 

Войнаровський Т. (4585) 

Войтович А. А. 4207 

Войтович С. П. 3901 

Войчак М. А. 3402 

Волгіна О. О. 4499 

Волкова О. М. 3296 

Воловодюк С. С. 3398 

Волосюк Т. В. 3658 

Волошена В. В. 3641 

Волощук І. А. 3324 

Воробєй О. В. 3786 

Воробйов Я. А. 3818 

Вородєєва Ю. І. 4020 

Ворок Х. Б. 4531 

Вороніна Г. Л. 3694 

Вороніна М. О. 4429 

Воронкіна А. С. 3984 

Воронков О. І. 4198 

Воронкова Г. В. 4056 

Воротніков В. А. 4337 

Гавловська Н. І. 3334 

Гаврилів І. О. 4563 

Гаврилюк А. М. 3923 

Гаврилюк Г. М. 4149 

Гаврилюх В. М. 3881 

Гавришук О. М. 3574 

Гаврош О. І. 4422 

Гаврутенко Л. А. 3695 

Гадомська А. А. 3696 

Гайдуцький І. П. 3409 

Галай М. Д. 3631 

Галамага О. В. 4497 

Галамбош Г. В. 3697 

Галімська І. І. 3698 

Галкіна О. П. 4244 

Галущак М. О. 3838 

Галян І. М. 3221 

Гамов Г. А. (4580) 

Ганчева О. В. 4150 

Гапон Ю. В. 3163 

Гапоненко О. І. 4277 

Гапонцева О. В. 4338 

Гарбузенко Н. Д. 4151 

Гарт Л. Л. 3835 

Гашинова К. Ю. 4037 

Гвоздій С. П. 3671 

Гегер А. Д. 4412 

Герасимчук В. Л. 3615 

Герасимчук Н. В. 3441 

Гернет М. М. (3430) 

Гессе Г. (4476) 

Гета Д. С. 3575 

Гідора А. Л. 4471 
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Гілевич В. В. 4325 

Гладченко О. І. 4041 

Глазкова А. С. 3387 

Глазовий П. (4541) 

Гнатенко Т. М. 4021 

Гнатюк В. О. 3137 

Гненна В. О. 3955 

Го Цзяфей 3369 

Говоруха М. О. 3985 

Годенко- 

Наконечна О. П. 4401 

Гойхман М. І. 3345 

Головач С. В. 4247 

Головачов Я. В. 3539 

Голубаєв О. В. 3847 

Гончар Л. Я. 3558 

Гончаренко Є. В. 4057 

Гончаренко І. С. 4183 

Гончаренко С. Ю. 4326 

Гончарова І. А. 3469 

Гончарова Ю. А. 3442 

Гончарук О. В. 4418 

Горбань Ю. С. 3601 

Горбачова Л. О. 3906 

Гордєєва Д. В. 3350 

Гордієнко О. С. 3429 

Горзов Л. Ф. 4058 

Горіна Г. О. 3381 

Горовиць В. (4437) 

Городняк Р. В. 4278 

Горошкін І. О. 3699 

Горяча Л. М. 4059 

Гош В. Є. 3623 

Гощіцька Т. Б. 3783 

Грабітченко В. М. 3799 

Грабован Л. І. 3524 

Грачова В. В. 3443 

Грецька Н. А. 3388 

Гречко В. В. 4184 

Гречкосій М. С. 3234 

Гречкосій Р. М. 3204 

Григор'єва С. В. 3389 

Григорова А. О. 4047 

Гридасова Г. О. 3282 

Гримич М. К. 3559 

Гримська М. І. 3290 

Гринько П. О. 3530 

Грицишин В. П. 3205 

Грищенко І. В. 4465 

Гронський В. (4444) 

Грубич К. В. 3270 

Грудко Н. О. 4318 

Гудима І. П. 3267 

Гужва О. І. 3927 

Гук І. Б. 3138 

Гула А. С. 3351 

Гуменюк Г. Л. 4038 

Гуменюк І. Л. 3370, 4483 

Гуменюк О. М. 3789 

Гуріч З. В. 3624 

Гусар Д. О. 4430 

Гусєв Є. І. 3118 

Гуцуляк А. І. 4048 

Гуцуляк В. Р. 4265 

Гушилик Б. І. 3943 

Гюль Алі 3700 

Ґе М. (4423) 

Давиденко Г. М. 3973 

Давидюк Р. П. 4555 

Дайнека Н. М. 4484 

Данелія О. С. 3444 

Данилевська А. С. 4500 

Даниленко В. (4542) 

Даниленко О. В. 3531 

Данилов М. О. 3576 

Данильченко С. Ю. 3978 

Данильченко Т. С. 3445 

Даніель А. В. 3507 

Данченко М. М. 3928 

Дармограй П. В. 3701 

Дацков А. В. 3235 

Дашкуєв М. А. 3414 

Дев'ятаєва О. В. 4449 

Дегтярьов І. М. 4218 

Делавар-Касмаі 

Мохаммад 3986 

Дембровська Г. М. 3650 

Демиденко Я. С. 3206 

Демкура Т. В. 3415 

Демуцький П. (4436) 

Демченко А. В. 4111 

Дем'яненко А. Б. 4558 

Дем'яненко І. В. 3560 

Дем'яненко Л. В. 4152 

Дем'янчук І. П. 4546 

Денис О. Б. 3346 

Денисюк Л. І. 4144 

Деревко О. С. 3352 

Дерев'янко Т. О. 3819 

Держановська С. Л. 3602 

Дешко Л. М. 3456 

Дженчако В. Г. 4321 

Джус О. І. 3918 

Дзюбак К. М. 3371 

Дирик В. Т. 4060 

Дичко Д. В. 4005 

Діденко Н. В. 3188 

Дідик І. В. 4091 

Дідик Н. В. 3965 

Діхтярь А. М. 4368 

Дмитренко Є. А. 4235 

Добровольський Д. М. 

 3561 

Довгалюк І. С. 4424 

Довженко О. (4535) 

Довіна М. С. 4532 

Докуніна К. І. 4339 

Долгіх Д. О. 4275 

Долинний А. В. 3470 

Доля О. Є. 4322 

Доманова О. В. 4340 

Донська М. Д. 3108 

Дорогих С. О. 3471 

Драгієва Л. В. 3702 

Дринь Д. О. 3929 

Дріжд В. Л. 4382 

Дробот О. А. 3627 

Дроздова А. О. 3981 

Дубик О. М. 4240 

Дубінін Є. О. 4248 

Дубінська В. О. 3587 

Дубровський П. М. (4567) 

Дугін С. С. 3852 

Дуда О. В. 4061 

Дудля К. Є. 4233 

Думанська Ю. А. 3897 

Думич С. С. 4193 

Дученко К. А. 3987 

Ескобедо С. Е. 3703 

Євгеньєва М. В. 4431 

Євтєєва Л. І. 4226 

Євтух Л. Г. 4302 

Євтушенко О. А. 4341 

Євтушенко Ю. О. 3704 
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Євтушок Б. А. 4113 

Єгорова К. С. 4145 

Єгорова О. В. 3800 

Ємельянова О. О. 3547 

Єремія Г. І. 4547 

Єрмолаєва А. В. 4450 

Єсіна М. В. 3110 

Єфіменко Л. Л. 3548 

Єфіменко Н. В. 3930 

Єфімова А. В. 4402 

Єфремов С. О. (4508) 

Жадленко І. О. 3705 

Жайворонок Л. В. 4342 

Жданова Н. О. 4062 

Жданова- 

Неділько О. Г. 3672 

Животівська Д. М. 4551 

Жила М. І. 4299 

Жилкова Є. С. 3931 

Жихорська О. В. 3706 

Жовква О. І. 4407 

Жук Є. О. 4343 

Жукова Н. І. 4227 

Жукова О. Ю. 3164 

Журавльова Л. В. 4559 

Завада Т. Ю. 3236 

Загородній С. П. 3707 

Загоруйко Р. Р. 4096 

Задорожний О. А. 4153 

Заєць М. З. 3708 

Зажома В. М. 3111 

Заіка Ю. А. 3165 

Замелюк М. І. 3709 

Заноза С. О. 3898 

Запорожченко Т. П. 3710 

Зараховський О. Є. 3192 

Захарченко О. Г. 4266 

Захарчук О. І. 3207 

Зачоса О. Д. 3307 

Зачосова Н. В. 3347 

Заярнюк П. М. 4195 

Заяць О. В. 3902 

Заяць Р. В. 4267 

Збіглей Л. З. 3866 

Звонко Г. О. 4504 

Звонок О. А. 3208 

Зеленкова І. І. 3535 

Зєтова Т. Р. 3874 

Зімовін О. І. 3237 

Золотарьова Г. М. 3711 

Золотарьова Д. М. 3583 

Зоріна В. І. 3238 

Зубенко К. В. 3536 

Зуйко В. І. 4369 

Ібатуллін М. І. 3366 

Ібрагім Муслем Х. 3830 

Іванієнко К. В. 3166 

Іванов Є. В. 3625 

Іванова О. Ю. 3292 

Іванченко А. О. 3222 

Іванченко Л. А. 4567 

Іванчикова С. М. 3712 

Іванюк І. В. 3642 

Іванюк Н. Б. 4022 

Івашкевич І. В. 3239 

Іващенко Д. М. 4006 

Іващенко О. В. 3621 

Ігнатенко В. Д. 3713 

Ігнатченко Н. М. 3416 

Іжевська О. П. 4370 

Іллєнко В. В. 4173 

Ільницька О. Ю. 4310 

Ільницький М. П. 3472 

Ільницький Р. В. 3869 

Ірха С. В. 4063 

Ісаєва Т. М. 3811 

Ісайкова О. І. 4114 

Ісакова В. С. 3714 

Ісмаілова Н. П. 3812 

Істоміна К. Ю. 3715 

Ішутіна О. Є. 3716 

Кабаченко Г. С. 3308 

Кавушевська Н. С. 3988 

Кадигроб Д. В. 3875 

Кайдрович Х. І. 4344 

Калачова Т. А. 3932 

Калашнікова В. В. 4345 

Калиновський О. К. 3801 

Калімбет І. Л. 3508 

Калмикова Л. В. 3240 

Калюжний М. П. 3846 

Кантор С. А. 4199 

Канюка Є. В. 4002 

Капітоненко О. М. 3209 

Каплаушенко Т. М. 3989 

Капріцин І. І. 3197 

Капшук Ю. С. 4568 

Карабанов Є. О. 4451 

Караваєв Т. А. 4163 

Карасьова Н. А. 3382 

Карбан А. А. 3790 

Карлова О. О. 3814 

Карпусь С. Г. 4175 

Карпушина М. Г. 3717 

Катаєва М. О. 4255 

Кателян О. В. 4007 

Католик Г. В. 3223 

Качмар Б. М. 3509 

Кивгила І. Г. 4552 

Килимник С. М. 3659 

Кирея В. В. 4569 

Кирилюк О. В. 3446 

Кириченко О. В. 3884 

Кириченко Ю. Т. 4570 

Кирницький О. В. 3210 

Кислий Д. М. 4249 

Кияк С. В. 4064 

Кияниця Є. О. 3271 

Кіндюк К. Б. 3430 

Кіосєва О. В. 4125 

Кіриченко С. В. 3643 

Кічмаренко С. М. 3473 

Клещов А. Й. 4228 

Клименко В. Г. 4219 

Клименко К. П. 3447 

Клібанська Л. В. 3167 

Клок О. П. 3390 

Клюс Ю. І. 3154 

Ключкович Т. В. 3718 

Кметь В. С. 4533 

Кметюк Я. В. 3968 

Кобець О. В. 4257 

Кобилко Н. А. 4534 

Кобилянська О. (4506) 

Коваленко Г. А. 4065 

Коваленко Є. І. 4445 

Коваленко І. В. 4303 

Коваленко Н. П. 4452 

Коваленко О. М. 4066 

Ковалик С. З. 4008 

Ковальов О. І. 3185 

Ковальский М. (4573) 

Ковальчук В. М. 3603 

Ковальчук Л. А. 4472 
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Ковальчук О. В. 3831 

Ковальчук Ю. П. 3933 

Ковтун А. І. 4229 

Ковтун А. Ю. 3241 

Ковтун В. П. 3168 

Коган Л. Б. 4067 

Когут М. В. 3417 

Когут Т. В. 4432 

Козачук Н. О. 3448 

Козлов Ю. В. 4023 

Козлова Т. О. 4477 

Козуля М. М. 3802 

Койчев Є. А. 4068 

Коленко Ю. Г. 4049 

Колесник К. В. 3644 

Колесниченко Н. О. 3864 

Колесніков О. А. 3525 

Колій О. С. 4327 

Колісник О. М. 4294 

Коломієць О. Г. 3391 

Коломієць О. М. 4473 

Кольберг О. (3784) 

Комаха В. О. 4346 

Комлик В. В. 3431 

Компанієць І. В. 4505 

Кондратьєва А. В. 3211 

Кондратьєва В. І. 3263 

Кондрацька Г. Д. 3673 

Коновалов А. В. 4200 

Коновалов Д. В. 4295 

Коновальчук С. А. 3719 

Кононенко О. І. 3224 

Конотоп Г. О. 3404 

Конотопчик С. В. 4115 

Консевич О. М. 3196 

Копняк М. А. 3562 

Коркішко Л. М. 3117 

Корнєва П. М. 3582 

Корнієнко І. В. 4513 

Король П. О. 4100 

Король Ю. Ю. 3820 

Корчак Я. (3620) 

Корчевський Д. О. 3674 

Корчинська М. М. 4042 

Корчова О. М. 3720 

Косарчук О. В. 3934 

Косенко Р. О. 4571 

Косилов С. О. 3139 

Косінов С. А. 3424 

Костюченко Н. П. 3405 

Кот О. О. 3529 

Котова І. А. 4485 

Коцабин Н. В. 4154 

Коцюба Р. О. 3457 

Коцюбайло Л. П. 4131 

Кравців В. В. 4086 

Кравців І. К. 3399 

Кравченко В. М. 3293,  

 3675 

Кравченко Е. О. 4466 

Кравченко Л. І. 4069 

Кравченко М. Я. 4421 

Кравченко Н. К. 4043 

Кравченко У. (4506) 

Кравчук Т. О. 3510 

Краєвський І. В. 3549 

Крамарева О. Г. 4116 

Красильнікова А. О. 4362 

Красілич І. О. 4347 

Краснянська Л. О. 4155 

Крашений І. Е. 3140 

Кремець Я. С. 3813 

Кресан О. Д. 3242 

Кривда М. І. 4304 

Кривецький В. І. 3876 

Кривошеїн П. П. 3474 

Кримський А. Ю. (4508) 

Кропивко М. М. 3383 

Крук Ю. Ю. 4329 

Крупєй К. С. 3909 

Крупніцька О. М. 3854 

Крутських А. А. 3990 

Крутько А. Л. 3432 

Крутякова В. І. 3297 

Кудрявцев В. І. 3540 

Кузін Н. В. 3314 

Кузнєцов В. Ю. 3336 

Кузьменко А. О. 4486 

Кузьменко В. В. 3577 

Кузьменко Т. М. 3900 

Кузьминич І. В. 4196 

Кукаріна А. Д. 4487 

Куксенко С. І. 4553 

Кукурудзяк К. В. 4313 

Кулагін О. О. 3974 

Кулик К. Д. 3511 

Кульчицька І. О. 3141 

Кумченко Ю. О. 3142 

Кунта О. Є. 4167 

Купчук І. М. 4366 

Курбан М. М. 4128 

Курдибаха О. М. 3243 

Курдидик Н. І. 3353 

Куриленко Д. В. 3512 

Курило В. О. 3550 

Курильців Р. М. 3315 

Кутняшенко О. І. 3803 

Куцаб-Бонк К. 3316 

Куценко Т. В. 3619 

Куць Н. В. 3354 

Кучер Т. В. 3991 

Кучер Т. М. 3556 

Кучерган Є. В. 3721 

Кучеренко І. С. 3935 

Кучерук М. М. 3449 

Кучерява К. Я. 3604 

Кучук А. М. 3425 

Кушлакова Н. М. 4564 

Кушнір В. І. 4305 

Кущ О. В. 3885 

Кшановський О. Е. 4139 

Кючюк Дж. Р. 3722 

Лабезна Л. П. 3244 

Лаврів І. М. 4268 

Лагойда А. І. 4393 

Лаєвський А. С. 4572 

Лакида М. О. 4258 

Лакида Ю. П. 4378 

Лапшин Д. В. 4103 

Лашкул Д. А. 4015 

Левіна- 

Костюк М. О. 3372 

Левкович О. В. 3355 

Левчук І. О. 3433 

Лега Д. О. 3992 

Легеза Є. О. 3458 

Легенький І. Ю. 3212 

Легошина О. Л. 3337 

Лектоваров К. С. 4488 

Лелет С. М. 3475 

Лелюк Ю. В. 3169 

Лемак О. В. 3476 

Лемещук М. А. 3628 

Ленчик Л. В. 3982 
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Леонова Н. М. 4298 
Лисенко О. В. 4423 
Лисенко Р. Б. 4133 
Лиськов М. О. 3459 
Литвин О. О. 4506 
Лифар В. О. 3133 
Лі Чао 3373 
Лі Шуан 4413 
Лінь Є 3723 
Лінь Хуацінь 3724 
Лісний А. Є. 4132 
Лісняк І. М. 4433 
Лісова О. М. 3791 
Лісовська Ю. П. 3477 
Літвінова Я. В. 4323 
Літинський С. В. 3832 
Ліцький В. О. 4311 
Лобунько Ю. В. 3325 
Логінова К. С. 3374 
Лоза Є. А. 3804 
Ломберг М. В. 3632 
Лонтковський Ю. А. 4117 
Лопатченко І. М. 3605 
Лотоцька В. М. 4419 
Лубан С. В. 4230 
Лугова О. І. 3298 
Лузан Т. Л. 3563 
Лукашенко А. В. 4050 
Лукашук В. П. 4286 
Лук'яненко О. Д. 3294 
Лук'янчиков М. І. 3725 
Лук'янчук Р. В. 3606 
Луценко В. І. 3356 
Луценко І. В. 3653 
Луцюк П. С. 3571 
Лучаківський А. О. 3299 
Львов О. С. 3908 
Лю Цзя 3726 
Любарщук Є. А. 3839 
Любашенко В. І. 3450 
Любчич А. М. 3584 
Лютянська Н. І. 4489 
Лявинець Г. М. 4372 
Лямпрехт О. В. 4543 
Лянной Ю. О. 3676 
Лятуринський В. О. 4210 
Ляховська А. В. 4070 
Ляшенко М. Ю. 3727 
Ляшенко Н. А. 3564 

Ма Чен 3728 

Магомедов М. С. 3170 

Мазур О. І. 3729 

Майба О. К. 3633 

Майко Т. С. 3275 

Майорчак Н. М. 3245 

Макаревич І. М. 3730 

Макаренко В. В. 4374 

Макарчук О. В. 4178 

Макєдонова О. Д. 4490 

Макєєв С. Ю. 3634 

Максименко П. М. 4306 

Максимчук- 

Макаренко С. О. 4535 

Макух О. В. 3546 

Макушев П. В. 3460 

Маланчук О. Б. 4156 

Малашевський М. А. 3317 

Малашенкова В. О. 4414 

Малиновський А. В. 4134 

Маліношевська К. І. 3171 

Малюгіна О. О. 3993 

Манжула С. П. 3300 

Манюк Л. В. 3731 

Мареніченко В. В. 3607 

Марєєва Т. В. 3732 

Маркіна А. І. 3888 

Маркова Є. Ю. 3155 

Маркович В. В. 3418 

Мартиненко І. В. 3225 

Мартинова Л. Б. 3305 

Мартинова Н. П. 3733 

Мартинюк О. В. 3817 

Марченко В. В. 4434 

Марчук О. Т. 3213 

Масалітіна Н. Ю. 4363 

Масицька Т. Є. 4502 

Маскевич О. Л. 3268 

Маслак М. В. 3172 

Масловська О. Д. 3944 

Массне Ж. (4429) 

Масюк Ю. О. 3392 

Матвейчук Л. О. 3592 

Матвєєва Т. С. 4525 

Матвієнко М. І. 3734 

Матушевич Н. П. 3326 

Матюшенко І. Ю. 3384 

Махиніч Н. В. 3565 

Машевський А. С. 4157 

Мезенцев Д. О. 3994 

Мельник В. П. 3143 

Мельник М. І. 4185 

Мельник О. В. 4573 

Мельник О. О. 3919, 4544 

Мельник П. П. 3367 

Мельник С. В. 3357 

Мельниченко Г. М. 3945 

Мельничук В. В. 4071 

Мельніченко О. І. 3246 

Мельніченко Т. В. 3654 

Мелян Н. Ю. 3478 

Метіль А. С. 3578 

Мєшкова Н. О. 3995 

Мигаль Г. В. 3306 

Милик О. В. 4498 

Мирковіч І. Л. 3635 

Мироненко І. С. 3479 

Мироненко Л. В. 4545 

Миронюк Т. В. 3112 

Мирутенко Л. В. 3144 

Мисько В. І. 3620 

Миськовець Н. П. 3338 

Митрофанов І. І. 3502 

Михайлов Д. Є. 3214 

Михальова М. Ю. 3327 

Мицик Н. Й. 3913 

Мігальчан І. О. 4574 

Мікосянчик О. О. 4213 

Мінаєва К. В. 3480 

Мірзак В. Я. 4220 

Міхно П. Б. 3328 

Міхнов О. П. 4453 

Мішин М. В. 4454 

Міщенко С. Г. 3660 

Міщенко Т. М. 3481 

Моат Талат Рамадан 

Салах 4194 

Мойсеєнко Г. В. 3482 

Молоченко В. В. 3735 

Монова Д. А. 3173 

Моргулець О. Б. 3156 

Моргунова С. О. 3736 

Мороз В. (4575) 

Морозова Ю. В. 3541 

Мосічева І. І. 4237 

Москаленко А. С. 3123 
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Мосьпан В. М. 4324 

Мотрук І. І. 3946 

Мохамад Аднан  

Гхалеб Аль-Травнех 4118 

Мохаммад Кхір  

Фалах Щ Алькайдех 3309 

Мочков О. Б. 3608 

Мошковська О. А. 4330 

Муковіз О. П. 3677 

Муравйов К. В. 3461 

Муратов О. М. 3329 

Мурзіна О. А. 3737 

Мусійко В. Д. 4208 

Муслієнко О. В. 4536 

Мусял П. А. 3419 

Мухіна К. Є. 3805 

Мягких Г. О. 3434 

Набережна О. О. 4383 

Навозенко О. І. 3513 

Нагієва С. А. 4072 

Нагорна Л. В. 4300 

Нагорняк М. І. 3899 

Назар М. В. 4269 

Назаренко Ю. А. 3215 

Назаров М. С. 3291 

Найда А. М. 4384 

Настасієнко Н. С. 3889 

Наугольникова О. М. 

 3738 

Науменко К. В. 3406 

Невлюдова В. В. 4172 

Нейман Є. В. 3821 

Неліпович Г. І. 3435 

Ненашко І. А. 4024 

Нестеренко О. М. 4287 

Нестеренко О. О. 4517 

Нетков А. Д. 4073 

Нетлюх О. П. 3145 

Нецкар І. П. 4158 

Никируй В. Е. 4319 

Никифорова Л. А. 3739 

Никоненко І. О. 3247 

Нігуца І. П. 4025 

Нікітін О. Д. 4092 

Нікітюк О. М. 3537 

Нікіфоров А. П. 4179 

Ніколаєнко Т. В. 3920 

Ніколенко К. В. 3216 

Нікул С. О. 3840 

Ніцше Ф. (3204) 

Норкіна О. В. 3740 

Носенко О. П. 4236 

Ню Нін 4435 

Обертюр К. Л. 4253 

Обрізан В. І. 3116 

Обруч Г. В. 3174 

Оверченко Т. А. 3806 

Овод К. К. 3514 

Огневий В. О. 3375 

Огородня А. І. 4281 

Одноріг Л. О. 3936 

Олешко В. Ф. 4159 

Олешко О. М. 3956 

Олешко Ю. Л. 4507 

Олещенко І. В. 3586 

Олійник М. В. 3787 

Олійник О. В. 3741 

Олійник О. О. 4191 

Ольхович Н. В. 3911 

Омаров А. А. 3515 

Омельчук І. В. 3217 

Онищенко В. М. 4455 

Онищенко С. В. 3742 

Онуфрів Я. О. 4405 

Онуфрович О. К. 4097 

Опанасюк І. В. 3248 

Опанасюк О. І. 3283 

Осадча М. В. 3661 

Осадча Т. С. 4331 

Осадчук М. П. 3841 

Осадчук Т. Р. 4446 

Осипчук Д. В. 3961 

Остапенко Ю. О. 3579 

Остапчук О. В. 3526 

Остапюк Б. Я. 3376 

Остап'юк Л. Р. 4160 

Отчич О. О. 3937 

Охріменко В. О. 4515 

Павленко Н. О. 4491 

Павлик Н. В. 3226 

Павличенко А. В. 3794 

Павлов С. Б. 3952 

Павлова О. Б. 4518 

Павловський В. І. 3896 

Павловський С. В. 3358 

Павловські Г. 3175 

Павлюк Л. І. 3339 

Павлюк Н. М. 3636 

Павлюченков М. В. 4250 

Падалка Р. О. 3436 

Падерно В. В. 3743 

Пак В. І. 3609 

Паламар О. І. 4135 

Палишнюк К. Ю. 4307 

Панадій О. П. 4333 

Панкєєв С. В. 4296 

Панкратов В. А. 3842 

Пановик У. П. 3146 

Панченко С. С. 3542 

Панчук Л. В. 3420 

Паньків І. В. 4085 

Паньок Т. В. 3678 

Парфентьєва Н. Д. 4074 

Парфенчук І. О. 3340 

Парцевська С. В. 3890 

Пасічняк Л. В. 4456 

Паска Б. В. 4575 

Паска О. В. 3483 

Пастух О. Д. 4297 

Патлачук О. В. 3437 

Патлашинська І. В. 3284 

Пахалович М. Є. 3189 

Пахман С. В. (3428) 

Пашинська С. Л. 3975 

Педченко А. Ю. 4190 

Пекач К. А. 3645 

Пелевін В. (4523) 

Пеленьо Н. В. 4026 

Пелех У. В. 3359 

Пелих І. В. 4221 

Пеньковський В. С. 4270 

Перестюк Ю. М. 3822 

Перижняк А. І. 4027 

Перович І. Л. 3851 

Пестовська З. С. 4348 

Петренко Д. В. 3198 

Петриченко Є. А. 4279 

Петров В. Є. 3218 

Петровський А. Ф. 4399 

Петроченко О. В. 4288 

Петрух Р. Б. 3744 

Петченко Г. О. 3870 

Петяк Ю. Ф. 3113 

Пефтієва Ю. Є. 3377 
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Пехенько В. С. 4104 

Пеховський А. Ю. 3484 

Печиборщ В. Ю. 4560 

Пєнов В. В. 3616 

Пиж'янова Н. В. 4436 

Пилипишин П. Б. 3485 

Пилипчук О. С. 3948 

Пирогов Є. М. 4105 

Пирожкова Ю. В. 3462 

Писарєва О. Л. 4161 

Підгірний Б. Я. 4075 

Підлубна О. М. 3745 

Пікула М. М. 3288 

Пілецька К. О. 3895 

Пімахов В. В. 4140 

Піонтковська Д. В. 3249 

Пітух Ю. Ю. 3486 

Плаксій К. Ю. 3843 

Плахотній С. А. 3807 

Плегуца І. М. 4009 

Плотніков А. В. 4141 

Плотнікова А. А. 4522 

Плотнікова Ю. І. 3487 

Плющ Б. О. 4474 

Погорелов О. Є. 3871 

Погоренко Ю. В. 3891 

Погорєлов С. В. 4180 

Погоріла В. М. 3360 

Подлевський А. А. 3393 

Подозьорова А. В. 3662 

Подоляк М. В. 3617 

Поздрань Ю. В. 4508 

Поклонська Л. С. 3176 

Поліщак Н. І. 3516 

Поліщук В. С. 3588 

Поліщук Л. К. 4209 

Полозова О. О. 4509 

Полтавець А. М. 3330 

Полторак О. Б. 3124 

Полуда В. А. 4576 

Понеділок А. І. 3219 

Пономаренко Т. В. 4336 

Пономарьов Д. Е. 4349 

Поп Т. М. 4371 

Попельницька Н. О. 4548 

Попов Д. О. 3867 

Попов О. М. 4457 

Попова Н. В. 4320 

Попова Т. М. 4350 

Попович А. А. 4271 

Попович В. В. 3795 

Попович П. В. 4197 

Порцельт Л. П. 4351 

Посадська А. С. 3147 

Посадська І. С. 3125 

Постова В. В. 3177 

Поцелуєв С. І. 3868 

Прахова С. А. 3250 

Приймак С. А. 3361 

Присакар І. І. 3400 

Приступюк М. О. 4142 

Присяжна К. О. 4385 

Присяжнюк І. В. 4076 

Приходько А. В. 3451 

Пріміна Н. М. 3746 

Прокопюк А. 3318 

Прокоп'юк В. А. 4376 

Прохач А. В. 4162 

Проценко І. Ю. 3844 

Прудивус Л. В. 3378 

Прудиус Т. Я. 4314 

Пугачова Д. В. 3285 

Пузир Р. Г. 4206 

Пуленко Ф. (4432) 

Пустовалов І. В. 3251 

Пустовгар С. А. 3341 

Пухаленко В. П. 3452 

П'яних К. Є. 4164 

П'ятков П. В. 3488 

Пятницька Д. В. 3747 

Радєва О. Г. 4352 

Радзіховська Н. С. 4119 

Райчинець А. В. 3264 

Рапопорт Ю. Г. 3853 

Рарицький О. А. 4526 

Распопіна С. П. 4256 

Рачинський А. Ю. 4203 

Рева Д. В. 3996 

Рева С. М. 3126 

Редько В. Г. 3622 

Редько М. С. 4272 

Резнік О. Г. 3252 

Резнікова А. О. 4087 

Ржевська Н. В. 3748 

Рибак О. В. 3823 

Рибакова О. А. 4334 

Рибін М. С. 4010 

Рибка І. Є. 3551 

Рибчинський О. В. 4406 

Рискаль М. О. 4577 

Рівіс О. Ю. 4077 

Рівчаченко С. В. 3489 

Різник А. В. 4028 

Робак К. О. 4120 

Ровінська Н. Ю. 3178 

Роговий А. С. 4202 

Розуван Т. С. 3861 

Роїк О. Р. 3301 

Рой А. Т. 3286 

Роман В. Ф. 3589 

Романіна Д. М. 3997 

Романова Т. В. 3368 

Романчук З. З. 3362 

Ростока М. Л. 3663 

Рубан О. О. 3545 

Рудавіна І. Г. 3195 

Руденко А. Ф. 3279 

Руденко М. О. 4415 

Руденок І. В. 3855 

Руднєв О. В. 4222 

Румянцев М. Г. 4259 

Рунчева Н. В. 4261 

Русин В. Б. 3845 

Русіна А. В. 3824 

Руткевич В. С. 4168 

Рущак В. В. 3921 

Рябов І. С. 4437 

Рябова С. О. 4174 

Рябуха Н. О. 4425 

Рябцев С. І. 3872 

Рябченко К. В. 3892 

Сабадаш М. Є. 4098 

Сабадош М. В. 4458 

Саварин П. В. 3749 

Савельєв М. В. 3148 

Савенко Б. В. 4169 

Савицька О. О. 4578 

Савицький О. В. 3938 

Савін К. Г. 4192 

Савченко Г. В. 3253 

Садовський О. О. 4459 

Саїнчук А. М. 4460 

Саківський І. Б. 4579 

Салій М. І. 4121 
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Самарський І. М. 4029 

Самкова О. М. 3254 

Самченко Д. М. 4245 

Сафонова І. М. 4147 

Сахно С. В. 3255 

Сачук Ю. Є. 3750 

Саяпіна І. О. 4328 

Свиридова Л. А. 3331 

Свистак О. Л. 3637 

Світіна Г. М. 3922 

Світлична В. Л. 3179 

Селіванов О. А. 3490 

Семашко Т. Ф. 4503 

Семенова О. В. 3751 

Семенченко А. В. 3302 

Семерей Б. В. 3491 

Семиліт М. В. 3227 

Семко В. О. 4234 

Семочко Н. С. 3825 

Семчук С. І. 3679 

Сем'янів І. О. 4044 

Сенищ П. М. 3348 

Сеньків М. І. 4549 

Сердюк Л. Р. 3566 

Серебро М. В. 3438 

Середа В. О. 4254 

Сє Фан 3752 

Сєйтвелієва С. Н. 3753 

Сєргеєв А. Ю. 4461 

Сиваченко О. В. 4353 

Сидєльніков О. Д. 3567 

Сидор Р. І. 3962 

Сидоренко С. Г. 3966,  

 4260 

Сидоренко Т. В. 3194 

Симонович Н. В. 3646 

Синенький О. В. 4106 

Сич М. А. 4394 

Сідей О. В. 3532 

Сідні Ф. (4520) 

Сінягіна К. А. 4580 

Сітнікова О. О. 4389 

Склепус С. М. 3879 

Скляр І. О. 4308 

Скомаров О. В. 3492 

Скорина Т. М. 3180 

Скорук Р. В. 3957 

Скоцик В. Є. 3395 

Скрипко Л. А. 4122 

Скрипченко О. В. 4241 

Скрипчук В. П. 4581 

Слєпцов О. О. 4386 

Слєпцова І. Л. 4387 

Слободянюк О. М. 3754 

Слубська А. Я. 3265 

Смадич І. П. 4416 

Смірнов С. А. 3119 

Смоленніков Д. О. 3342 

Смоленська С. О. 4408 

Смольнікова О. Г. 3755 

Смотріцький А. В. 3272 

Сніца Т. Є. 3756 

Сняданко І. І. 3680 

Собко О. М. 3157 

Сокол Г. М. 4364 

Соколенко М. О. 4088 

Соколовська Ю. С. 4417 

Соловей Н. С. 3538 

Солов'янчик А. В. 3181 

Солодка О. В. 4462 

Сопронюк О. Л. 3833 

Сорока Н. В. 3149 

Сорокін Д. С. 4177 

Сорочинська О. А. 3757 

Софій Н. З. 3655 

Соф'їн М. І. 3517 

Спєсівцев Д. С. 3533 

Співак М. В. 3277 

Ставицький В. А. 3543 

Стаднійчук І. П. 3664 

Старкова Е. Р. 3949 

Старкова О. В. 4242 

Старова Ю. В. 3256 

Стародуб Г. С. 4030 

Стародуб Д. М. 3552 

Стасюк М. І. 3257 

Стахова А. П. 4390 

Степаненко А. І. 3665 

Стернік В. М. 3910 

Стеценко А. М. 3127 

Стеценко Г. П. 4170 

Стецишин Р. В. 4093 

Стецьків А. О. 3894 

Стецюк Х. П. 3493 

Стечак Г. М. 3758 

Стиценко Т. Є. 3998 

Стішова Н. С. 3792 

Стовба О. В. 3426 

Стогній О. В. 4537 

Страп Н. І. 3826 

Страшко Є. Ю. 4003 

Стрелкова А. Ю. 3199 

Стригун Ф. (4446) 

Струтинський С. В. 4165 

Сугакова О. В. 3829 

Суда Є. Л. 4438 

Судин Ю. А. 4335 

Сук І. В. 4395 

Сулій Л. М. 4123 

Сумцов А. Л. 4251 

Супрун Г. В. 3258 

Супрун О. С. 4089 

Суркова Ю. О. 3363 

Сурмай Д. Д. 4354 

Суровов О. А. 3759 

Суровцев І. В. 3134 

Суровцев О. О. 3273 

Сухацький Ю. В. 4359 

Сухобрус Л. С. 4501 

Сухова А. В. 4492 

Суховетрук І. І. 3494 

Сюй Цзяюй 3760 

Ся Цзюань 3647 

Табакович- 

Вацеба В. О. 4031 

Табачнюк Н. В. 3958 

Тадеєва Н. В. 3343 

Таєр Джамал  

Іззат Арар 4107 

Талалай Ю. О. 3648 

Тамер Абдельмаджід 

Салех Бані-Амер 3120 

Таможанська Г. В. 3761 

Таран О. А. 4148 

Тарасова Т. О. 4332 

Тарахненко Л. Л. 4582 

Твердохліб Т. О. 4108 

Тепла Т. О. 4078 

Теплюк М. А. 3182 

Терещенко Т. О. 4011 

Тесленко Т. В. 3762 

Теуту І. П. 4439 

Тєут В. М. 3808 

Тибінка І. Я. 3332 
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Тименко М. М. 3649 

Тимофієнко Н. В. 3259 

Тимошенко І. В. 3612 

Титаренко О. Ю. 4554 

Титарчук В. В. 3495 

Тихоненко І. В. 3287 

Тихорський О. А. 4463 

Тищенко Л. А. 3656 

Тітаренко О. О. 4523 

Ткаліч О. В. 4355 

Ткач Т. В. 4171 

Ткаченко М. Г. 3849 

Ткаченко О. С. 4273 

Ткаченко П. П. 3763 

Ткачук Б. В. 4391 

Ткачук К. В. 4211 

Ткачук О. Ю. 3999 

Тодор І. М. 3924 

Толмачова Г. М. 3878 

Толстова О. В. 3764 

Томіліна Ю. І. 4464 

Топалова І. А. 3333 

Топух І. П. 3183 

Торгало Т. О. 3610 

Тортіка М. В. 4556 

Тригубенко М. В. 3496 

Триколенко С. Т. 4447 

Триндюк В. А. 3765 

Триснюк Т. В. 3809 

Трихліб О. Д. 4252 

Троїцька О. М. 3200 

Тромсюк В. Д. 3114 

Трофименко В. М. 3503 

Трофимчук А. П. 3403 

Трофімова Н. С. 3914 

Троханяк В. І. 4176 

Трохлюк О. П. 3518 

Троценко Ю. В. 3860 

Троцький Г. М. 4079 

Троянський В. В. 3848 

Тугай Д. В. 4181 

Турило А. А. 3158 

Турчина І. П. 4045 

Тюкалов М. В. 4561 

Тюрін Г. Є. 3519 

Тютюнник О. С. 4312 

Угрімов С. В. 3880 

Удалов І. В. 3905 

Удовікова С. В. 4212 

Улітіна М. Ю. 4398 

Умінська А. П. 3766 

Усов Д. В. 3201 

Учанін В. М. 4166 

Ущаповський Д. Ю. 4189 

Файзулліна Г. С. 3193 

Фаринович І. В. 3401 

Фасій Б. В. 3534 

Федина Б. І. 3150 

Федорук Н. М. 4315 

Федун А. Д. 3585 

Фесенко А. О. 3151 

Фесенко М. В. 3280 

Фесенко О. М. 3520 

Фесик К. О. 3568 

Фещенко Б. Г. 3815 

Фещенко О. В. 4493 

Фещук О. М. 4292 

Филь С. П. 3553 

Філімончук Т. В. 3152 

Філіппенкова Л. О. 4080 

Філіппова Н. В. 3364 

Філоненко О. Г. 4519 

Фіялович Л. М. 4316 

Фомічова В. О. 4475 

Франко І. (4531) 

Франскевич Д. В. 3939 

Фрейдман М. Ю. 4124 

Фролова Н. Е. 4373 

Фролова О. В. 3569 

Фромм Е. (3204) 

Фтемов Я. М. 3904 

Хадарцев О. В. 3379 

Хайдер Є. М. 4476 

Хайрнасов С. М. 3863 

Халемендик Ю. Є. 3767 

Хамза Омар Адел  

Хамза 4201 

Хамуйела Жоакім 

Аугушто Герра 4215 

Ханикіна Н. В. 4510 

Харківська К. В. 3527 

Харчук Л. В. 4511 

Хвильовий М. (4529,  

 4536) 

Хижняк І. А. 3681 

Хижняк О. С. 4000 

Хнюнін С. Г. 3128 

Ходикіна М. О. 3893 

Ходос О. Є. 4550 

Холод С. Б. 3319 

Холодняк О. В. 4081 

Хоменко К. П. 3768 

Хомета Т. М. 3115 

Хомич М. О. 4562 

Хомич Н. М. 4082 

Хороб С. С. 4538 

Хорольська Т. В. 4539 

Хорошенюк С. І. 3289 

Хорошилова В. М. 4496 

Храновська Н. М. 3915 

Христюк А. О. 4231 

Хрімлі О. Г. 3522 

Ху Маньлі 3769 

Хуан Цзіншен 3770 

Цвігун В. О. 3942 

Цвях О. О. 3940 

Цебенко А. М. 3827 

Цепкало О. В. 3771 

Церковний О. В. 3554 

Церковняк І. Г. 3784 

Цесарський Ф. А. 3427 

Цибульник Т. А. 3497 

Циганенко Б. В. 4186 

Циганій С. О. 3772 

Циганкова С. Г. 3310 

Циганов В. В. 4214 

Циганок С. В. 3498 

Циганюк М. А. 4583 

Цимбалюк С. М. 3976 

Цирюк О. І. 3960 

Цокол О. О. 4540 

Цьова Ю. А. 4283 

Цьомик О. Є. 3865 

Чайка А. О. 4032 

Чан Т. М. 3979 

Чарний Д. В. 4285 

Чвартацький Р. І. 4280 

Чемерис О. А. 4109 

Чемерис Ю. О. 4012 

Чепурда Г. М. 4565 

Череповський Є. В. 3528 

Черкас Т. В. 4584 

Чернецька О. В. 4356 

Черниш А. А. 4223 
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Черниш О. В. 4388 

Чернишенко О. О. 3773 

Чернявський В. Г. 4409 

Черняк Г. М. 3184 

Чернякова О. І. 3774 

Черняхівська В. В. 3611 

Чжан Кай 4440 

Чжоу ХуиЮй 4204 

Чигер О. О. 4441 

Чиж Ю. М. 3950 

Чирченко Д. В. 3129 

Чичина О. А. 3421 

Чіпко М. В. 3453 

Чмихов Ю. А. 3544 

Чміль Н. С. 3260 

Чопик Ю. С. 3618 

Чорній В. В. 3380 

Чубак А. А. 4442 

Чубова І. І. 3274 

Чудак В. В. 3303 

Чумаченко В. А. 3883 

Чумаченко Д. І. 3130 

Чумаченко Н. В. 4033 

Чумаченко О. А. 3109 

Чуприна В. М. 4216 

Шалденко О. В. 3857 

Шамрай В. І. 4225 

Шандала О. О. 3439 

Шаповал О. В. 3521 

Шаповаловська Л. О. 3828 

Шаргородська І. В. 4143 

Шаталін Б. О. 4099 

Шатерніков М. І. 3499 

Швед Д. М. 4360 

Швецова Н. Є. 3407 

Швець О. В. 3365 

Швиденко І. К. 4282 

Швидкий С. М. 3781 

Шевченко А. Г. 4524 

Шевченко О. В. 4585 

Шевченко О. Є. 4232 

Шевченко С. А. 4205 

Шевчук Н. І. 4291 

Шевчук О. В. 4246 

Шевчук Т. В. 4317 

Шеїн В. С. 3190 

Шелестова Ю. О. 4541 

Шеремет І. В. 3775 

Шереметьєва В. К. 4520 

Шестак М. Л. 3344 

Шестакевич Т. В. 3153 

Шестопалова О. Є. 3903 

Шехавцова С. О. 3682 

Шешин Г. О. 3873 

Шиба О. А. 3422 

Широков О. В. 4129 

Шитікова О. В. 3131 

Шкода К. В. 4130 

Школовий В. В. 4034 

Школьна О. В. 4396 

Шкоп А. О. 4361 

Шкребнюк Р. Ю. 4083 

Шкромада О. І. 4301 

Шляхтиченко Т. Ю. 4035 

Шмуліч О. В. 4013 

Шороп Є. В. 4036 

Шрагіна Л. І. 3228 

Штапенко Е. П. 3877 

Штегін О. О. 4224 

Штирліна А. А. 3590 

Штирхун Х. І. 3394 

Шувера О. В. 4001 

Шуль У. А. 3977 

Шульга А. В. 3776 

Шульган О. В. 4512 

Шумлянський Б. В. 3304 

Щербина І. Ю. 3777 

Щибря В. В. 3788 

Щур В. І. 4187 

Юмрукуз А. А. 4494 

Юрчик І. Б. 3311 

Юсипів Н. Я. 4443 

Юхименко А. І. 4238 

Юшко І. О. 3408 

Ющенко В. О. 3850 

Яблонська Н. М. 4542 

Яблонь Л. С. 3886 

Яворська В. В. 4274 

Яворська Т. М. 3778 

Яєчник О. Р. 4084 

Яким'юк Д. І. 3959 

Яковенко Р. В. 3580 

Яковлєв В. В. 3907 

Яковлєв Р. М. 3500 

Якубець О. І. 3963 

Ялдін І. В. 3385 

Яловенко Т. М. 4014 

Янішевська Н. С. 4403 

Янковська Ж. О. 4527 

Янковська Н. О. 4444 

Яновицька А. В. 3454 

Янченко Т. В. 3613 

Янчук М. Б. 3335 

Янчук М. М. 4586 

Яремко Г. В. 3626 

Ярита О. О. 4397 

Яричевський С. (4537) 

Ярова А. В. 3785 

Яровець І. Р. 3882 

Ярош А. О. 3501 

Ярошевська Л. В. 3779 

Ярошовець Т. І. 3261 

Ясько О. М. 3780 

Яхненко О. М. 3810 

Яценко Б. І. 4357 

Яценко Т. О. 3639 

Ящук О. Ю. 4587 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 
 пед. науки 3626 
Азербайджан 
 пед. науки 3684 
Батурин, м., Чернігів. обл. 
 іст. науки 4545 
Бехи, с., Житомир. обл. 
 іст. науки 3782 

Болгарія 

 іст. науки 4556 

Велика Британія 

 іст. науки 4561 

 пед. науки 3649, 3691, 3755 

 філол. науки 4481, 4520 
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Великоанадольський ліс. масив,  

Донец. обл. 4257 

Волинська обл. 

 юрид. науки 3433 

Грузія 

 держ. упр. 3483 

 екон. науки 3410 
Дніпропетровська обл. 

 архітектура  4415 

 біол. науки 3972 

 пед. науки 3657 

 техн. науки 3970 

 фіз. виховання 4461 

Донбас 

 геологія 3905 

 історія 4554 

Житомирська обл. 

 іст. науки 3782 

 філол. науки 4467 

Закарпатська обл. 

 держ. упр. 3596 
 мистецтвознавство 4422 

 пед. науки 3615 

Західна Україна 

 архітектура 4416 

 геогр. науки 4547, 4549 

 іст. науки 3783 

 мистецтвознавство 4402, 4420 

Західне Полісся 

 фольклор 4472 

Західний Лісостеп України 

 агрохімія 4289 

 зерн. культури 4297 

Івано-Франківськ 
 біол. науки 3945 

Іран 

 архітектура 4410 

Канада 

 держ. упр. 3602 

 пед. науки 3715 

Каркінітський прогин 

 геофізика 3900 

Київ 

 іст. науки 3787, 4544, 4586 

 мистецтвознавство 4445 

Київська обл. 

 с.-г. науки 4258 

Китай 

 архітектура 4413 

 екон. науки 3413 

 мистецтвознавство 4427-28 

 пед. науки 3769 

Країни Балтії 

 політ. науки 3289 

Країни Близького Сходу 

 іст. науки 4561 
Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 3589, 3594, 3603 

 екон. науки 3305, 3405, 3411, 3422 

 пед. науки 3638 

 політ. науки 3288 

 філол. науки 4471 

 юрид. науки 3452, 3455, 3564, 3576 

Країни Європи 

 екон. науки 3316, 3318, 3337 

 іст. науки 4558 

 мистецтвознавство 4428 

 політ. науки 3290 

 філос. науки 3209 

 юрид. науки 3440, 3444,  
  3493, 3578 

Країни Латин. Америки 

 політ. науки 3286 

Країни СНД 

 юрид. науки 3552 

Країни Сх. Азії 

 екон. науки 3403 

Країни Сх. Європи 

 екон. науки 3397, 3414 

Країни Центр. Європи 

 пед. науки 3648 

Лівобережна Україна 

 іст. науки 4572 
Лівобережний Лісостеп України 

 лісівництво 4259-60 

Лондон 

 філол. науки 4518 

Лопушнянське нафт. родовище 

 геофізика 3904 

Львів 

 мистецтвознавство 4418 

Львівська обл. 

 геол. науки 3901 

 екон. науки 4268 

 іст. науки 4569, 4585 

 мед. науки 4008, 4132 

Молдова 

 екон. науки 3410 
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Німеччина 

 іст. науки 4558, 4576, 4584 

 пед. науки 3711 

 філос. науки 3204 

Одеса 

 пед. науки 3779 

Павлоград, м., Дніпропетров. обл. 
 техн. науки 3970 

Пакистан 

 політ. науки 3287 

Південна Україна 

 пед. науки 3614, 3616 

 с.-г. науки 4296, 4318 

 соц. комунікація 3194 

 техн. науки 4199 

Південний Степ України 

 зерн. культури 4293 

 с.-г. меліорація 4284 

Північний Лісостеп України 

 зерн. культури 4295 

Північно-Західне Причорномор'я 
 біогеографія 4548 

 ландшафтознавство 4550 

Поділля 

 історія 3786 

 лісівництво 4291 

Полтавська обл. 

 іст. науки 4568 

 с.-г. науки 4283 

Польща 

 держ. упр. 3483 

 іст. науки 4555, 4562 

 пед. науки 3617, 3620, 3768 

 соц. комунікація 3196 
 техн. науки 3838 

 філол. науки 3784 

Правобережна Україна 

 іст. науки 4566 

 мистецтвознавство 4401 

Правобережний Лісостеп України 

 зерн. культури 4294 

Рівне 

 біол. науки 3910 

Рівненська обл. 

 мед. науки 4113 

Романівка, с., Житомир. обл. 

 філол. науки 4467 

Росія 
 філол. науки 4500 

 юрид. науки 3430 

Скандинавські країни 

 політ. науки 3285 

Слобідська Україна 

 етнологія 3781 

Словаччина 

 пед. науки 3718 
 філол. науки 3791 

СРСР 

 іст. науки 4565, 4576 

Східна Україна 

 біол. науки 3931 

США 

 іст. науки 4559 

 пед. науки 3729, 3731, 3738, 3745 

 філол. науки 4485, 4493 

Тернопільська обл. 

 геогр. науки 4546 

 мистецтвознавство 4431 

 техн. науки 3809 

Туреччина 
 пед. науки 3700, 3722 

Угорщина 

 юрид. науки 3476 

Україна 

 архітектура 4406, 4408, 4411, 4417 

 біол. науки 3914, 3942 

 вет. науки 4302 

 геогр. науки 3906 

 геол. науки 3852, 3907 

 держ. упр. 3483, 3587, 3589-90,  

  3593-94, 3597, 3599-604,  

  3606-08, 3610-11 

 екон. науки 3174, 3181-82, 3292,  
  3297, 3301, 3305, 3311, 3313,  

  3318, 3320, 3326, 3329, 3332,  

  3345-46, 3348-50, 3352,  

  3355-57, 3359, 3361-62,  

  3381-96, 3403, 3410-11, 3413,  

  3416, 3418, 4169 

 іст. науки 3108, 3788, 4551,  

  4563-65, 4567, 4570-71,  

  4573-76, 4579-80, 4582-84, 4587 

 культурологія 3195 

 мед. науки 3964, 4038 

 мистецтвознавство 4400, 4403,  

  4419, 4421, 4423-24, 4426,  

  4430, 4433-34, 4439, 4443-44,  
  4446-47 
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 пед. науки 3617-18, 3623, 3625,  

  3650, 3670, 3678, 3693, 3697,  

  3701, 3752, 3756, 3769 

 політ. науки 3275, 3277-79,  

  3288-89, 3291 

 с.-г. науки 4256, 4310 

 соц. комунікація 3196 

 техн. науки 3838, 4196 

 фіз. виховання 4449 

 філол. науки 3784, 3790, 4465,  

  4512, 4543 

 філос. науки 3212, 3265 

 юрид. науки 3423, 3428-29,  

  3434, 3439, 3455, 3457,  

  3460-61, 3463-66, 3468, 3470-75,  

  3477-80, 3482, 3484, 3487,  

  3490-98, 3500-06, 3510-11,  

  3513-14, 3516, 3518-19, 3523,  

  3526, 3530, 3533-34, 3536,  

  3538, 3543, 3545, 3548, 3551-53, 

   3555, 3557-64, 3566, 3569-70,  

  3572, 3574, 3576-81, 3585, 3613 

Українське Полісся 

 радіобіологія 3934 

 фітопатологія 4292 

Українські Карпати 

 ландшафтознавство 4405 

УРСР 

 іст. науки 3109, 4553, 4577 

УСРР 

 іст. науки 4552 

Франція 

 мистецтвознавство 4429, 4432 

 пед. науки 3683 

Харківська обл. 

 іст. науки 4581 

 с.-г. науки 4281 

Херсонська обл. 

 пед. науки 3624 

Черкаська обл. 

 геол. науки 3902-03 

 культурологія 3192 

 мистецтвознавство 4436 

Чернігів 

 іст. науки 4578 

Чернігівська обл. 

 іст. науки 3785, 4545 

Чехословаччина 

 іст. науки 4557 

Швейцарія 

 іст. науки 4560 

Японія 

 мистецтвознавство 4438 
 пед. науки 3637 
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