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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

4588. Яцентій Б. Р. Професор О. Т. Калачиков (1902—1982) — вчений, педагог та 

організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні : автореф. дис. на 

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

Яцентій Богдан Романович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — 

Київ, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-3320 А] УДК 001.891:63](477)(092) 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

4589. Кубявка М. Б. Моделі та методи управління інформаційним супро-

водженням в умовах гібридної війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Кубявка Микола Богданович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-3413 А] УДК 004.056:316.485.26-025.26 

4590. Суліма О. А. Методи організації захисту доступу до інформаційних 

систем на основі використання багаторівневих моделей : автореф. дис. на здобуття 

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

ліма Олександр Андрійович ; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т проблем моделювання в 

енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4274 А] УДК 004.056.53 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь кандидата 

4591. Онай М. В. Методи та засоби підвищення ефективності реалізації об-

числювальних операцій у скінченних полях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікор-

ського". — Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-3809 А] УДК 004.27 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

4592. Міценко С. А. Удосконалення методів і моделей створення компонентів 

для комп'ютерно-інтегрованих систем спеціального призначення : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Міценко Сергій Анатолійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Чер-

каси, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-

3386 А] УДК 004.3'144:621.3.049.77 
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004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

4593. Чемерис О. А. Теорія і методи трансформації циклічних операторів 
програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Чемерис Олександр Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2017. — 
35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (80 назв). — 100 пр. — [2017-3314 А] 

 УДК 004.4'2 

На ступінь кандидата 

4594. Лавданський А. О. Методи та засоби формування псевдовипадкових 
послідовностей для комп'ютерної криптографії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Лавданський Артем Олександрович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2017. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3502 А] 

 УДК 004.421.5:004.056.55 
4595. Лавровська Т. В. Комп'ютерні методи побудови і декодування псевдо-

випадкових завадостійких кодів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Лавровська Таміла 
Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3340 А] УДК 004.415.3 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

4596. Мохаммед Карам Джасім. Розширення табличних алгебр множинним 
успадкуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Мохаммед 
Карам Джасім ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3347 А] 

 УДК 004.655 

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

На ступінь кандидата 

4597. Метелап В. В. Кореляційно-часові методи і засоби формування та об-
робки шумових сигналів у модемах комп'ютерних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Метелап Володимир Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2017. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3292 А] 

 УДК 004.71 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

4598. Лисецький Ю. М. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень 
при побудові корпоративних інтегрованих інформаційних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Лисецький Юрій Михайлович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. — 
Київ, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (54 назви). — 100 пр. — [2017-
3053 А] УДК 004.89 
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4599. Шекета В. І. Методологія моделювання підтримки прийняття рішень у 

знання-орієнтованих інформаційних технологіях керування бурінням : автореф. дис. 

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

Шекета Василь Іванович ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем, [Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Київ, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—38 (99 назв). — 100 пр. — [2017-3157 А] УДК 004.89:622.24 

На ступінь кандидата 

4600. Голуб Г. М. Методи організації комп'ютерних систем інтелектуалізації про-

цедур управління і оптимізації режимів електропостачання залізничного транспорту : 

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

системи та компоненти" / Голуб Галина Михайлівна ; Держ. екон.-технол. ун-т 

трансп. — Київ, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-3259 А] УДК 004.896:[621.311:629.4.064.5 

4601. Мартинюк Г. В. Комп'ютеризована система оцінювання характеристик 

шумових сигналів для діагностики вітроелектроагрегатів : автореф. дис. на здобуття 

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

Мартинюк Ганна Вадимівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. авіац. ун-т]. 

— Київ, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (22 назви). — 100 пр. — [2017-

4164 А] УДК 004.891:621.311.245 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

4602. Гнатюк С. О. Методологія підтримки процесів формування та забезпе-

чення державної системи кібербезпеки в галузі цивільної авіації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформа-

ції" / Гнатюк Сергій Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (64 назви). — 100 пр. — [2017-4286 А] 

 УДК 004.946.5.056:656.7 

На ступінь кандидата 

4603. Аль-Джасрі Гамаль Халед Мохамед. Інформаційна технологія акустич-

ного мультисенсорного діагностування течій в теплотехнічному обладнанні : авто-

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

технології" / Аль-Джасрі Гамаль Халед Мохамед ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

3084 А] УДК 004.9:620.179.17 

4604. Бойко О. В. Моделі та інформаційна технологія планування енергозабез-

печення будівель з використанням відновлювальних джерел енергії : автореф. дис. на 

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

Ольга Василівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Сум. держ. 

ун-т]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. 

— [2017-3764 А] УДК 004.9:620.92 

4605. Герасимов В. В. Інформаційна технологія вихорострумової дефекто-

скопії в умовах дії високоінтенсивних завад складної структури : автореф. дис. на 

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

расимов Володимир Володимирович ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпро, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2017-

3096 А] УДК 004.9:620.179.147 
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4606. Кірюшатова К. В. Інформаційна технологія підбору і навчання кадрів в 

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

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кірюшатова Катерина Володимирівна ; Херсон. 

нац. техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2017-3782 А] УДК 004.9:005.963.1 

4607. Козел В. М. Моделі та інформаційна технологія реінжинірингу інформа-

ційних процесів організаційного управління вищим навчальним закладом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 

технології" / Козел Віктор Миколайович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3281 А] 

 УДК 004.9:378.07 

4608. Литвиненко Л. О. Моделі та методи аналітико-синтетичної обробки різно-

мовної текстової інформації в знання-орієнтованій системі машинного перекладу : 

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

технології" / Литвиненко Леонід Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітек-

тури, [ПВНЗ "Європ. ун-т"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-3654 А] УДК 004.934:81'25 

4609. Лісовенко А. І. Інформаційна технологія підтримки функції "запитання-

відповідь" на основі образного аналізу фахових текстів : автореф. дис. на здобуття 

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

Ігорівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4015 А] УДК 004.912:81'322.5 

4610. Майба Т. М. Методи і моделі інформаційної технології визначення рівня 

безпеки технологічних процесів на основі оцінювання ризику : автореф. дис. на здо-

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

Тарас Миронович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3287 А] УДК 004.9:655 

4611. Ніколаєвський О. Ю. Моделі, методи та інформаційна технологія авто-

матизованого опрацювання текстів на природній мові : автореф. дис. на здобуття 

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

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

Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2017-

3732 А] УДК 004.934 

4612. Пасєка Н. М. Моделі та методи інформаційної технології активізації 
процесів навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.06 "Інформ. технології" / Пасєка Надія Мирославівна ; Укр. акад. друкарства. 

— Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-3298 А] УДК 004.9:378.091.2 

4613. Підлісний С. А. Метод підвищення цілісності відеоінформації для ін-

формаційних технологій протидії кібератакам : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Анатолійович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Черкаси, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3511 А] 

 УДК 004.946.5.056.2 

4614. Тарануха В. Ю. Моделі та алгоритми обробки природномовних текстів 

для флективних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Тарануха Володимир 

Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 110 пр. — [2017-3309 А] УДК 004.912 
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4615. Тарнополов Р. В. Метод підвищення оперативності доставки відеоін-

формації для інформаційних технологій закриття відеопотоку : автореф. дис. на здо-

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

Тарнополов Роман Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Черкаси, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 

100 пр. — [2017-3516 А] УДК 004.9 

4616. Хуссаін Валід Шер. Аналіз об'єктів з метою підвищення ефективності 

автоматизованого проектування в антикризових постпроектних САПР : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації 

проектув. робіт" / Хуссаін Валід Шер ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3751 А] 

 УДК 004.942:004.896 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

4617. Андрющенко І. Є. Життєздатність промислових підприємств: теорія, ме-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Андрющенко Ірина Євгеніївна ; 

Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (37 назв). — 100 пр. — 

[2017-3521 А] УДК 005.336:334.716 

4618. Бойченко М. В. Розвиток економічного механізму управління професій-

ними ризиками підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойченко Микола 

Вікторович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — 

Київ, 2017. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — [2017-3565 А]

 УДК 005.5:331.45 

4619. Дериколенко О. М. Теоретико-методологічні засади венчурної діяль-

ності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дериколенко Олександр 

Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2017. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—32 (50 назв). — 100 пр. — [2017-3264 А] 

 УДК 005.342:330.322-022.312]:334.716 

4620. Запухляк І. Б. Теоретико-методологічні основи розвитку газотранспорт-

них підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування : автореф. 

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

підприємствами" / Запухляк Іванна Богданівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти 

і газу. — Івано-Франківськ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (45 назв). 

— 100 пр. — [2017-3374 А] УДК 005.591.3:622.691.4 

4621. Ільченко Н. Б. Управління бізнес-процесами на підприємстві оптової 

торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Ільченко Наталія Борисівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (37 назв). — 

100 пр. — [2017-3274 А] УДК 005.511:339.33 

4622. Карпенко Л. М. Теоретико-методологічні засади стратегування активі-

зації інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
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приємствами" / Карпенко Лідія Миколаївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—41 (75 назв). — 120 пр. — [2017-3277 А]

 УДК 005.21:005.342 

4623. Карпенко О. О. Економічний розвиток транспортно-логістичних під-

приємств на засадах кластеризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Карпенко Оксана Олек-

сандрівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 30—37 (72 назви). — 100 пр. — [2017-3875 А] УДК 005.591.452:656 

4624. Корчевська Л. О. Синергетичне управління економічною безпекою під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Корчевська Лілія Олександрівна ; Херсон. нац. 

техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (58 назв). — 

100 пр. — [2017-3049 А] УДК 005.936.3:007.2 

4625. Мандич О. В. Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних під-

приємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мандич Олек-

сандра Валеріївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (61 назва). — 100 пр. — 

[2017-3205 А] УДК 005.21:631.11 

4626. Николюк О. М. Формування конкурентоспроможності сільськогоспо-

дарського підприємства: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

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

Николюк Ольга Миколаївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2017. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2017-3807 А] 

 УДК 005.332.4:631.15 

4627. Тригуба А. М. Системно-проектні основи управління розвитком техно-

логічних структур виробництва молочної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Тригуба 

Анатолій Миколайович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т механі-

зації та електрифікації сіл. госп-ва" Нац. акад. аграр. наук України]. — Одеса, 2017. 

— 46 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—43 (73 назви). — 100 пр. — [2017-

4060 А] УДК 005.8:637.1 

4628. Чимшир В. І. Методологія проектно-орієнтованого управління проце-

сами соціотехнічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Чимшир Валентин Іванович ; 

Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2017. — 47 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—41 (53 назви). — 150 пр. — [2017-4069 А] УДК 005.8:[304+62 

На ступінь кандидата 

4629. Арзамасова О. В. Управління кадровим потенціалом держави в умовах 

побудови нової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Арзамасова Оксана Вікторівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 150 пр. — [2017-3322 А] УДК 005.95:338.2(477) 

4630. Байрамов С. Управління інноваційним розвитком телекомунікаційних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Байрамов Сеймур огли ; Держ. ун-т 

телекомунікацій. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 

120 пр. — [2017-3246 А] УДК 005.342:[654:621.39 
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4631. Бегей М. В. Моделювання системи забезпечення економічної безпеки 

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

наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Бегей Микола 

Васильович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3361 А] 

 УДК 005.934:630*6 

4632. Битий А. В. Управління інформаційним потенціалом підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Битий Андрій Валерійович ; Запоріз. нац. ун-т, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-3250 А] УДК 005.94 

4633. Борисова Л. Є. Організаційні складові розвитку телекомунікаційних під-

приємств на стадіях життєвого циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Борисова Лариса 

Євгеніївна ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. 

— Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 150 пр. — [2017-3369 А] УДК 005.7:[654.1:621.39 

4634. Виганяйло С. М. Розвиток систем планування економічної діяльності в 

менеджменті підприємств птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Світлана Миколаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Сум. 

нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 

100 пр. — [2017-3444 А] УДК 005.521:636.5 

4635. Гопкало Л. М. Управління соціально-орієнтованим підприємством сфери 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Гопкало Лариса Михайлівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (33 назви). — 

100 пр. — [2017-3609 А] УДК 005.35:338.48 

4636. Грудзевич Ю. І. Формування та розвиток інтрапренерства як форми 

реалізації інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах : автореф. дис. 

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

приємствами" / Грудзевич Юлія Ігорівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 

— Луцьк, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — 

[2017-4333 А] УДК 005.56:621 

4637. Карапетян О. А. Стратегія підвищення потенціалу розвитку вугледо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Карапетян Оксана Акселівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3873 А] 

 УДК 005.21:[334.71:622 

4638. Коломіна О. Б. Організаційні засади управління інтелектуальним капі-

талом виробничого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коломіна Ольга 

Борисівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (17 назв). — 120 пр. — [2017-3716 А] УДК 005.336.4:334.71 

4639. Коць І. І. Управління толінговими операціями на підприємствах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Коць Ірина Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2017-

3540 А] УДК 005.936.41 

4640. Кравчук Н. О. Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кравчук Наталія Олегівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 140 пр. — [2017-3119 А] УДК 005.336.4 

4641. Лазарева Н. О. Організаційно-економічний механізм управління ефектив-

ністю діяльності виноробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Наталя Олегівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Міжнар. гуманітар. ун-т]. — 

Одеса, 2017. — 23 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-3459 А] УДК 005.336.1:663.25 

4642. Лісович Т. Ю. Планування організаційних змін на машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Лісович Тарас Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-3581 А] УДК 005.521:621 

4643. Макаренко Т. Є. Розвиток франчайзингу в Україні як чинник інвес-

тиційної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Макаренко Тетяна Євгенівна ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-3724 А] УДК 005.591.43:351.863](477) 

4644. Макаренко Т. Ю. Вартісно-орієнтований контролінг на підприємстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Макаренко Тетяна Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-3725 А] УДК 005.53:658.15 

4645. Маковей Ю. П. Організаційно-економічні механізми забезпечення кон-

курентоспроможності підприємств туристичної галузі : автореф. дис. на здобуття 

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

ствами" / Маковей Юлія Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-3662 А] УДК 005.332.4:338.48 

4646. Малиновська Ю. Б. Активізування діяльності працівників комуніка-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Малиновська Юлія Бог-

данівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3726 А] УДК 005.96:316.77 

4647. Мартей Е. М. Розвиток систем корпоративного управління суб'єктів 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мартей Едвард Марквей ; Харків. нац. 

техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3461 А] 

 УДК 005.35:631.14 

4648. Масюк В. М. Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників анти-

кризового управління машинобудівним підприємством : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Масюк Вікторія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2017-4255 А]

 УДК 005.52:005.334]:62 

4649. Матющенко С. С. Оцінювання інтелектуального капіталу машинобудів-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Матющенко Сергій Сергійович ; 

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

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 150 пр. — [2017-4021 А] 

 УДК 005.336.4:[334.71:62 

4650. Мироненко К. С. Економічне оцінювання реінжинірингу бізнес-процесів 
на інноваційно-активних промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роненко Крістіна Сергіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 120 пр. — [2017-3806 А] 

 УДК 005.591.4:334.716 

4651. Нідзельська Т. Л. Управління розвитком стратегічного потенціалу сіль-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нідзельська Тетяна 

Леонідівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3209 А] 

 УДК 005.336:631.11 

4652. Павлюк В. І. Превентивне антикризове управління підприємствами торгівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Павлюк Валерія Ігорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

3133 А] УДК 005.931.1:339.17 

4653. Пілігрім К. І. Формування механізму розвитку мотивації персоналу 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пілігрім Катерина Ігорівна ; 

Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4034 А] 

 УДК 005.96:331.101.3]:338.48 

4654. Притула Л. А. Продуктивність праці і методи її підвищення на про-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Притула Людмила Анатоліїв-

на ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 150 пр. — [2017-4040 А] УДК 005.96:331.101.6 
4655. Прудникова І. М. Діагностика якості організаційних структур управлін-

ня підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Прудникова Ірина Миколаївна ; 

Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-4110 А] УДК 005.6-048.24 

4656. Рашман Б. Г. Формування комплексної організаційної та інформаційної 

моделі маркетингової агенції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рашман Борис Гарольдо-

вич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4043 А] 

 УДК 005.7:658.8 
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4657. Ромашко О. М. Формування організаційно-економічного механізму 

диверсифікації діяльності газотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

ствами" / Ромашко Олександра Михайлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2017-3393 А] УДК 005.591.61:622.691.4 

4658. Рубльов В. В. Механізм формування трудового потенціалу комунальних 

підприємств на засадах лідерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рубльов Вячеслав 

Володимирович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4178 А] 

 УДК 005.95/.96:64 

4659. Телішевська О. Б. Витрати на логістично-постачальницьку діяльність 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Телішевська Ольга Богданівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3593 А] УДК 005.932.5 

4660. Тимченко І. П. Стратегічне управління організаційним розвитком вер-

тикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : автореф. дис. на здобуття 

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

Тимченко Інна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4314 А] 

 УДК 005.21:[334.758.4:620.9 

4661. Хеблов Ісмааіл Абдул Асалам А. Розвиток SCRUM-технологій про-

активного управління проектами з критичними ризиками : автореф. дис. на здобуття 

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

Хеблов Ісмааіл Абдул Асалам А ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3596 А] УДК 005.8 

4662. Цуркан М. Л. Інноваційні механізми управління розвитком персоналу 

корпоративних підприємств інтегрованих холдингів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Цуркан Михайло Леонідович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь 

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

— 100 пр. — [2017-4317 А] УДК 005.95:005.591.6:334.758.4 

4663. Чернова В. В. Контролінг в управлінні вартістю підприємства : автореф. 

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

підприємствами" / Чернова Вікторія Вадимівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3636 А]

 УДК 005.935:657.92 

4664. Шевченко В. А. Формування організаційно-економічного механізму уп-

равління закладами охорони здоров'я в умовах інноваційного розвитку : автореф. 

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

підприємствами" / Шевченко Владислав Аркадійович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2017-4070 А] УДК 005.7:614.2 
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4665. Яковлєва Ю. В. Розвиток комплексу соціально-економічних методів 

управління машинобудівними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Яковлєва Юлія Володимирівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Укр. інж.-пед. 

акад.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3960 А] УДК 005.34:62 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

4666. Василиха Х. В. Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань 

сонячних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

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

Христина Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4284 А] 

 УДК 006:621.3.032.272:620.92 

4667. Кучер С. О. Удосконалення методів оцінювання технічного стану та без-

печної експлуатації головного циркуляційного насосу атомної станції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 

сертифікація та метрол. забезп." / Кучер Сергій Олександрович ; Укр. інж.-пед. акад. 

— Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — 

[2017-3792 А] УДК 006.91:621.311.25-229.316 

4668. Сук І. В. Наукове обґрунтування та удосконалення нормативних па-

раметрів 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. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-3820 А] УДК 006.85:621.182-61-021.478 

4669. Терещенко В. В. Підвищення точності вимірювання світлових величин 

безперервного та імпульсного випромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Терещенко Валерій Володимирович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. 

наук. центр "Ін-т метрології", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2017. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 120 пр. — [2017-3822 А] 

 УДК 006.91:535.24 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь доктора 

4670. Маньковська Р. В. Музейна справа в Україні: теоретичні, практичні та 

антропологічні виміри історичного досвіду (1920-і рр. — початок ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Маньковська Руслана Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Ін-т історії України НАН України]. — Переяслав-Хмель-

ницький (Київ. обл.), 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2017-

4220 А] УДК 069(477)"1920/200" 
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070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

4671. Бондаренко Ю. С. Альтернативна преса сучасної Німеччини : (особ-

ливості функціонування, редакц. політика, місце в нац. системі медіа) : автореф. дис. 

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

історія журналістики" / Бондаренко Юлія Станіславівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Сум. держ. ун-т]. — Львів, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 

100 пр. — [2017-3484 А] УДК 070(430) 

4672. Бурдіна Е. О. Інфотейнмент як соціокомунікативне явище в сучасних 

українських інформаційно-публіцистичних телепроектах : автореф. дис. на здобуття 

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

журналістики" / Бурдіна Елеонора Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Львів, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 

(13 назв). — 150 пр. — [2017-3527 А] УДК 070.431-048.35:654.197](477) 

4673. Валькова К. Г. Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх 

нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова "Одноповерхова Америка" : автореф. дис. на 

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

історія журналістики" / Валькова Катерина Геннадіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3487 А] УДК 070:316.77:821.161.1-992.09 

4674. Гадьо Н. Р. Медіастратегії Католицької Церкви в інтернеті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 

"Теорія та історія журналістики" / Гадьо Наталія Романівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-3529 А] УДК 07:272/273 

4675. Грабська А. В. Суспільно-правовий іномовник DW (Deutsche Welle): 

особливості німецького досвіду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Грабська 

Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3261 А] 

 УДК 070:316.77](430) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

4676. Іванова Н. В. Духовно-онтологічні стратегії мислення: соціально-

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

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Іванова Наталія Володи-

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

2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (44 назви). — 100 пр. — [2017-3045 А] 

 УДК 141.7:159.955 

4677. Киричок О. Б. Писемність Київської Русі як політичний феномен : (іст.-

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

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Киричок Олександр Борисович ; НАН України, 

Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(46 назв). — 100 пр. — [2017-3278 А] УДК 130.2:[003.23:32](477)"08/12" 
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4678. Козачинська В. В. Суб'єктивність: розмикання гетерогенних обширів : 

(філос.-антропол. вимір) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Козачинська Вікторія 

Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова]. — Харків, 2017. — 30 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (33 назви). — 100 пр. — 

[2017-3715 А] УДК 111.32:141.319.8 

4679. Костючков С. К. Біофілософська домінанта освітньої концепції в умовах 

становлення громадянського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Костючков Сергій Карпович ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Херсон. держ. аграр. ун-т]. — Київ, 

2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (70 назв). — 100 пр. — [2017-4294 А] 

 УДК 141:37 

4680. Петінова О. Б. Економічна людина у соціально-філософському дис-

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Петінова Оксана Борисівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2017. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 26—36. — 120 пр. — [2017-3058 А] УДК 141.7:316.3 

4681. Романкова Л. М. Виховання студентської молоді у дискурсі станов-

лення світового суспільства знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Романкова Лілія Миколаївна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Харків, 2017. — 27 с. — Бібліогр.: с. 21—24. — 100 пр. — [2017-4352 А] 

 УДК 130.2:[378.015.31:316.32 

4682. Сагуйченко В. В. Освітні інституції у сучасній культурі: тенденції 

розвитку та досвід самоорганізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Сагуйченко Валентина Воло-

димирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 24—29 (58 назв). — 100 пр. — [2017-3142 А] УДК 130.2:37.013 

4683. Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й 

постмодерну: соціально-філософський ракурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександр Васильович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—32 (65 назв). — 120 пр. — [2017-

3065 А] УДК 141.7:316.3]:347.77/.78 

4684. Тарасюк Л. С. Цілісність та андрогінність у буттєвих констеляціях лю-

дини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Тарасюк Лариса Сергіївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 

100 пр. — [2017-3938 А] УДК 111 

4685. Шевчук К. С. Аксіологічний вимір естетичного переживання в поль-

ській естетиці першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 09.00.08 "Естетика" / Шевчук Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2017. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2017-3316 А] УДК 111.852(438)"19" 

На ступінь кандидата 

4686. Богун К. М. Культурні інтродукції фобій: філософсько-антропологічний 

аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 

"Філос. антропологія, філософія культури" / Богун Ксенія Миколаївна ; Харків. нац. 
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пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Харків, 

2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2017-3969 А] 
 УДК 141.319.8:130.2 
4687. Бондаренко О. О. Семантика зла в літературному тексті: філософсько-

естетичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
[спец.] 09.00.08 "Естетика" / Бондаренко Олег Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 120 пр. — [2017-3604 А]
 УДК 111.84:81'37'42 

4688. Буланова-Дувалко Л. Ф. Феномен фемінності у сучасній культурі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. 
антропологія, філософія культури" / Буланова-Дувалко Людмила Федорівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(12 назв). — 110 пр. — [2017-3485 А] УДК 130.2:316.346.2-055.2 

4689. Герасименко Д. Г. Ідея громадянського суспільства (І. Кант та 
Е. Левінас) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.05 "Історія філософії" / Герасименко Дар'я Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, [Центр гуманітар. освіти НАН України]. — Київ, 2017. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2017-3489 А] УДК 141.7:316.3](430)(092) 

4690. Калач Д. М. Міжконфесійний діалог у сучасній Україні: філософсько-
релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Калач Дмитро Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Та-
раса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 
[2017-3331 А] УДК 141.7:27-67(477) 

4691. Кузьоменська Л. Г. Мова як основа комунікативної культури су-
спільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Кузьоменська Лідія Григорівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(11 назв). — 100 пр. — [2017-4296 А] УДК 1:316.77:81 

4692. Логвиненко В. І. Ґендерна рівність як умова самореалізації особистості в 
сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Логвиненко 
Валентина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. нац. пед. ун-т 
ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 
100 пр. — [2017-3656 А] УДК 101.3:[316.61:305-021.23](477) 

4693. Ляднева А. В. Феномен благодійності як індикатор соціокультурного 
стану спільноти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ляднева Анастасія Вікторівна ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України]. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2017-3659 А] УДК 130.2:316.627 

4694. Мірошниченко Д. С. Суспільна місія університету у досвіді французь-
ких інтелектуалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Мірошниченко Дмитро Сергійович ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3505 А] УДК 141.7:378.4](44) 

4695. Москаєва О. О. "М'який" менеджмент в контексті управлінських стра-
тегій сучасності : (соц.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Москаєва Ольга 
Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4258 А] УДК 141.7:005.21 
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4696. Озьмінська І. Д. Мова як чинник формування самосвідомості особистості : 

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

софія освіти" / Озьмінська Ірина Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3297 А]

 УДК 101:37.06 

4697. Терещенко М. М. Концептуальні основи підготовки професіоналів з ін-

новаційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Терещенко Марина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-3229 А] УДК 141:[378.147:005.342 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

4698. Александровська В. М. Психологія ідеального образу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія 

психології" / Александровська Валентина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 29—36 

(71 назва). — 100 пр. — [2017-4201 А] УДК 159.923.2 

4699. Лазорко О. В. Психологія безпеки особистості як суб'єкта професіона-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Лазорко Ольга Валеріївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2017. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (39 назв). — 100 пр. — [2017-3793 А] УДК 159.923 

4700. Немеш О. М. Психологія комунікативної діяльності в Інтернет просторі : 

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

психологія, історія психології" / Немеш Олена Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 36—38 (24 назви). — 120 пр. — [2017-3730 А] УДК 159.9:316.77:004.77 

4701. Хміляр О. Ф. Психологія символічної регуляції поведінки особистості : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психо-

логія, історія психології" / Хміляр Олег Федорович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37. 

— 100 пр. — [2017-4357 А] УДК 159.923.2 

На ступінь кандидата 

4702. Бантишева О. О. Психологічні особливості емоційного інтелекту осіб юнаць-

кого віку, схильних до віктимної поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бантишева Олек-

сандра Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-

4241 А] УДК 159.922.8:159.942 

4703. Возович А. А. Психологічні особливості формування правосвідомості 

студентів коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Возович Антоніна Анатоліївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Приват. ВНЗ "Ун-т сучас. знань"]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 104 пр. — [2017-4085 А] УДК 159.922.8 

4704. Давидова О. В. Психологічні особливості впливу педагогічних стерео-

типів на професійну діяльність учителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Давидова Оксана 

Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту 

освіти"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 104 пр. 

— [2017-4205 А] УДК 159.922.27:37.011.3-051 

4705. Іванова Є. О. Сімейні стосунки як чинник розвитку емоційного інте-

лекту підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пихол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Іванова Євгенія Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4292 А] УДК 159.942-053.6:316.362.1 

4706. Карпенко А. П. Детермінанти професійної ідентичності особистості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. 
психологія, історія психології" / Карпенко Андрій Петрович ; Одес. нац. ун-т  

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(5 назв). — 100 пр. — [2017-4152 А] УДК 159.923.2-027.561 

4707. Карпінська О. М. Постакмеологічні ресурси особистості похилого віку : 

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

психологія, історія психології" / Карпінська Оксана Миколаївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 

100 пр. — [2017-4210 А] УДК 159.923-053.9 

4708. Каширіна Є. В. Соціально-психологічні чинники професійних деформа-

цій у фахівців соціономічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

ширіна Євгенія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сє-

вєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 
— [2017-4251 А] УДК 159.922.27 

4709. Кучинова Н. М. Розвиток креативної складової професійного мислення 

майбутніх маркетологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кучинова Наталя Миколаївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3617 А] 

 УДК 159.955:[378.147:339.138 

4710. Лазуренко О. О. Психологічні особливості формування емоційної ком-

петентності майбутнього лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лазуренко Олена Олексіїв-

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

20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2017-

4217 А] УДК 159.942:61-057.875 

4711. Лахтадир О. В. Психологічні особливості розвитку комунікативної ком-
петентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-

логія" / Лахтадир Олена Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психо-

логії ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-4218 А] УДК 159.922:796-057.875 

4712. Лучків В. З. Психологічні особливості розвитку асертивності в юнаць-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лучків Віталія Зіновїівна ; Нац. пед. ун-т  

ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-4298 А] 

 УДК 159.922.8:316.647 
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4713. Срібна О. В. Соціально-психологічні особливості усвідомлення власної 

жіночності студентками — майбутніми психологами : автореф. дис. на здобуття 

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

роботи" / Срібна Оксана Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2017-3934 А] УДК 159.922.1:[378.147:159.9 

4714. Турчин О. В. Експресивна психотехніка як засіб оптимізації навчання 
іноземної мови майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Турчин Оксана Воло-

димирівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-4275 А] УДК 159.925:378.091.33]:81'243 

4715. Форманюк Ю. В. Психологічні особливості інфантильного радикалу 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Форманюк Юлія Валеріївна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). 

— 100 пр. — [2017-4276 А] УДК 159.923.2 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь кандидата 

4716. Вусатюк А. О. Соціальна міфологія в умовах глобалізації : автореф. дис. 

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

філософія історії" / Вусатюк Аліса Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Центр гуманітар. освіти НАН України]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(8 назв). — 100 пр. — [2017-3643 А] УДК 165.191:316.32 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

4717. Вергун Д. В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування 

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

09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Вергун Денис Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр. гуманітар. освіти НАН України]. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3254 А] 

 УДК 17.022.1:316.7 

4718. Гончарова О. О. Прекарні практики молоді в умовах трансформації 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Гончарова Олена Олек-

сандрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3260 А] 

 УДК 177:304.3-026.16-053.81](477)"20" 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

4719. Шевченко С. Л. Методологічна та ідейна кореляція християнської 

теології і екзистенціалізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 
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[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Шевченко Сергій Леонідович ; НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (34 назви) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4071 А] УДК 27-1+141.32 

На ступінь кандидата 

4720. Мороз Ю. А. Національна традиція біблійних перекладів: філософсько-
релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
[спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мороз Юрій Анатолійович ; Житомир. держ. ун-т 
ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2017-3901 А] УДК 27-23-234 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

4721. Гейко Є. В. Соціально-психологічні основи цілісності особистості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 
психологія соц. роботи" / Гейко Євгенія Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—40 (59 назв). — 100 пр. — [2017-3860 А] УДК 316.61 

4722. Ємельяненко Є. О. Маргіналізація сучасного українського суспільства в 
умовах соціокультурних трансформацій : (безпек. вимір) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 
Ємельяненко Євгенія Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. 
— 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2017-4290 А]
 УДК 316.344.7:316.3(477) 

4723. Нечітайло І. С. Системно-кодова концепція взаємодії суспільства та освіти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 
галуз. соціології" / Нечітайло Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 28—36 
(76 назв). — 100 пр. — [2017-3056 А] УДК 316.3:37 

4724. Попович І. С. Психологія соціальних очікувань особистості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; 
психологія соц. роботи" / Попович Ігор Степанович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-
лодимира Даля, [Херсон. держ. ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 39 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (46 назв). — 100 пр. — [2017-4263 А] УДК 316.61 

4725. Чекалюк В. В. Медійний імідж України в аспекті формування і транс-
формації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 
спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Чекалюк Вероніка Василівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(49 назв). — 100 пр. — [2017-3832 А] УДК 316.422:070(477) 

На ступінь кандидата 

4726. Бригадир В. О. Соціально-економічна стратифікація країн ЄС : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
міжнар. екон. відносини" / Бригадир Вікторія Олександрівна ; Тернопіл. нац. екон. 
ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — 
[2017-4204 А] УДК 316.44:339.9(4-6ЄС) 
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4727. Джалілова О. М. Значущість теорії соціальних систем для становлення 
філософії соціальної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Джалілова Олек-
сандра Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4207 А] УДК 316.258:316.77 

4728. Сухаревська Г. В. Комунікаційні технології у просуванні лакшері-брендів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.06 
"Приклад. соц.-комунікац. технології" / Сухаревська Ганна Володимирівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2017. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. — [2017-3227 А] УДК 316.77:659.127.6 

4729. Чернець М. О. Культурна столиця у контексті формування національ-
ного бренду : (на прикладі європ. досвіду) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. культурології (д-ра філософії) : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Чернець Марія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 
культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2017-3834 А] УДК 316.7(4-25) 

4730. Чиньона І. І. Особливості впливу тривожності на розвиток соціального 
інтелекту студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Чиньона Інна Ігорівна ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Херсон. держ. ун-т]. — Сєвєродонецьк 
(Луган. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2017-4277 А] УДК 316.6-057.875 

32 Політика 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь доктора 

4731. Кіянка І. Б. Історичні форми концептуалізації популізму як категорії по-
літичної науки та ідеологічної норми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Кіянка Ірина Бог-
данівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 38 с. — Бібліогр.: 
с. 30—34. — 100 пр. — [2017-3407 А] УДК 321.02(477) 

На ступінь кандидата 

4732. Климчук І. І. Феміністичні концепції в сучасній теорії міжнародних від-
носин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія 
та історія політ. науки" / Климчук Ірина Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федь-
ковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3454 А] УДК 321.01:141.72 

4733. Мазур Ю. В. Етно-цивілізаційні чинники формування політичних інсти-
тутів в країнах Східної Азії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Мазур Юлія Вадимівна ; Чорномор. 
нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(11 назв). — 100 пр. — [2017-4020 А] УДК 321:39](5-11) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

4734. Розумний О. М. Політика пам'яті як складова політики національної 

безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
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21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Розумний Олексій Максимович ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 

— [2017-4351 А] УДК 323:351.858]:351.86](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика.  

Зовнішня політика 

На ступінь доктора 

4735. Колісніченко Р. М. Глобалістична свідомість як чинник трансформації 

політичної культури та подолання глобальних проблем людства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.03 "Політ. культура та 

ідеологія" / Колісніченко Роман Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Київ, 2017. — 

32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—31 (42 назви). — 100 пр. — [2017-3335 А]

 УДК 327:316.64 

На ступінь кандидата 

4736. Гирич О. Т. Екологічна політика у трансформації системи міжнародних 

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

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Гирич Оксана Тарасівна ; 

Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН 

України"]. — Миколаїв, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2017-

3700 А] УДК 327:502/504](100) 

4737. Пурій М. Р. Гегемонія в теорії і практиці міжнародних відносин : автореф. 

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

міжнар. систем та глобал. розвитку" / Пурій Марія Романівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2017. — 22 с. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (6 назв). — 100 пр. — [2017-3391 А] УДК 327.8 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4738. Гаспарян А. Л. Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 21.03.03 "Геополітика" / 

Гаспарян Аргам Леонідович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3488 А] УДК 327(430) 

4739. Заболотна М. Ф. Суспільно-політичний вимір процесів регіональної ін-

теграції в Латинській Америці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Заболотна Марія Федорівна ; Маріупол. 

держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3106 А] УДК 327:316.42(8=134) 

4740. Каденко Н. І. Вплив мусульманського чинника на європейські інтег-

раційні процеси : (на прикладі Нідерландів, Франції, Німеччини) : автореф. дис. на 

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

систем та глобал. розвитку" / Каденко Наталія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-3496 А]

 УДК 327.39(4):28-66 

4741. Прохоров М. Г. Роль міжнародних організацій у формуванні ЗМІ як фактора 

розвитку громадянського суспільства Республіки Польща : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 
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глобал. розвитку" / Прохоров Микола Георгійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-4265 А] УДК 327.7:070.1]:323.21](438) 

4742. Русова О. С. Країни "Веймарського трикутника" в європейських інтегра-

ційних та безпекових процесах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Русова 

Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2017. — 20 с. :. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-3512 А]

 УДК 327.51(438:430:44) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь кандидата 

4743. Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім. Сучасний парламентаризм як фактор станов-

лення демократичної політичної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-4321 А] УДК 328.3:321.7 

329 Політичні партії та рухи 

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

На ступінь кандидата 

4744. Андрощук І. М. Політична структуризація партій і партійної системи в 

Чехії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Андрощук Ірина Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4203 А] УДК 329(437.3) 

4745. Ясірова Ю. Ф. Партійна система Республіки Кіпр в умовах євроін-

теграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Ясірова Юлія Федорівна ; Маріупол. держ. ун-т. — 

Маріуполь (Запоріз. обл.), 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. 

— [2017-3240 А] УДК 329(564.3) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

4746. Базилюк В. Б. Інституційно-економічні засади розвитку видавничо-по-

ліграфічної діяльності в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Базилюк 

Володимир Богданович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Укр. акад. друкарства]. — 

Тернопіль, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 110 пр. — 

[2017-3562 А] УДК 330.837:332.132:655](477) 

4747. Байдала В. В. Макроекономічні фактори розвитку біоекономіки : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 
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упр. нац. госп-вом" / Байдала Вікторія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — Київ, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(46 назв). — 100 пр. — [2017-3245 А] УДК 330.341:338.439.22 
4748. Вітренко А. О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних 

трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Вітренко Андрій Олександрович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (46 назв). — 150 пр. — [2017-3256 А] УДК 330.123.6:330.342.24 

4749. Заболоцький Т. М. Моделювання за альтернативними гіпотезами в управ-
лінні портфелем фінансових активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
Заболоцький Тарас Миколайович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2017. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—31 (54 назви). — 100 пр. — 
[2017-3535 А] УДК 330.4:[005.334:336.053.22 

4750. Стеблянко І. О. Механізми структурного розвитку національної еко-
номіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Стеблянко Ірина Олегівна ; Класич. приват. ун-т. 
— Запоріжжя, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (39 назв). — 150 пр. — 
[2017-3225 А] УДК 330.34(477) 

4751. Ткачук В. А. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських 
територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 
"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткачук Вадим Анатолійович ; Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. — 
41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (55 назв). — 100 пр. — [2017-3311 А] 

 УДК 330.34(1-22) 
4752. Яровенко Т. С. Інвестиції у сфері освіти України: теоретико-методо-

логічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Яровенко Тетяна Сергіївна ; Полтав. 
держ. аграр. акад., [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Полтава, 2017. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. — [2017-4320 А] 

 УДК 330.322:37](477) 

На ступінь кандидата 

4753. Авдєєва О. М. Соціально-економічні важелі державного регулювання 
інноваційного розвитку освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Авдєєва Ольга 
Миколаївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 
[2017-3841 А] УДК 330.341.1:351.851](477) 

4754. Голубка М. М. Економічні знання у системі господарського розвитку 
західноукраїнських земель (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія 
та історія екон. думки" / Голубка Михайло Михайлович ; Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки, [Львів. торг.-екон. ун-т]. — Луцьк, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3179 А] УДК 330.83(477.8)"1848/1939" 

4755. Демидюк О. О. Ефективність функціонування та розвитку сучасних еко-
номічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Демидюк Ольга Олександрівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2017-3263 А] УДК 330.342"20" 
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4756. Касперевич Л. В. Організаційно-економічний механізм розвитку приро-

доохоронних територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середови-

ща" / Касперевич Лілія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-3498 А] УДК 330.15:502.5 

4757. Кушнір О. С. Моделі оцінки операційних ризиків банку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та 

інформ. технології в економіці" / Кушнір Олександр Сергійович ; Держ. ВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3381 А] 

 УДК 330.45:336.71 

4758. Латишева О. В. Формування системи управління екологічною складо-

вою сталого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охо-

рони навколиш. середовища" / Латишева Олена Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т", [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — Покровськ (Донец. обл.), 

2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2017-3890 А] УДК 330.15:334.716 

4759. Микитюк М. В. Екологічні виміри економічного розвитку країн Європи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Микитюк Мар'яна Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 130 пр. — 

[2017-4105 А] УДК 330.34:502.1](4) 

4760. Топов А. Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток виноградарсько-вино-

робного підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Топов Аркадій Георгійович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 та в тексті. — 100 пр. — [2017-3435 А] 

 УДК 330.341.1+330.322]:634.8 

4761. Шараг О. С. Капіталоємність та її динаміка в трансформаційній еко-

номіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Шараг Олена Сергіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. 

— Одеса, 2017. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

3077 А] УДК 330.3 

4762. Шехлович А. М. Інституційні механізми забезпечення інноваційної безпеки 

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

"Екон. безпека держави" / Шехлович Андріана Михайлівна ; Нац. ін-т стратег. 

дослідж. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (32 назви). — 

100 пр. — [2017-4120 А] УДК 330.837:330.341.1](477) 

4763. Шут С. О. Сучасні механізми інвестування будівельної галузі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Шут Сергій Олександрович ; Причорномор. НДІ економіки 

та інновацій. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-4359 А] УДК 330.322.2:69](477) 

4764. Яремко О. П. Організаційно-економічний механізм екологічно збалансо-

ваного управління лісовим господарством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
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навколиш. середовища" / Яремко Олег Павлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3560 А] УДК 330.15:630*6 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

4765. Клименко Г. О. Підвищення безпеки праці при реконструкції інженер-

них мереж у стіснених умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Клименко Ганна Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро, 2017. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3111 А] УДК 331.45:696/697 

4766. Мельник О. В. Управління виробничими ресурсами в аграрному секторі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельник Ольга Василівна ; Вінниц. нац. аграр. 

ун-т. — Вінниця, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2017-3804 А] УДК 331.522.4.02:338.43](477) 

4767. Руденко О. М. Трансформація соціально-трудових відносин в умовах ста-

новлення інноваційної економіки : (на прикладі підприємств радіоелектрон. пром-сті) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демо-

графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Руденко Оксана Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4179 А] 

 УДК 331.107:330.341.1 

4768. Складанна К. І. Методи удосконалення організації оплати праці на під-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Складанна Катерина Ігорівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 150 пр. — [2017-3222 А] УДК 331.21 

4769. Торжевський М. В. Детінізація зайнятості населення в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, еконо-

міка праці, соц. економіка і політика" / Торжевський Максим Владиславович ; М-во 

соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4058 А] 

 УДК 331.5:336.22](477) 

4770. Тюлєнєв С. А. Регулювання ринку праці в умовах соціально-економічної 

кризи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Тюлєнєв Сергій Анато-

лійович ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості 

України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2017-4061 А] УДК 331.5.025.12:338.124.4](477) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

4771. Паляничко Н. І. Наукові основи формування фінансово-економічного 

механізму збалансованого використання земель сільськогосподарського призна-

чення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 



   

 
29 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Паляничко 

Ніна Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природоко-

ристування. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 

120 пр. — [2017-3810 А] УДК 332.33.021:338.43 

На ступінь кандидата 

4772. Булеца Н. В. Стимулювання соціально-економічного розвитку регіону в 

умовах фінансової децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Булеца Надія 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-3855 А] 

 УДК 332.146.2:336.012.7-045.52 

4773. Гулак Д. В. Розвиток електроенергетичного ринку України на засадах 

регіональної кластеризації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Гулак Даніїл 

Вікторович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкас. держ. технол. ун-т]. 

— Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). 

— 100 пр. — [2017-4288 А] УДК 332.14:339.12:621.311](477) 

4774. Данило С. І. Формування інституційно-економічного механізму регулю-

вання розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 

економіка" / Данило Світлана Іванівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

3262 А] УДК 332.1.024:339.37 

4775. Дяченко О. П. Удосконалення організаційно-економічного механізму 

реалізації інноваційного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Дяченко Ольга Павлівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Черкас. держ. технол. 

ун-т]. — Покровськ (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-3775 А] УДК 332.14:330.341.1 

4776. Єфанова Т. І. Моделювання процесів розвитку на рівні регіону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі 

та інформ. технології в економіці" / Єфанова Тетяна Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3494 А] 

 УДК 332.14(477.63):519.86 

4777. Краснокутська Ю. В. Оцінка і прогнозування рівня забезпечення регіону 

трудовими ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Краснокутська Юлія 

Вадимівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Харків. нац. 

ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3378 А] 

 УДК 332.13:331.522.4 

4778. Купира М. І. Регіональний вимір бюджетного регулювання депресивних 

територій в системі соціально-економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Купира Мирослава Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Луц. нац. техн. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(36 назв). — 100 пр. — [2017-3416 А] УДК 332.14:336.148 
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4779. Лобанова О. П. Еколого-економічні засади сталого землекористування в 

населених пунктах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Лобанова Оксана Павлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології 

і природокористування, [Львів. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3418 А] 

 УДК 332.365:502.1](1-2) 

4780. Мазур Д. В. Трансформаційно-модернізаційний вектор розвитку регіо-

нальних продовольчих комплексів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Мазур 

Дмитро Васильович ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [ВНЗ "Київ. ун-т ринк. відносин"]. 

— Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-

4161 А] УДК 332.14:338.439](477) 

4781. Македон Г. М. Вплив споживання та заощаджень домогосподарств на 

модернізацію регіональних господарських систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. еко-

номіка" / Македон Галина Миколаївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України "Ніжин. агротехн. ін-т"]. — Чернігів, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4163 А]

 УДК 332.14:64 

4782. Марчук Ю. В. Розвиток форм єврорегіонального співробітництва в 

інноваційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Марчук Юлія Віталіївна ; 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3206 А] 

 УДК 332.122:330.341.1:339.94 

4783. Неустороєв (Неустроєв) Ю. Г. Формування мережі регіональних центрів з 

техніко-технологічного обслуговування та дорадництва в аграрній сфері України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток 

продукт. сил і регіон. економіка" / Неустороєв (Неустроєв) Юрій Геннадійович ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3907 А] УДК 332.122:658.58:338.43](477) 

4784. Пустовар В. В. Формування стратегії розвитку регіону з урахуванням 

його інноваційно-інвестиційного статусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Пустовар Владислав Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Ін-т 

економіки пром-сті НАН України]. — Покровськ (Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3814 А]

 УДК 332.145 

4785. Савчин І. З. Оцінювання та аналізування конвергенції в економічному 

розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Савчин Ірина Зіновіївна ; 

Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3428 А] 

 УДК 332.14(477) 

4786. Серьогіна Н. В. Розвиток регіональної автодорожньої інфраструктури на 

засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 
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Серьогіна Наталія Валеріївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Одес. 

держ. акад. буд-ва та архітектури]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4310 А] 

 УДК 332.1:338.47 

4787. Чернишов О. Ю. Формування системи управління економічним роз-

витком малого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Чернишов Олександр 

Юрійович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Донец. держ. ун-т упр.]. — 

Покровськ (Донец. обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-3951 А] УДК 332.14(1-21-022.51) 

4788. Якушева О. В. Економічний розвиток і підтримка малого та середнього 

бізнесу на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Якушева Оксана 

Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Черкас. держ. технол. ун-т]. 

— Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 

— 100 пр. — [2017-4319 А] УДК 332.14:334 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

4789. Аванесова Н. Е. Економічна безпека підприємств оборонно-промисло-

вого комплексу України в системі національної безпеки держави : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів 

госп. діяльності" / Аванесова Ніна Едуардівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2017. — 38 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (59 назв). — 100 пр. — [2017-3082 А] УДК 334.7.02:355]:351.863](477) 

4790. Рудковський О. В. Формування та розвиток системи управління корпо-

ративною безпекою підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рудковський Олександр 

Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2017. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (55 назв). — 100 пр. — [2017-3062 А] 

 УДК 334.78.02:005.931.1 

На ступінь кандидата 

4791. Конрад Ю. В. Інтеграція національних підприємств у міжнародні вироб-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Конрад Юлія Вячеславівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-3577 А] УДК 334.72(477):339.94 

4792. Притула М. Ю. Економічні форми реалізації екологічної відповідаль-

ності корпорацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Притула Мар'яна Юріївна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3300 А] 

 УДК 334.78:[005.25:502 

4793. Старух А. І. Організаційно-економічний механізм стимулювання роз-

витку підприємництва в державному секторі економіки України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Старух Анна Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Ужгород, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 

130 пр. — [2017-4273 А] УДК 334.724.6.025.7(477) 

4794. Чжан Хаоюй. Забезпечення кадрової безпеки підприємств промисло-

вості в умовах конфліктного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Чжан 

Хаоюй ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2017. — 

22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

3074 А] УДК 334.716:331.108 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

4795. Акімова О. В. Методологія розвитку підсистеми фінансового моніторингу 

в системі державного фінансового контролю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Акімова Олена Воло-

димирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Донбас. держ. машинобудів. акад.]. — 

Чернігів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (39 назв). — 100 пр. — 

[2017-3241 А] УДК 336.025.12 

4796. Кулінська А. В. Державне управління фінансовою складовою еконо-

мічної безпеки національної економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Анжела Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—39 (42 назви). — 120 пр. — [2017-3885 А] 

 УДК 336.13:351.863](477) 

4797. Мальований М. І. Фінансове забезпечення соціального захисту населен-

ня в Україні: теорія, методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мальований 

Михайло Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—37 (69 назв). — 100 пр. — [2017-3621 А] УДК 336:364.3](477) 

4798. Онищенко С. В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глоба-

лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Онищенко Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(60 назв). — 100 пр. — [2017-4303 А] УДК 336.14-049.5(477) 

4799. Панасенко Г. О. Механізми залучення фінансових ресурсів комерцій-

ними банками в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Панасенко Ганна Олександрівна ; Держ. 

навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2017. — 37 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (65 назв). — 150 пр. — [2017-3811 А] 

 УДК 336.71(477) 

4800. Скоморович І. Г. Еволюція та функціонування грошової системи в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Скоморович Ірина Георгіївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 

(49 назв). — 100 пр. — [2017-4270 А] УДК 336.7(477)(091) 

4801. Слободянюк О. В. Фінансові механізми інституціонального розвитку 

страхового ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Слободянюк Ольга Василівна ; Донбас. 

держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 40, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2017-3932 А] 

 УДК 336.7:368](477) 

4802. Сьомченков О. А. Фондовий ринок у фінансовому забезпеченні агро-

промислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сьомченков Олександр Анато-

лійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — 

Київ, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 

150 пр. — [2017-4188 А] УДК 336.76:338.432 

На ступінь кандидата 

4803. Біляєва В. Ю. Забезпечення фінансової стійкості банку засобами фі-

нансового інжинірингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Біляєва Вікторія Юріївна ; Харків. нац. 

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

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3367 А] УДК 336.71:005.591.6 

4804. Бусько К. А. Забезпечення транспарентності ризиків діяльності банків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Бусько Катерина Андріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2017. — 19, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4243 А]

 УДК 336.71:005.334 

4805. Владімірова Н. П. Реформування державного фінансового контролю в 

контексті забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Владімірова Наталія Петрівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2017-3606 А] УДК 336.1.025.12:33.021.8 

4806. Воротинцев М. М. Оцінка ризику кредитування діяльності фінансових 

установ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Воротинцев Михайло Михайлович ; Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-3698 А] УДК 336.77:336.71 

4807. Гусаревич Н. В. Формування державного бюджету в системі фінансово-

економічного регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Гусаревич Наталія Володимирівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-4092 А] УДК 336.14(477) 

4808. Давиденко Д. О. Формування механізму фінансових послуг для здійс-

нення операцій з житловою нерухомістю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Давиденко Дар'я Олек-

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

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3703 А] 

 УДК 336.717:332.8 

4809. Данилюк М. М. Державні цінні папери в реструктуризації фінансових 

боргових зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Данилюк Марія Миколаївна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 150 пр. — [2017-3328 А] УДК 336.763.33 
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4810. Кікоть О. Ю. Механізм аукціонної торгівлі цінними паперами: оціню-

вання та управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кікоть Олександр Юрійович ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3712 А] УДК 336.761 

4811. Кучеренко В. В. Форми інтеграції банківського і страхового капіталу в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Кучеренко Віталій Вікторович ; ДВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2017-4341 А] УДК 336.71:368](477) 

4812. Ломейко Ю. А. Митний контроль в Україні та напрями його вдоско-

налення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Ломейко Юлія Андріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3798 А] УДК 336.24-047.64(477) 

4813. Малярчук О. В. Фінансовий механізм реалізації інноваційної політики 

країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Малярчук Олексій Васильович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

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

4102 А] УДК 336.02:330.341.1 

4814. Мірошниченко В. О. Фінансовий потенціал аграрних підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Мірошниченко Вікторія Олександрівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", 

[ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4106 А] УДК 336:631.1 

4815. Собчук С. І. Бюджетна політика економічного розвитку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Собчук Сергій Ігорович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4232 А] 

 УДК 336.143:330.34 

4816. Чистюхіна Ю. А. Інституційні засади фіскальної децентралізації в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Чистюхіна Юлія Андріївна ; Донбас. держ. машинобудів. 

акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3075 А] 

 УДК 336.22.02:330.1](477) 

4817. Шевчук А. М. Економічний капітал банків в управлінні системними 

ризиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Антон Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 130 пр. — 

[2017-4279 А] УДК 336.71:005.334 

4818. Шевчук В. В. Монетарні інструменти забезпечення фінансової стабіль-

ності банківської системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Володимир Володимирович ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3837 А] 

 УДК 336.71.053:336.74 
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4819. Шупа Л. З. Медичне страхування у системі забезпечення страхового 

захисту населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шупа Леся Зіновіївна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 130 пр. — [2017-3958 А] УДК 336.7:364.32 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

4820. Студінська Г. Я. Теоретико-методологічні засади брендингу в системі 

управління конкурентоспроможністю національної економіки : автореф. дис. на 

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

вом" / Студінська Галина Яківна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Держ. НДІ інформа-

тизації та моделювання економіки М-ва екон. розвитку і торгівлі України]. — Одеса, 

2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (48 назв). — 120 пр. — [2017-3471 А]

 УДК 338.24:659.127.6 

4821. Шевченко Г. М. Методологія прогнозування зрівноваженого розвитку 

рекреації в системі управління національною економікою : автореф. дис. на здобуття 

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

Шевченко Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж., [Сум. держ. ун-т]. — Одеса, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 

(51 назва). — 100 пр. — [2017-3757 А] УДК 338.486.5:338.24 

На ступінь кандидата 

4822. Андрусенко Н. В. Формування ринку продукції органічного сільського 

господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Андрусенко Надія Володимирівна ; Вінниц. нац. 

аграр. ун-т. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 

100 пр. — [2017-3761 А] УДК 338.439.5:631.147 

4823. Глушко Г. М. Механізми регулювання портової діяльності : (в умовах 

кризи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Глушко Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3979 А] УДК 338.47:656.615 

4824. Гриценко В. Л. Організаційно-економічні засади функціонування ринку 

продукції бджільництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гриценко Вікторія Леонідівна ; 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-4332 А] УДК 338.439.5:638.1 

4825. Євтушенко С. В. Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-полі-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Євтушенко Світлана Валеріївна ; 

ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3991 А] УДК 338.242.4:330.322-049.5:655 

4826. Капраль О. Р. Державна політика стимулювання інвестиційної діяль-

ності банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
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08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Капраль Ольга Ростиславівна ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2017-4150 А] УДК 338.23:336.714 

4827. Кацемір Я. В. Управління підприємствами сфери послуг в контексті 

підвищення споживчої привабливості туристичного продукту : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Кацемір Яна Віталіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3046 А] 

 УДК 338.486.1 

4828. Котляров В. О. Інвестиційна привабливість агропромислових формувань : 

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

та упр. підприємствами" / Котляров Валерій Олександрович ; ПрАТ "ВНЗ "Між-

регіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 150 пр. — [2017-3412 А] УДК 338.439.02:330.322 

4829. Москаленко В. В. Прогнозування розвитку регіону як інструмент уп-

равління національною економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Москаленко 

Валентина Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2017-4223 А] УДК 338.27:332.1 

4830. Прудніков Ю. В. Формування та функціонування локальних ринків 

сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Прудніков Юрій Воло-

димирович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3813 А] УДК 338.439.5 

4831. Сазонова С. В. Організаційно-економічний механізм надання загально-

доступних послуг телекомунікаційними підприємствами : автореф. дис. на здобуття 

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

Сазонова Світлана Володимирівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2017. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 120 пр. — [2017-3143 А] 

 УДК 338.46:621.39 

4832. Ткачук Т. М. Формування франчайзингових мереж туристичних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ткачук Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-3355 А] УДК 338.486.1:339.187.44 

4833. Цюпак В. П. Організаційно-економічні засади розвитку молочного 

скотарства в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Цюпак Володимир 

Павлович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [ПВНЗ "Херсон. 

екон.-прав. ін-т"]. — Харків, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3234 А] УДК 338.439:636.034 

4834. Чекамова О. І. Формування і реалізація інноваційного потенціалу роз-

витку рисівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чекамова Олена Іванівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3833 А] 

 УДК 338.43.02:633.18 
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338(100-87) Економічне становище зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

4835. Кошель В. О. Розвиток європейського ринку послуг промислового туризму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-

во і міжнар. екон. відносини" / Кошель Вікторія Олегівна ; Маріупол. держ. ун-т, 

[Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (Кривий 

Ріг)]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(24 назви). — 100 пр. — [2017-3050 А] УДК 338.487:338.45](4) 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

4836. Боднар О. В. Формування та розвиток механізму ціноутворення на про-

дукцію рослинництва в Україні : (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Боднар Ольга Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 150 пр. — [2017-3849 А] 

 УДК 338.5:633/635](477) 

4837. Вдовічен А. А. Особливості формування та механізм регулювання макро-

економічних диспропорцій економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

вічен Анатолій Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування Ук-

раїни. — Київ, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — 100 пр. 

— [2017-3858 А] УДК 338.2.024:330.101.541.053.2](477) 

4838. Гужва І. Ю. Державне регулювання зовнішньоторговельної сфери націо-

нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гужва Ігор Юрійович ; ВНЗ "Нац. 

акад. упр.". — Київ, 2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39. — [2017-4287 А]

 УДК 338.246.025.12:339.54](477) 

4839. Потравка Л. О. Трансформація аграрного сектору економіки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Потравка Лариса Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 

2017. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (52 назви). — 100 пр. — [2017-

3218 А] УДК 338.431(477) 

На ступінь кандидата 

4840. Андрєєва О. І. Формування інституціональної структури страхового 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Андрєєва Ольга Ігорівна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

150 пр. — [2017-3682 А] УДК 338.46:368](477) 

4841. Бріцина Ю. В. Економіко-організаційні напрями розвитку галузі середньої 

професійно-технічної освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бріцина Юлія 

Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2017-3972 А] УДК 338.22:377](477) 
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4842. Голуб М. О. Оцінка потенціалу як складова державного регулювання 

розвитку екологічного туризму в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голуб Марія 

Олексіївна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. 

ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2017-4131 А] УДК 338.48-6:502/504](477) 

4843. Жолобчук І. М. Екологічний аудит в системі управління сталим 
розвитком економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

лаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. 

упр. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-3611 А] УДК 338.24:502.175](477) 

4844. Заїка Ю. А. Регулювання сфери вищої освіти на кластерних засадах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка 

та упр. нац. госп-вом" / Заїка Юлія Андріївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4291 А] 

 УДК 338.246.025.12:378:334.76](477) 

4845. Івченко В. Є. Організаційно-економічні трансформації аграрного сектора 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Івченко Вадим Євгенович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3871 А]

 УДК 338.432.05(477) 

4846. Коваленко-Марченкова Є. В. Забезпечення конкурентоспроможності 

потенціалу будівельної галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваленко-Марчен-

кова Євгенія Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архі-

тектури". — Дніпро, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-3876 А] УДК 338.45:69](477) 

4847. Корчинська Л. Ф. Формування стратегії збалансованого лісокористу-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Корчинська 

Любов Федорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-
користування, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3409 А] 

 УДК 338.2:630*9](477) 

4848. Куць О. І. Формування ефективної продовольчої системи України в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Куць Олександр Іванович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Ін-т продовол. 

ресурсів]. — Київ, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2017-3339 А] УДК 338.439(477) 

4849. Мурзабулатова О. В. Управління державними корпоративними правами 

в акціонерних товариствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мурзабулатова Олена 

Вячеславівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — 

Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 120 пр. — [2017-

3419 А] УДК 338.24:[334.723:334.722.8]](477) 
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4850. Сушко М. Ю. Важелі антикризової політики держави у сфері розвитку 

галузі промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сушко Максим Юрійович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 150 пр. — [2017-4056 А] УДК 338.45.02:338.124.4](477) 

4851. Шевченко А. В. Розвиток промислових кластерів як чинник підвищення 

рівня економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Шевченко Анастасія 

Валеріївна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3079 А] УДК 338.45:330.3](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь кандидата 

4852. Корсун А. С. Розвиток лізингових відносин аграрних підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Корсун Альона Сергіївна ; Дніпропетров. держ. аграр.-

екон. ун-т. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

150 пр. — [2017-4099 А] УДК 339.187.4:631.145 

4853. Легкий О. А. Цифрові комунікаційні інструменти маркетингу пивовар-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Легкий Олег Андрійович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 150 пр. — [2017-3580 А] УДК 339.138:663.4 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні  

зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство. 

Глобалізація 

На ступінь доктора 

4854. Кожухова Т. В. Формування глобальної системи фінансування сталого 

розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Кожухова Тетяна Валеріївна ; Донец. нац. ун-т 

ім. Василя Стуса, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського]. — Вінниця, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (59 назв). 

— 100 пр. — [2017-4214 А] УДК 339.96:330.34:339.72 

На ступінь кандидата 

4855. Думікян М. М. Транснаціоналізація світового ринку телекомунікаційних 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Думікян Мікаел Мгерович ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-3448 А] УДК 339.92:[338.467:621.39 

4856. Сідоров М. В. Українсько-канадські торговельно-економічні відносини 

як геоекономічний вектор зовнішньоекономічної стратегії України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 
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відносини" / Сідоров Михайло Вадимович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2017-

3433 А] УДК 339.94(477:71) 

4857. Чентуков І. Ю. Розвиток інтеграційних процесів в умовах глобальної 

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Чентуков Ілля Юрійович ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3072 А] УДК 339.924:332 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

4858. Кресін О. В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових до-

сліджень у другій половині XVIII — першій третині ХІХ століття: компаративна 

концептуалізація : 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" / Кресін 

Олексій Веніамінович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України]. — Харків, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 

(76 назв). — 100 пр. — [2017-3718 А] УДК 340.5"175/183" 

4859. Луцький Р. П. Теоретико-правові засади формування та розвитку сучас-

ного позитивного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Луцький Роман Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2017. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (50 назв). — 100 пр. — [2017-4159 А]

 УДК 340.13.04 

4860. Миколенко В. А. Правова модернізація органів прокуратури України в 

умовах європейської міждержавної інтеграції: загальнотеоретичне дослідження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Миколенко Віктор Андрійо-

вич ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. — Івано-Франківськ, 

2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (30 назв). — 100 пр. — [2017-4257 А] 

 УДК 340.11:347.963](477):341.1(4) 

На ступінь кандидата 

4861. Бадида А. Ю. Соціальна держава в умовах глобалізації: теоретичні та 

порівняльно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Бадида Андріанна Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т"]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-

3846 А] УДК 340.15:316.32 

4862. Булгаков А. О. Правове регулювання раціонального використання і охо-

рони земель в Україні в ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Булгаков Артур Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2017-3973 А]

 УДК 340.15:349.4](477)"19" 

4863. Гоцуляк С. Л. Санітарно-епідеміологічне законодавство в Україні у 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
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"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гоцуляк Світлана 

Леонідівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2017-3702 А] 

 УДК 340.15:351.77](477)"19" 

4864. Грігорова Г. Л. Концепція ювенальної відповідальності 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" / Грігорова Ганна 

Леонідівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3181 А] УДК 340.12:343.726-053.6](477) 

4865. Дергільова О. Г. Нотаріальні акти в системі правових актів сучасного 

права: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Дергільова Олена Григорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3185 А] 

 УДК 340.1:347.961.4 

4866. Дзевелюк М. В. Традиції та новації в розвитку функцій сучасної дер-

жави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дзевелюк Марина 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4141 А] УДК 340.114:342.2 

4867. Ергард Н. М. Судово-медичне визначення зажиттєвості повішення за 

кількісною оцінкою стероїдоґенезу глюкокортикоїдів у надниркових залозах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / 

Ергард Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3990 А] 

 УДК 340.64:616-001.8:577.175.5 

4868. Жувака С. О. Історико-теоретичний аналіз розвитку функцій прокура-

тури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Жувака 

Сергій Олександрович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3372 А] 

 УДК 340.12:347.963.1 

4869. Мартинишин Г. Й. Логіко-філософські основи правозастосування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 

Мартинишин Галина Йосипівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — Львів, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3803 А] УДК 340.12:340.132 

4870. Моісеєнко Д. М. Форма постсоціалістичної держави: поняття, класи-

фікація, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Моісеєнко Денис Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4025 А] 

 УДК 340.15:321.6/.8.013 

4871. Садовський М. М. Теоретико-правові засади доктринального тлума-

чення права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Садовський 

Максим Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. — [2017-4049 А] УДК 340.132.6 

4872. Слабан М. М. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо 

права на повагу до сімейного життя : (загальнотеорет. 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" / Слабан Марта Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Львів. держ. ун-т внутр. справ МВС України]. — Львів, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4053 А] 

 УДК 340.142:[341.645.5:342.72/.73](4) 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

4873. Бенч Н. В. Міжнародно-правове співробітництво України та Європей-

ського Союзу в кримінальних справах у сфері свободи, безпеки та юстиції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Бенч Назар Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3686 А] 

 УДК 341.4(477:4-6ЄС) 

4874. Вишневський Ю. А. Надання згоди на обов'язковість міжнародного 

договору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Вишневський Юрій Анатолійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-3978 А]

 УДК 341.242 

4875. Донець А. А. Міжнародна правосуб'єктність суб'єктів федерації в Євро-

пейському Союзі : (на прикладі ФРН) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Донець Анастасія Анатоліївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

120 пр. — [2017-3989 А] УДК 341.215 

4876. Ємець І. О. Міжнародні договори України про правову допомогу в 

цивільних справах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Ємець Іван Олександрович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. 

— [2017-3992 А] УДК 341.24(477) 

4877. Камишанський М. М. Міжнародно-правове регулювання використання 

компенсації як форми відшкодування шкоди держав і міжнародних міжурядових 

організацій за міжнародно-протиправні діяння : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Камишанський 

Михайло Михайлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2017-3779 А] УДК 341.66 

4878. Лопата О. А. Міжнародне співробітництво Експертної служби МВС 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Лопата Ольга Андріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3582 А] 

 УДК 341.232:[343.148:351.74](477) 

4879. Ребриш Б. Ю. Правове регулювання зобов'язань, що виникають вна-

слідок недобросовісної конкуренції, в міжнародному приватному праві : автореф. 



   

 
43 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ребриш Богдан Юрійович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 120 пр. — [2017-3741 А] УДК 341.96:343.533.6 

4880. Стрілько В. Ю. Нотаріальні правовідносини в сучасному міжнародному 

приватному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Стрілько Валентина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3747 А] 

 УДК 341.9:347.961](477) 

4881. Фоміна Л. О. Правове регулювання забезпечення безпеки учасників між-

народного кримінального судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Фоміна Ліна Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3151 А] УДК 341.64 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

4882. Анпілогов О. В. Територіальна та галузева організація управління регіо-

ном: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Анпілогов 

Олег Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 38 с. 

— Бібліогр.: с. 31—34 (31 назва). — 100 пр. — [2017-3242 А] УДК 342.95:352/353 

4883. Болокан І. В. Реалізація норм адміністративного права: проблемні пи-

тання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Болокан Інна 

Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—29 

(57 назв). — 100 пр. — [2017-3689 А] УДК 342.9:340.132 

4884. Гараджаєв Дж. Я. Конституційний Суд Азербайджанської Республіки: 

теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Гараджаєв Джейхун Ясін огли ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 42 с. — Бібліогр.: с. 31—39. — 

100 пр. — [2017-3174 А] УДК 342.565.2(479.24) 

4885. Коваленко Н. В. Адміністративно-правові режими : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Коваленко Наталія Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. 

— Запоріжжя, 2017. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2017-

3713 А] УДК 342.9.07 

4886. Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади 

конституціоналізації : 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" ; 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Подорожна Тетяна Станіславівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. — 40 с. — 

На обкл.: 081 "Право". — Бібліогр.: с. 29—37 (84 назви). — 100 пр. — [2017-3668 А]

 УДК 342.4.06(477) 

4887. Сурілова О. О. Адміністративно-правове регулювання у сфері викорис-

тання і охорони надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сурілова 
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Олена Олексіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Запоріжжя, 

2017. — 31 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (44 назви). — 100 пр. — [2017-3749 А] 

 УДК 342.951:349.6 

4888. Терещук О. Д. Адміністративно-правові засади громадського контролю 

за правоохоронною діяльністю в Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Терещук Олександр Дмитрович ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. — Київ, 2017. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (30 назв). — 100 пр. — 

[2017-3939 А] УДК 342.951:[323.213:351.74]](477) 

4889. Фатхутдінов В. Г. Адміністративно-правове забезпечення громадської 

безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Фатхутдінов Василь 

Гайнулович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3312 А] 

 УДК 342.97:351.741](477) 

На ступінь кандидата 

4890. Антонова Т. Л. Адміністративно-правове регулювання поводження з 

відходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Антонова Тетяна 

Леонтіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3243 А]

 УДК 342.95:502.174 

4891. Арутюнян Д. А. Адміністративно-правові засади контрольно-наглядової 

діяльності у лісовому господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Арутюнян Давид Ашотович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2017-

3161 А] УДК 342.951:630](477) 

4892. Бамбізов Є. Є. Інформаційна функція Державної фіскальної служби Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бамбізов Євген Євгенійович ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. 

— [2017-3563 А] УДК 342.97:351.713.077](477) 

4893. Бериславська О. М. Адміністративно-правовий статус Міністерства 

інформаційної політики України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Бериславська Оксана Михайлівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Ук-

раїна", [НДІ публіч. права]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-3166 А] УДК 342.97:354.36](477) 

4894. Бодак Н. В. Адміністративно-правові засади організації місцевої влади: 

сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Бодак Неля Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. 

— 14 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4083 А] 

 УДК 342.97:352](477) 

4895. Боднарчук О. І. Адміністративно-правове регулювання у сфері соціаль-

ного захисту прав дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Боднарчук 
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Оксана Іванівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. 

— Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-3252 А] УДК 342.95:364.4-053.2](477) 

4896. Болдін М. Я. Адміністративно-правові засади діяльності Національного 

банку України у сфері рефінансування банків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Болдін Максим Якович ; НДІ публіч. права, [Київ. міжнар. ун-т]. — 

Київ, 2017. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

4121 А] УДК 342.95:336.711](477) 

4897. Брулевич В. В. Адміністративно-правове регулювання безпечності та 

якості харчових продуктів в Україні в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Брулевич Володимир Віталійович ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Тернопіль, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4124 А] 

 УДК 342.95:351.773](477) 

4898. Будник Ю. А. Адміністративно-правове регулювання управління сис-

темою професійної орієнтації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Будник Юлія Андріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Ун-т держ. фіскал. 

служби України]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2017-4125 А] УДК 342.95:351.83](477) 

4899. Ванівська О. Б. Конституційні права і свободи та їх реалізація в процесі 

застосування новітніх інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ва-

нівська Олена Богданівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3042 А] УДК 342.7:004.9 

4900. Виноградов В. А. Правовий статус фізичних осіб — платників податків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Виноградов Владислав Анатолійо-

вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 150 пр. — [2017-3695 А] УДК 342.726:336.225.3 

4901. Гаврилюк О. М. Адміністративно-правове регулювання поводження з 

побутовими відходами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гаврилюк 

Олександр Миколайович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3093 А] УДК 342.95:502.174.1](477) 

4902. Гаркуша А. Т. Адміністративно-правовий статус Національного агентства 

України з питань державної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гаркуша Антон Тарасович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-3175 А] УДК 342.97:35.07](477) 

4903. Гілін Є. О. Адміністративно-правові основи впровадження інноваційних 

технологій управління в діяльності органів місцевого самоврядування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Гілін Євген Олександрович ; НДІ публіч. права, 

[Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-4129 А] УДК 342.95:[352.071.2:005.591.6]](477) 



   

 
46 

4904. Гладій О. В. Адміністративно-правовий режим техногенних родовищ в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гладій Олександр Ва-

сильович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-3569 А] УДК 342.95:504.61:622.3](477) 

4905. Голуб В. О. Становлення та розвиток інституту адміністративно-право-

вого режиму воєнного стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Голуб 

Віктор Олександрович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2017. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3099 А] 

 УДК 342.95.04:355.271](477) 

4906. Грабова Я. О. Право особи на притулок в Україні: конституційно-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Грабова Яніна Олександрівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — На обкл.: Галузь знань 

081 "Право". — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4134 А] 

 УДК 342.721:314.151.3-054.7](477) 

4907. Григор'єв М. В. Адміністративно-правові засади інформаційного забез-

печення адвокатської діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Григор'єв Микола Віталійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т 

МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-3180 А] УДК 342.951:347.965](477) 

4908. Гуцалюк О. В. Адміністративно-правові засади реформування місцевих 

судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гуцалюк Олександр 

Володимирович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-3771 А] УДК 342.95:347.995](477) 

4909. Даниленко Ю. С. Оцінювання у державній службі: теорія і правове регу-

лювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Даниленко Юлія Сергіївна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-3183 А] УДК 342.98:35.082](477) 

4910. Джуган В. В. Конституційно-правові засади фінансування політичних 

партій в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Джуган 

Володимир Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4140 А] 

 УДК 342.4:[329:336.14/.15]](477+4-6ЄС) 

4911. Довбань І. М. Органи місцевого самоврядування як об'єкт адміністра-

тивного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Довбань Ігор 

Миколайович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 100 пр. 

— [2017-3265 А] УДК 342.97:352](477) 

4912. Дубняк М. В. Правове регулювання інформаційної взаємодії у місцевому 

самоврядуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Дубняк Марія 
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Вікторівна ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4093 А] 

 УДК 342.97:352.077:07 

4913. Женеску Е. В. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріуса з 

надання адміністративних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Женеску Елеонора Вячеславна ; Запоріз. нац. ун-т, [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — 

Запоріжжя, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3572 А]

 УДК 342.922:347.961 

4914. Журба М. А. Публічне управління у галузі фізичної культури і спорту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Журба Марина Анатоліївна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — 

[2017-4145 А] УДК 342.95:[351.85:796]](477) 

4915. Заболотна Л. В. Механізм адміністративно-правового забезпечення діяль-

ності державного службовця дипломатичної служби України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Заболотна Людмила Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-3271 А] УДК 342.98:341.7](477) 

4916. Завальнюк І. В. Спрощене провадження в адміністративному судочин-

стві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Завальнюк Ігор 

Вікторович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4146 А] УДК 342.95:347.998.85](477) 

4917. Іванов Д. В. Запровадження концепції суспільного мовлення 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" / Іванов Денис 

Валерійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3870 А] 

 УДК 342.951:075-029:3](477) 

4918. Кердзевадзе І. Р. Адміністративно-правові засади державної служби Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кердзевадзе Інна Рамазівна ; 

НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — 

[2017-4153 А] УДК 342.95:35.08](477) 

4919. Кіндрат П. В. Теоретичні засади оцінки ефективності законодавства в 

інформаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кіндрат 

Павло Вадимович ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4097 А] УДК 342.951:07 

4920. Колюшева О. С. Англійська адміністративно-правова термінологія в 

адміністративному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Колюшева Ольга Святославівна ; НДІ публіч. права. — Київ, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3115 А] 

 УДК 342.9(477):811.111'276.6 
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4921. Котляренко О. П. Правоохоронна діяльність у Збройних силах України: 

організаційно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кот-

ляренко Олександр Петрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (39 назв). — 100 пр. 

— [2017-3411 А] УДК 342.95:355](477) 

4922. Кошіль Н. М. Систематизація конституційного законодавства України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. 

право; муніцип. право" / Кошіль Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3195 А]

 УДК 342.4:340.11](477) 

4923. Кузьменко А. І. Треті особи в адміністративному процесі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Кузьменко Анна Ігорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-3543 А] УДК 342.922:347.998.85 

4924. Кунєва З. Ю. Митні формальності: основи адміністративно-правової 

моделі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кунєва Зоя Юріївна ; Запоріз. 

нац. ун-т, [Ун-т мит. справи та фінансів]. — Запоріжжя, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3338 А] УДК 342.951:339.543 

4925. Кучинський Ю. Д. Адміністративно-правовий режим військового майна 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кучинський Юрій Дмитро-

вич ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3417 А] 

 УДК 342.95:355.6](477) 

4926. Левчук С. М. Організаційно-правові засади надання адміністративних 

послуг органами 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" / Левчук Сергій Миколайович ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3124 А] УДК 342.97:351.713.08](477) 

4927. Любарець А. Ю. Адміністративно-правові засади діяльності Міністер-

ства аграрної політики та продовольства України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Любарець Андрій Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України. — Київ, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. 

— [2017-4299 А] УДК 342.97:354.83](477) 

4928. Мазурик С. В. Інформаційно-правове забезпечення діяльності органів 

прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мазурик Святослав 

Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4162 А] УДК 342.97:347.963.1 

4929. Маркін С. І. Адміністративно-правові засади забезпечення адвокатської 

таємниці в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Маркін 
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Сергій Ігорович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-3344 А] УДК 342.95:347.965.6](477) 

4930. Марусяк Л. О. Адаптація адміністративного права України та Російської 

Федерації з правом Європейського Союзу: порівняльно-правовий аспект : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Марусяк Лідія Олегівна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-3055 А] УДК 342.9.05((477+470):(4-6ЄС)) 

4931. Марченко О. В. Адміністративно-правовий статус Міністерства юстиції 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Марченко Ольга Василівна ; 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — Київ, 2017. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3898 А] УДК 342.97:354.51](477) 

4932. Мороз С. С. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів правової 

роботи 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" / Мороз Світлана Сергіївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. 

фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-4301 А] УДК 342.97:351.713.08](477) 

4933. Мохончук Б. С. Виборча система України як конституційно-правовий 

інститут : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Мохончук Богдан Сергійович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-3903 А] УДК 342.8(477) 

4934. Наумова К. І. Правові акти органів і посадових осіб місцевого само-

врядування в системі джерел муніципального права в Україні : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Наумова Ксенія Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-4302 А] 

 УДК 342.553(477) 

4935. Нефьодов С. В. Фінансово-правове регулювання надання державних 

(місцевих) гарантій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Нефьодов Сергій Віталійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2017. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2017-3421 А] УДК 342.95:347.73](477) 

4936. Нікуліна А. Г. Адміністративно-правовий статус органів досудового роз-

слідування Національної поліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 
право" / Нікуліна Антоніна Геннадіївна ; Сум. держ. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т 

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

— 100 пр. — [2017-3422 А] УДК 342.97:351.746.2](477) 

4937. Носач А. В. Адміністративно-правові форми діяльності Служби безпеки 

України з протидії тероризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Носач 

Андрій Володимирович ; Сум. держ. ун-т, [НДІ публіч. права]. — Суми, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3423 А] 

 УДК 342.97:[351.746.1:343.326]](477) 
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4938. Онопрієнко С. Г. Правове забезпечення інформаційної культури в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Онопрієнко Станіслав 

Григорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — 

Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4172 А]

 УДК 342.95:[316.74:004]](477) 

4939. Павлишин С. Я. Захист прав і свобод людини в умовах збройного 

конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Павлишин Світлана Ярославівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-3057 А] УДК 342.7:355.4 

4940. Паламарчук І. В. Публічне майно як засіб здійснення повноважень поліції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Паламарчук Іван Васильович ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Нац. акад. внутр. справ М-ва внутр. справ України]. — Запо-

ріжжя, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3734 А]

 УДК 342.97:351.741:347.21 

4941. Панасюк В. М. Конституційно-правові засади реалізації державної 

молодіжної політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Панасюк Віта Миколаїв-

на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 

(28 назв). — 100 пр. — [2017-4031 А] УДК 342.4:323.2-053.81](477) 

4942. Половченя А. Б. Адміністративно-правовий статус громадських об'єд-

нань у сфері освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Половченя Алла Борисівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". — 

Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3136 А] 

 УДК 342.97:[061.2:37]](477) 

4943. Радченко О. Ю. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав 

споживачів фінансових послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Радченко Олена Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). 

— 100 пр. — [2017-3916 А] УДК 342.951:366.5 

4944. Рафальський А. Р. Правове регулювання надання адміністративних 

послуг у ветеринарній та фітосанітарній сферах України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Рафальський Андрій Ростиславович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). 

— 100 пр. — [2017-3587 А] УДК 342.97:351.765/.77](477) 

4945. Романюк І. О. Адміністративно-правові гарантії прав особи при забез-

печенні державної безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Романюк Іван Олексійович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", 

[НДІ публіч. права]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-3919 А] УДК 342.924:351.86](477) 

4946. Рудниченко С. М. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

Державної судової адміністрації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Рудниченко Світлана Миколаївна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна". — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15. — 100 пр. — [2017-3923 А] 

 УДК 342.98:347.96](477) 

4947. Салей М. І. Конституційна аксіологія в сучасній Україні: науково-прак-

тична парадигма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Салей Марина Іванівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-4113 А] УДК 342.01(477) 

4948. Середа Т. М. Конституційно-правова реформа як основа інтеграції Ук-

раїни до Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Середа Тетяна 

Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2017-3353 А] 

 УДК 342.4(477) 

4949. Сорока О. С. Конституційне право людини на вільний розвиток своєї 

особистості: проблеми забезпечення у контексті світового досвіду : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Сорока Оксана Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3307 А] УДК 342.7 

4950. Співаков І. І. Адміністративно-правове регулювання виборчих відносин 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Співаков Ілля Ігорович ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3549 А] УДК 342.9:342.8](477) 

4951. Ставнійчук А. П. Місцевий референдум як форма безпосереднього 

здійснення муніципальної влади територіальною громадою : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Ставнійчук Анастасія Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3308 А] 

 УДК 342.8:352 

4952. Фалатюк О. С. Адміністративно-правове забезпечення вантажних пере-

везень автомобільним транспортом в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Фалатюк Олександр Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 

[Одес. держ. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4062 А] УДК 342.951:656.13.025.4](477) 

4953. Фоменко А. Є. Організаційно-правове забезпечення надання адміністра-

тивних послуг в сфері дозвільної системи Національної поліції України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Фоменко Андрій Євгенович ; М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. 

справ]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2017-3358 А] УДК 342.922:351.74](477) 

4954. Чухлебов І. О. Правове регулювання інформаційного забезпечення 

кадрової політики органу публічної адміністрації в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 



   

 
52 

фінанс. право; інформ. право" / Чухлебов Ігор Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

3076 А] УДК 342.951:35.08](477) 

4955. Шевченко П. Ю. Адміністративно-правове регулювання митної про-

цедури визначення походження товару : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Шевченко Павло Юрійович ; Запоріз. нац. ун-т, [Ун-т мит. справи та фі-

нансів]. — Запоріжжя, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-3600 А] УДК 342.95:339.543](477) 

4956. Ширшова В. М. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ширшова Вікторія Михай-

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

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3317 А] УДК 342.95:351.77:615](477) 

4957. Шкуропацький О. І. Адміністративно-правове регулювання соціального 

захисту офіцерського складу Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Шкуропацький Олександр Іванович ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Запоріжжя, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-3318 А] УДК 342.95:364-057.36](477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

4958. Вереша Р. В. Проблеми суб'єктивної сторони складу злочину : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Вереша Роман Вікторович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Акад. адвокатури України]. — Київ, 2017. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3404 А] 

 УДК 343.22 

4959. Калюга К. В. Теорія та практика встановлення та ототожнення особи 

злочинця засобами криміналістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Калюга Каріна Вікторівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—33 (53 назви). — 150 пр. — [2017-

3710 А] УДК 343.982.3 

4960. Сімакова-Єфремян Е. Б. Теоретико-правові та методологічні засади 

комплексних судово-експертних досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Сімакова-Єфремян Елла Борисівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 

100 пр. — [2017-3674 А] УДК 343.983 

4961. Скрябін О. М. Захисник в кримінальному процесі: нормативно-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Скрябін Олексій Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2017-3745 А] 

 УДК 343.13 
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4962. Чуваков О. А. Кримінально-правова протидія злочинам проти основ 

національної безпеки України: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Чуваков Олег Анатолійович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2017. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33. — 100 пр. — [2017-4194 А] УДК 343.3(477) 

4963. Шкута О. О. Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-

виконавчої системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Шкута Олег Олегович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (30 назв). — 100 пр. — [2017-4075 А] УДК 343.8(477) 

На ступінь кандидата 

4964. Авраменко С. М. Розслідування розбещення неповнолітніх : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Авраменко Світлана 

Михайлівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3561 А]

 УДК 343.98:343.541-053.6](477) 

4965. Азаров Є. Ф. Запобігання корисливим злочинам на пасажирському за-

лізничному транспорті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Азаров Євген Федорович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Донец. юрид. ін-т]. — Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2017-3961 А] УДК 343.85:343.346](477) 

4966. Алєксєєва Н. Ю. Кримінальна відповідальність за злочини проти право-

суддя, що вчиняються свідками, експертами, перекладачами або щодо них : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Алєксєєва Наталія Юнівна ; М-во внутр. 

справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького НАН України]. — Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-3844 А] УДК 343.36(477) 

4967. Беклеміщев С. О. Примусові заходи медичного характеру: кримінально-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Беклеміщев 

Сергій Олегович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2017-3685 А] УДК 343.22-056.34:616-07-08 

4968. Бельський Ю. А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване 

втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизо-

ваних систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Бельський Юрій Анатолійович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3088 А] УДК 343.346:004](477) 

4969. Берш А. Я. Примусові заходи медичного характеру: правова природа та 

види : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Берш Анастасія Яков-

лівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-3167 А] УДК 343.268:342.726-056.34](477) 
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4970. Боровик А. В. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідаль-

ності за корупційні злочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Боровик Андрій Володимирович ; Акад. адвокатури України, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-4327 А] УДК 343.234:343.35](477) 

4971. Булейко А. О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з 

дійовим каяттям в Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аналіз : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Булейко Артем Олександрович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3854 А] УДК 343.223(477+100) 

4972. Василенко К. І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів 

виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях України середнього 

рівня безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Василенко Ка-

терина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

3091 А] УДК 343.81:364-78](477) 

4973. Василюк І. М. Право засуджених до позбавлення волі на гуманне 

ставлення та повагу їх людської гідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Василюк Ігор Миколайович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2017-3693 А]

 УДК 343.8-052:342.726 

4974. Волоско І. Р. Суд присяжних в Україні: особливості формування та 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Волоско Ірина Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3696 А] 

 УДК 343.11:347.998.2](477) 

4975. Гаврилов Ю. Г. Бандитизм: кримінально-правова характеристика та 

проблеми кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гаврилов 

Юрій Геннадійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17 (10 назв). — 150 пр. — [2017-3699 А] УДК 343.9.02 

4976. Гасанов Р. Н. Здійснення повноважень прокурором в частині проведення 

слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Гасанов Рустам Надірович ; М-во внутр. справ України, Одес. 

держ. ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4088 А] УДК 343.98:343.163 

4977. Гнатенко В. С. Межі доказування у кримінальному провадженні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Гнатенко 

Валерія Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-3098 А] УДК 343.14(477) 
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4978. Гресь Ю. О. Формування технологічного підходу у криміналістичній 

тактиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Гресь Юлія Олегівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4091 А] УДК 343.985(477) 

4979. Григор'єва О. В. Агресія та її прояв у злочинах насильницької спря-

мованості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Григор'єва Олена 

Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 150 пр. — [2017-3862 А] УДК 343.971:316.613.434 

4980. Грищук Г. М. Кримінально-правова характеристика інституту видачі 

осіб, які вчинили кримінальне правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Грищук Галина Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3571 А] 

 УДК 343.21:341.44 

4981. Дудич А. В. Експерт як учасник кримінального провадження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Дудич Андрій Ва-

сильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-3268 А] УДК 343.12:343.98-051 

4982. Житник Г. В. Виконання та відбування покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю : (за матеріалами 

органів пробації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Житник Галина 

Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3105 А]

 УДК 343.8-021.461(477) 

4983. Забарний М. М. Прогалини у кримінальному процесуальному праві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Забарний 

Максим Михайлович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 

100 пр. — [2017-3373 А] УДК 343.13.04 

4984. Запорожець Р. А. Запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредиту-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Запорожець Руслана 

Андріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3573 А]

 УДК 343.85:[343.53:336.77:332.2 

4985. Канфуі І. В. Правовідносини слідчого, прокурора та слідчого судді у 

досудовому кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльність" / Канфуі Іван Васильович ; ПВНЗ "Європ. ун-т", 

[Ун-т держ. фіскал. служби України]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-3537 А] УДК 343.16:343.13 
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4986. Кіпер О. О. Процесуальна самостійність слідчого як гарантія всебічного, 

повного й неупередженого розслідування у кримінальному провадженні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Кіпер Олег 

Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3781 А] УДК 343.132 

4987. Кірієнко В. О. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобіган-
ня доведенню особи до самогубства або до замаху на самогубство : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кри-

мінологія; кримін.-виконав. право" / Кірієнко Вячеслав Олександрович ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — 

Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4098 А] 

 УДК 343.85:343.614 

4988. Клепка Д. І. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування як окремий вид провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експерти-

за; оператив.-розшук. діяльність" / Клепка Дар'я Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2017-4004 А] УДК 343.155:343.132 

4989. Клименко О. А. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг: кри-

мінально-правова характеристика та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Клименко Ольга Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. 

— [2017-3112 А] УДК 343.53:338.48](477) 

4990. Коваленко І. А. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію та обіг 

фальсифікованих лікарських засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Коваленко Іван Анатолійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3279 А] 

 УДК 343.533:615](477) 

4991. Коваль М. М. Методика розслідування катувань, що вчиняються співро-

бітниками Національної поліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-
розшук. діяльність" / Коваль Марія Мирославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-3614 А] УДК 343.98:[343.615:351.74](477) 

4992. Комарницький М. М. Кримінально-правова охорона осіб чи їх близьких 

родичів у зв'язку з виконанням ними свого службового чи громадського обов'язку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Комарницький Микола Михайло-

вич ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3116 А] УДК 343.97(477) 

4993. Крукевич О. М. Здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за 

участю неповнолітніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Крукевич Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-

3380 А] УДК 343.121.5 
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4994. Кузембаєв О. С. Джерела кримінально-правового регулювання в Ук-

раїні: доктринальні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Кузембаєв Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т 

внутр. справ, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2017-3883 А] УДК 343.2.01(477) 

4995. Кушнір М. М. Запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що 

вчиняються неповнолітніми особами жіночої статі в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кушнір Микола Миколайович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3123 А] 

 УДК 343.91-053.6-055.2(477) 

4996. Лемеха Р. І. Поняття істотної шкоди за кримінальним правом України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лемеха Роман Ігорович ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3795 А] УДК 343.2.01(477) 

4997. Лисенко М. І. Ізоляція засуджених до позбавлення волі на певний строк 

у виправних колоніях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лисенко 

Марина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

3125 А] УДК 343.8(477) 

4998. Маломуж С. І. Малозначність діяння в кримінальному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Маломуж Сергій Ігорович ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2017-3896 А] УДК 343.223(477) 

4999. Мартинців А. М. Грошове стягнення як захід забезпечення криміналь-

ного провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Мартинців Андрій Михайлович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3289 А]

 УДК 343.287 

5000. Марущак О. А. Криміналістична характеристика ухилень від сплати по-

датків, зборів (обов'язкових платежів) та основні засади їх розслідування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Марущак Олек-

сандр Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. 

— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3126 А] УДК 343.13:336.22](477) 

5001. Михальченко О. М. Корупція в Україні: кримінологічна характерис-

тика, детермінація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Михальченко Олександр Миколайович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-4345 А] УДК 343.35:343.97](477) 
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5002. Мурзановська А. В. Кримінально-процесуальна відповідальність за 

новим Кримінальним процесуальним кодексом України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Мурзановська Аліна Владиславівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-4107 А] УДК 343.13(477) 

5003. Наумова О. С. Кримінально-правова протидія злочинам проти волі 
особи : (за статтями розділу ІІІ Особливої частини КК України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримі-

нологія; кримін.-виконав. право" / Наумова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3507 А] 

 УДК 343.43:343.8](477) 

5004. Ольховська М. М. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуаль-

них осіб стороною захисту під час досудового розслідування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Ольховська Марина 

Миколаївна ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 110 пр. — [2017-3425 А] УДК 343.131.5 

5005. Ониськів А. М. Кримінальна відповідальність за порушення порядку 

проходження військової служби, вчинені в умовах особливого періоду або в бойовій 
обстановці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ониськів Андрій Ми-

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

права НАН України]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-3508 А] УДК 343.222:344.13](477) 

5006. Паламарчук К. В. Кримінальна відповідальність за розбій: порівняльно-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Паламар-

чук Крістіна Вікторівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-3584 А] УДК 343.71 

5007. Полюхович О. І. Судовий контроль при проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Полюхович Олег Іванович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3738 А]

 УДК 343.18:343.983 

5008. Проданик І. В. Процесуально-правові засади провадження у справах про 

взаємопов'язані злочини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-роз-

шук. діяльність" / Проданик Іван Васильович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3351 А] УДК 343.10 

5009. Рудковська М. Р. Суспільна небезпека як ознака поняття злочину : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рудковська Марта Романівна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2017. — 18 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3922 А] УДК 343.323.02 
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5010. Садчікова К. А. Використання спеціальних знань на стадії досудового 

розслідування : (процесуал. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Садчікова Катерина Анатоліївна ; М-во внутр. справ 

України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-3429 А] УДК 343.132 

5011. Саєнко Г. Ю. Провадження на підставі угод у 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" / 

Саєнко Галина Юріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3064 А] 

 УДК 343.137(477) 

5012. Семененко В. В. Кримінологічна характеристика та запобігання грабежам в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Семененко Вадим 

Вікторович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3145 А]

 УДК 343.71:343.85](477) 

5013. Слюсарчук Х. Р. Стандарти доказування у кримінальному провадженні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Слюсар-

чук Христина Ростиславівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4054 А] УДК 343.14 

5014. Фоменко М. В. Кримінально-правова характеристика перешкоджання 

законній діяльності профспілок, політичних партій, громадських організацій (ст. 170 

КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Фоменко Марина 

Василівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 

2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4117 А] 

 УДК 343.4(477) 

5015. Холодило П. В. Кримінальне провадження на підставі угод про визнання 

винуватості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Холодило Петро Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2017-3597 А] УДК 343.137 

5016. Чекмарьова І. М. Запобігання злочинності у прикордонних регіонах 

Півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чекмарьова Ірина 

Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3438 А] 

 УДК 343.85(477.7-192.2) 

5017. Шингарьов Д. О. Забезпечення прав та законних інтересів осіб під час 

проведення допиту на стадії досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Шингарьов Денис Олександрович ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-3758 А] УДК 343.102 
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346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

5018. Гуренко М. А. Інвестиційні договори за участю органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Гуренко Мар'я 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Біб-

ліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4138 А] УДК 346.3 

5019. Орленко Б. М. Господарсько-правове регулювання дилерської діяль-

ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Орленко Борис Миколайович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-4226 А] УДК 346.5:347.712](477) 

5020. Семенова М. В. Господарсько-правове регулювання туристичної діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Семенова Марина Володимирівна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-4116 А] УДК 346.5:338.48 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 

5021. Давидова Н. О. Проблеми цивільно-правового регулювання відносин у 

сфері освіти в Україні і США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Давидова Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—31 (59 назв). — 170 пр. — 

[2017-4139 А] УДК 347.1:37.014](477+73) 

5022. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як 

суб'єкти цивільних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Зеліско Алла Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — 

200 пр. — [2017-3107 А] УДК 347.19 

5023. Зозуляк О. І. Непідприємницькі юридичні особи як суб'єкти цивільного 

права: теоретичний та практичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Зозуляк Ольга Ігорівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33. — 150 пр. — [2017-3994 А] УДК 347.19-027.564 

5024. Кулініч О. О. Теоретичні проблеми реалізації та захисту права фізичної 

особи на власне зображення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Кулініч Ольга Олексіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 26—37. — 100 пр. — [2017-3285 А] УДК 347.15/.17:347.783 



   

 
61 

5025. Цюра В. В. Інститут представництва в цивільному праві України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Цюра Вадим Васильович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 
(43 назви). — 100 пр. — [2017-4238 А] УДК 347.191.4(477) 

На ступінь кандидата 

5026. Катинська Л. Р. Електронна форма правочину : (порівнял. аналіз прав. 
регулювання в Україні та Польщі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
приват. право" / Катинська Леся Романівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 
100 пр. — [2017-3406 А] УДК 347.135-028.27(477+438) 

5027. Соколовський М. В. Межі здійснення суб'єктивних корпоративних прав 
учасників підприємницьких товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 
приват. право" / Соколовський Михайло Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. — Івано-Франківськ, 2017. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 150 пр. — [2017-3591 А] УДК 347.19 

5028. Ходєєва Н. В. Право на інформацію про стан свого здоров'я: цивільно-
правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Ходєєва Наталія Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. ун-т 
внутр. справ. — Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 
[2017-3436 А] УДК 347.121.2:614.253.84 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

5029. Зайцев А. Ю. Право власності на житло : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Зайцев Андрій Юрійович ; НАН України, Ін-т дер-
жави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2017-4147 А] УДК 347.23:332.8 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

5030. Юркевич Ю. М. Договірні форми об'єднань фізичних та юридичних 
осіб у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 
право" / Юркевич Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-
рецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 34 с. — Бібліогр.: 
с. 26—30 (49 назв). — 100 пр. — [2017-3480 А] УДК 347.44(477) 

На ступінь кандидата 

5031. Гриник Л. І. Зміна та розірвання кредитного договору : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гриник Лілія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2017-3531 А] УДК 347.457 
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5032. Паніна Ю. С. Правове регулювання договору франчайзингу в Європей-

ському Союзі та Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Паніна Юлія Сергіївна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила 

Галицького, [Ужгород. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4260 А] 

 УДК 347.44:005.591.43](477+(4-6ЄС)) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання за законом 

На ступінь кандидата 

5033. Кочина О. С. Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

при порушенні авторських та суміжних прав 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" / Кочина Олександра Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 150 пр. — [2017-4007 А] 

 УДК 347.513-029:17]:347.78](477) 

5034. Куліцька С. В. Зобов'язання відшкодування (компенсації) шкоди, запо-

діяної судом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Куліцька Софія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3458 А] 

 УДК 347.513:347.97/.99 

5035. Чернілевська О. І. Зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої спільно 

кількома особами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Чернілевська Олена Ігорівна ; 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. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 150 пр. — [2017-3598 А]

 УДК 347.513 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

5036. Главач-Хомин І. І. Учасники спадкових правовідносин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Главач-Хомин Ірина Ігорівна ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. — Івано-

Франківськ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2017-3568 А]

 УДК 347.65/.68 

5037. Кондратова А. М. Правове регулювання спадкування окремих видів 

об'єктів спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Кондратова Анна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. ун-т 

права НАН України]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-3048 А] УДК 347.65/.68 

5038. Нечаєва К. О. Відумерлість спадщини 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" / Нечаєва 
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Кристина Олександрівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. 

— Івано-Франківськ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-4259 А] УДК 347.65/.68(477) 
5039. Простибоженко О. С. Гармонізація законодавства України із законо-

давством держав-членів Європейського Союзу щодо правового режиму спільності 
майна подружжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Простибоженко Олег Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 
підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 
2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 150 пр. — [2017-3915 А] 

 УДК 347.626(477:4-6ЄС) 
5040. Сердечна І. Л. Особисті немайнові права і обов'язки інших членів сім'ї та 

родичів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сердечна 
Ірина Леонідівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — 
Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-3672 А] 

 УДК 347.6(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

5041. Михайлюк Г. О. Модернізація цивільно-правового регулювання комер-
ційних позначень в Європейському Союзі та Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Михайлюк Галина Олегівна ; Нац. акад. прав. наук 
України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. 
— 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (33 назви). — 150 пр. — [2017-3293 А] 

 УДК 347.772/.774(4-6ЄС+477) 

На ступінь кандидата 

5042. Гриняк Т. В. Цивільно-правова відповідальність перевізника за дого-
вором перевезення вантажу автомобільним транспортом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
право; міжнар. приват. право" / Гриняк Тарас Володимирович ; Нац. акад. прав. наук 
України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2017-3370 А] 

 УДК 347.763:656.13.025.4 
5043. Зінич Л. В. Правовий режим використання державою об'єктів промисло-

вої власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Зінич Любомир Васильович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. — Івано-Франківськ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (13 назв). — 150 пр. — [2017-3574 А] УДК 347.77(477) 

5044. Мацкевич О. О. Правова охорона авторського права у цифровому 
медійному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Мацкевич Ольга Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 
підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [НДІ інтелект. власності]. — Київ, 2017. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 150 пр. — [2017-4022 А] 

 УДК 347.78:004.7 
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5045. Нечипоренко Н. С. Цивільно-правове регулювання перевезень вантажів 

залізничним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Нечипоренко Ніна Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. 

права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 150 пр. — [2017-3387 А] УДК 347.763:656.2.025.4 

5046. Оцел В. Г. Цивільно-правове регулювання припинення участі в то-

варистві 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" / Оцел В'ячеслав Григорович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 

100 пр. — [2017-4173 А] УДК 347.724.031 

5047. Приходько І. В. Інститут податкової амністії та її місце в системі по-

даткового права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Приходько 

Ірина Віталіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — 

Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-4350 А] УДК 347.73:336.22](477) 

5048. Стоян Ю. С. Правове регулювання податку на прибуток підприємств в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Стоян Юлія Сергіївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4355 А] УДК 347.73:336.226.1](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

5049. Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: 

принципи та система : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Іваницький Сергій Олек-

сандрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ 

ім. Е. О. Дідоренка М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33. — 150 пр. — [2017-3452 А] УДК 347.965(477) 

5050. Романюк Я. М. Проблеми застосування цивільно-правових норм у ци-

вільному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Романюк Ярослав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (25 назв). — 200 пр. — [2017-3392 А] 

 УДК 347.91/.95:340.132](477) 

5051. Штефан О. О. Цивільний процесуальний порядок захисту суб'єктивного 

авторського права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Штефан Олена Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 

(48 назв). — 150 пр. — [2017-4077 А] УДК 347.965.45:347.78 

На ступінь кандидата 

5052. Бризгалова А. І. Організаційно-правові заходи забезпечення прийняття 

судового рішення в адміністративному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Бризгалова Альона Ігорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорис-

тування України. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). 

— 100 пр. — [2017-3089 А] УДК 347.998.85(477) 

5053. Денисяк Н. М. Правові засади діяльності нотаріату за законодавством 

України: матеріальний та процесуальний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Денисяк Наталя Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т, [Міжнар. гуманітар. ун-т]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18. 

— 100 пр. — [2017-3772 А] УДК 347.961(477) 

5054. Казакевич П. В. Організаційно-правове співробітництво органів судової 

влади України та Ради Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Казакевич Поліна 

Віталіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3872 А] 

 УДК 347.962(477):341.176(4) 

5055. Паришкура В. В. Юридична відповідальність суддів в Україні та країнах 

Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Паришкура Вікторія Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3911 А] 

 УДК 347.962.1(477:4-6ЄС) 

5056. Петрова А. С. Організаційно-правові засади протидії корупції в судовій 

системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Петрова Анна Сергіївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

120 пр. — [2017-3735 А] УДК 347.9:343.35](477) 

5057. Работинська В. О. Принцип гласності цивільного процесу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Работинська Вікторія Олександрів-

на ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т"]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 120 пр. — [2017-

4266 А] УДК 347.91/.95.028 

5058. Супрун Т. С. Докази та доказування в справах про встановлення та 

оспорювання батьківства (материнства) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Супрун Тетяна Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ. — Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-3434 А] УДК 347.94:343.63 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

5059. Занфірова Т. А. Свобода праці в трудовому праві України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Занфірова Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 100 пр. — [2017-3709 А]

 УДК 349.2:331.101](477) 
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5060. Кисельова О. І. Співвідношення міжнародного, державного та договір-

ного регулювання трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кисельова Олена 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: 

с. 34—36 (31 назва). — 100 пр. — [2017-4003 А] УДК 349.2 

5061. Колєснік Т. В. Правовий механізм забезпечення дисципліни праці в умовах 

ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Колєснік Тетяна Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. 

справ України]. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 100 пр. — 

[2017-3047 А] УДК 349.22:331.108.6 

На ступінь кандидата 

5062. Дибань М. П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Дибань Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-3988 А] УДК 349.2 

5063. Кобаль М. І. Забезпечення трудових прав державних службовців в 

умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кобаль Михайло Іванович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — [2017-4005 А] 

 УДК 349.2:35.08](4-6ЄС) 

5064. Межевська Л. В. Правове регулювання відсторонення від роботи осіб, 

які виконують функції держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Межевська Лілія Воло-

димирівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий 

Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — 

[2017-3345 А] УДК 349.22(477) 

5065. Мустеца І. В. Відповідальність посадових осіб підприємства за порушен-

ня законодавства у сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Мустеца Ігор Васильович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2017-4026 А] 

 УДК 349.2 

5066. Швець Д. Ю. Організаційно-правові форми сприяння зайнятості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Швець Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Харків, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3440 А] УДК 349.2:331.5 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

5067. Андрющенко К. М. Теоретико-правові засади загальнообов'язкового дер-

жавного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Андрющенко Катерина Михайлівна ; М-во внутр. справ України, 
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Донец. юрид. ін-т МВС України, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-3321 А] УДК 349.3:364.3](477) 
5068. Артюх Ю. І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених 

переселенців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Артюх Юлія Ігорівна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2017-3964 А] УДК 349.3 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

5069. Ключнікова А. О. Правове забезпечення ведення тепличного госпо-
дарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Ключні-
кова Анастасія Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3539 А] 

 УДК 349.42(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  
середовища. Екологічне право 

На ступінь кандидата 

5070. Гурова А. М. Правова охорона навколоземного космічного простору від 
засмічення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Гурова Анна 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. 
— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3446 А] 

 УДК 349.6(477) 
5071. Ліхтер М. П. Еколого-правове забезпечення санітарно-епідемічного благо-

получчя населення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 
Ліхтер Мар'яна Павлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4016 А] 

 УДК 349.6(477) 
5072. Стрельник В. В. Правові питання здійснення екологічного контролю та 

нагляду у сфері охорони надр : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 
право" / Стрельник Вікторія Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 
Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3936 А]
 УДК 349.6 

5073. Шинкарьов О. О. Екологічні обов'язки громадян: механізм правового 
регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Шин-
карьов Олег Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4074 А] УДК 349.6 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь кандидата 

5074. Баштанник А. Г. Механізми регулювання діяльності органів державної 

влади в умовах децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
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держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Баштанник Алла Григорівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр., [Акад. 

муніцип. упр.]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 (30 назв). — 100 пр. — 

[2017-3968 А] УДК 35.071.6(477) 

5075. Кізілов Ю. Ю. Особливості проходження державної служби в Україні в 

умовах адміністративної реформи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Кізілов Юрій Юрійович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — 

Дніпро, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

3110 А] УДК 35.08-048.78(477) 

5076. Порайко А. М. Демократичні засади протидії бюрократизму в системі 

державного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Порайко Андрій 

Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3585 А] УДК 35.08(477) 

5077. Радченко О. О. Генезис легітимації інститутів публічної влади в Україні: 

державноуправлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Радченко Оксана Олек-

сандрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр., Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (32 назви). — 130 пр. — [2017-3301 А] 

 УДК 35.07:177.1](477) 

5078. Самара С. Г. Взаємодія Кабінету Міністрів України з місцевими дер-

жавними адміністраціями: організаційно-правові засади : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Самара Сергій Григорович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3743 А] 

 УДК 35.072.3(477) 

5079. Хаітов П. О. Розвиток трансформаційного лідерства на державній службі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. 

служба" / Хаітов Павло Олександрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3313 А] УДК 35.08:316.46 

5080. Шаульська Г. М. Механізми взаємодії громадськості з органами пуб-

лічної влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шаульська Галина Миколаївна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2017-3599 А] УДК 35.072:323.2](477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

5081. Коврегін В. В. Механізми державного регулювання економічної безпеки 

вищих навчальних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коврегін Володимир 

Володимирович ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Прези-

дентові України, [Нац. ун-т цивіл. захисту України Держ. служби України з над-

звичайн. ситуацій]. — Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(32 назви). — 100 пр. — [2017-3714 А] УДК 351.851:378.014.54](477) 
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На ступінь кандидата 

5082. Баранов О. П. Механізм управління Державною спеціальною службою 

транспорту в системі забезпечення національної безпеки України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Баранов Олександр Петрович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові Украї-

ни. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2017-

3967 А] УДК 351.861:656](477) 

5083. Беззубко Б. І. Вдосконалення державних механізмів стратегічного плану-

вання соціально-економічного розвитку територій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Беззубко 

Борис Ігорович ; Донец. держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3248 А] 

 УДК 352/353.077:332.145 

5084. Горблюк С. А. Механізми формування регіональних інноваційних систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-

ханізми держ. упр." / Горблюк Сергій Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-4090 А] УДК 351.82:332.14:330.322 

5085. Гришко Р. Ю. Реформування місцевого самоврядування в Україні у 

напрямку децентралізації управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гришко Руслан Юрійо-

вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 150 пр. — [2017-3445 А] УДК 352.071.6-048.78(477) 

5086. Дорошенко О. О. Механізми державного регулювання фінансово-економіч-

ного забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Ме-

ханізми держ. упр." / Дорошенко Олена Олександрівна ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3186 А] 

 УДК 351.82:614.2](477) 

5087. Зозуля О. С. Державне управління забезпеченням інформаційної безпеки 

України в умовах інформаційно-психологічного протиборства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Зозуля Олексій Сергійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

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

[2017-3451 А] УДК 351.86:004.056](477) 

5088. Кобко Р. В. Вплив державного регулювання на економічну безпеку 

ринку страхових послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Кобко Роман Васильович ;  

М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Нац. акад. внутр. справ]. 

— Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-3334 А] УДК 351.863:368](477) 

5089. Кострубіцька А. В. Особливості державного регулювання діяльності 

засобів масової комунікації у Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Кострубіцька Аліна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4100 А] УДК 351:316.77](4-6ЄС) 
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5090. Матвієнко В. В. Механізм державного управління розвитком залізничної 

галузі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Матвієнко Володимир Васильович ; Донец. 

держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-3385 А] УДК 351.812(477) 

5091. Миколаєць А. П. Удосконалення механізмів організації державного конт-

ролю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Миколаєць Анатолій Петрович ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

70 пр. — [2017-4221 А] УДК 351(477) 

5092. Перестюк І. М. Механізми державного управління захистом прав гро-

мадян на приватну власність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Перестюк Інга Миколаївна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 110 пр. — [2017-4262 А] УДК 351:342.739 

5093. Плевак С. М. Досвід трансформації системи центральних і місцевих 

органів державної влади Республіки Польща для України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Плевак Світлана Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Львів. регіон. ін-т держ. упр., [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. — Львів, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4036 А] 

 УДК 352/354.071(438) 

5094. Пресіч П. Ю. Механізми державного управління використанням земель 

сільськогосподарського призначення: європейський досвід для України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 

держ. упр." / Пресіч Платон Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4038 А] УДК 351.82:[332.334:63]](4) 

5095. Разумей М. М. Механізми державного управління зовнішньоторговель-

ною безпекою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Разумей Максим Миколайович ; Ун-т 

мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(30 назв). — 120 пр. — [2017-3140 А] УДК 351.82:339.56](477) 

5096. Рибчич І. Є. Механізми державного регулювання фізкультурно-оздо-

ровчої діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рибчич Іван Євстахійович ; Харків. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-3917 А] УДК 351.77:796.035](477) 

5097. Соха Ю. І. Організаційно-економічні механізми управління природно-

техногенною безпекою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Соха Юрій Іванович ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3818 А] 

 УДК 351.78 

5098. Стрижакова А. Ю. Механізми державного управління розвитком транс-

кордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Ме-
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ханізми держ. упр." / Стрижакова Анастасія Юріївна ; Донец. держ. ун-т упр. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. 

— [2017-3551 А] УДК 351.82:339.94(477:4-6ЄС) 

5099. Чеберяк Ю. П. Державне регулювання ринку послуг з управління 

житловим фондом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чеберяк Юлія Петрівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3437 А] УДК 351.824.11+351.778.54](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

5100. Коновальчук В. І. Розвиток творчого потенціалу особистості в просторі 

освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.10 

"Філософія освіти" / Коновальчук Валентина Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т вищ. освіти, [Дрогобиц. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 100 пр. — [2017-3456 А] УДК 37.013.73 

5101. Мозолев О. М. Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і 

спорту в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Мозолев Олександр Михайлович ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — 

Черкаси, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 120 пр. — [2017-

3130 А] УДК 37.014:796.011](438) 

На ступінь кандидата 

5102. Косило Х. М. Педагогічні ідеї та громадсько-освітня діяльність Григорія 

Врецьони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Косило Христина Миронівна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 120 пр. — [2017-3789 А] 

 УДК 37.013(477.83/.86)(092) 

5103. Лукашова С. О. Історико-педагогічні засади виховання дітей у сім'ї на 

традиціях грецької народної культури (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" / Лукашова Сніжана Олегівна ; Мелі-

топол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Класич. приват. ун-т]. — Меліто-

поль (Запоріз. обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-3894 А] УДК 37.018.1(477=14)"185/194" 

5104. Опушко Н. Р. Розвиток освіти на Поділлі в першій половині ХІХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Опушко Надія Романівна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 

Житомир, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 130 пр. — [2017-3628 А]

 УДК 37.014(477.43/.44)"180/185" 

5105. Торбунова Н. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Адольфа 

Райхвайна (1898—1944) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Торбунова Надія Віталіївна ; 

Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. 

обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3826 А] 

 УДК 37.014(430)"19"(092) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

5106. Царик О. М. Теорія і практика розвитку культури писемного мовлення 

учнів у системі вітчизняної шкільної освіти ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Царик Ольга Михайлівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Хмельницький, 2017. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(50 назв). — 100 пр. — [2017-3949 А] УДК 373.3/.5.015.31:81'271.1](477)"19" 

На ступінь кандидата 

5107. Божко О. П. Формування текстотвірних умінь учнів основної школи в 

процесі вивчення синтаксису складного речення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук (д-ра філософії) : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Божко Олена Петрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2017. — 24 с. : 

іл., табл. — На обкл.: 014 "Серед. освіта". — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2017-

3688 А] УДК 373.3/.5.016:811.161.2'367.335 

5108. Золотарьова О. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загально-

освітніх школах Ізраїлю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Золотарьова Оксана Вікторів-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-3869 А] УДК 373.3/.5.091.212.3(569.4) 

5109. Кулик О. Є. Управління якістю надання освітніх послуг загальноосвіт-

німи навчальними закладами на основі інформаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Кулик Олена Єгорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти". — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4011 А] УДК 373.014.6:004.9 

5110. Олійник В. О. Соціально-педагогічна профілактика жорстокої поведінки 

учнів основної школи засобами анімаційної діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Олійник Вла-

дислава Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. держ. акад. 

культури]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2017-3733 А] УДК 373.3/.5.013.42.064.3 

5111. Павлович Ю. П. Розвиток змісту ранньої іншомовної освіти в країнах 

Вишеградської четвірки (90-і роки ХХ — перше десятиріччя ХХІ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Павлович Юдіта Павлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2017-4030 А] УДК 373.3.016:81'243](437/439)"199/201" 

5112. Хребто Т. С. Технологія інтеграції змісту предметів гуманітарного та 

мистецького циклу в середній загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Хребто Тамара 
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Степанівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3633 А] 

 УДК 373.3/.5.016:7/9 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

5113. Саяпіна С. А. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки як науки 

(1960 р. — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Саяпіна Світлана 

Анатоліївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. 

ун-т"]. — Полтава, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (47 назв). — 100 пр. — 

[2017-3744 А] УДК 373.2(477)"196/200" 

5114. Семенов О. С. Теоретико-методичні засади формування творчо спрямо-

ваної особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. 

педагогіка" / Семенов Олександр Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

проблем виховання. — Київ, 2017. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (41 назва). — 

100 пр. — [2017-4181 А] УДК 373.2.015.31:373.2.091.322 

На ступінь кандидата 

5115. Григоренко В. Є. Формування естетичного ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образо-

творчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Григоренко Вікторія Євгеніївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-3982 А] УДК 373.2.016:745/746 

5116. Курінний Я. В. Первинна економічна соціалізація дітей 5—6-річного 

віку у дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Курінний Ян Віталійович ; Держ. 

ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3720 А] 

 УДК 373.2.013.42:316.614-053.4 

5117. Смаль Я. А. Формування рухового режиму дітей старшого дошкільного 

віку з використанням засобів народної фізичної культури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Смаль Ярослав Анатолійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4311 А]

 УДК 373.2.015.31:796:394.2 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

5118. Котелянець Н. В. Методична система трудового навчання учнів по-

чаткової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Котелянець Наталка Валеріївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (73 назви). — 

100 пр. — [2017-3283 А] УДК 373.3.016:62-028.31 
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На ступінь кандидата 

5119. Білик Н. М. Соціально-педагогічна технологія медіаторства у вирішенні 

конфліктів між молодшими підлітками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Білик Наталія Михайлівна ; Нац. 

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

2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3324 А]

 УДК 373.3.013.42:316.48 

5120. Шастова І. В. Формування англомовної компетенції в техніці читання в 

учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шастова Ірина Вікторівна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3557 А] УДК 373.3.016:811.111 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

5121. Сойчук Р. Л. Теоретико-методичні засади виховання національного 

самоствердження в учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сойчук Руслана 

Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2017. — 

42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (56 назв). — 100 пр. — [2017-4186 А] 

 УДК 373.5.035:323.1](477) 

На ступінь кандидата 

5122. Александрова В. Ф. Формування соціокультурної компетентності учнів 

8—9 класів у позакласній роботі з української мови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Алек-

сандрова Валентина Федорівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 104 пр. — [2017-3843 А] 

 УДК 373.5.091.322:811.161.2]:316.7 

5123. Баландюк Р. Г. Методика навчання економічної складової у змісті 

історії України у 8—9 класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ба-

ландюк Роман Геннадійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3247 А] 

 УДК 373.5.016:[94:33](477) 

5124. Васьківська О. Є. Формування умінь діалогічного спілкування старшо-

класників у процесі навчання гуманітарних предметів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Васьківська Олена 

Євгеніївна ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. — Київ, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3694 А]

 УДК 373.5.016:7/9]:808.5 

5125. Суховірська Л. П. Ресурсний підхід до методики навчання фізики в за-

гальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Суховірська Людмила 

Павлівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 

Кропивницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (32 назви). — 100 пр. 

— [2017-3515 А] УДК 373.5.016:53 
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374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

5126. Косило М. Ю. Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних 
навчальних закладах України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-
дагогіка та історія педагогіки" / Косило Михайло Юрійович ; Хмельниц. гуманітар.-
пед. акад., [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Хмельницький, 
2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3717 А] 

 УДК 374.091.33-027.22:908](477)"195/201" 
5127. Чашечнікова Н. В. Патріотичне виховання молодших школярів за-

собами народного танцю в позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
Чашечнікова Наталія Валеріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-
ського, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Вінниця, 2017. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3635 А] 

 УДК 374.015.31:172.15:793.31 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

5128. Павлова Н. В. Формування комунікативної активності у немовленнєвих 
дітей молодшого дошкільного віку засобами інноваційних технологій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 
Павлова Наталя Василівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(14 назв). — 100 пр. — [2017-3389 А] УДК 376.091.33:001.895]-056.264-053.4 

5129. Хіля А. В. Виховання у дітей з функціональними обмеженнями цінніс-
ного ставлення до життя засобами арт-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хіля Анна 
Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2017. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 120 пр. — [2017-4065 А] 

 УДК 376.035-056.26:[615.85:7 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

5130. Майданик О. В. Формування громадянської компетентності майбутніх 
учителів початкової школи в педагогічному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Май-
даник Олена Василівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Уман. 
держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Глухів (Сум. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3723 А] 

 УДК 377.8.011.3-051:373.3 
5131. Москов В. А. Формування економічної компетентності майбутніх ква-

ліфікованих робітників будівельного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Москов 
Василь Анатолійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Він-
ниця, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2017-4169 А]
 УДК 377.3:69 
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5132. Сірак І. П. Формування готовності майбутніх медичних сестер до про-

фесійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сірак Інна Петрівна ; Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 120 пр. — [2017-4182 А] УДК 377.36:614.253.5 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

5133. Греб М. М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразео-

логії майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Греб Марія Ми-

хайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2017. 

— 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (60 назв). — 104 пр. — [2017-3981 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3:811.161.2'373 

5134. Лучанінова О. П. Виховна система вищого технічного навчального 

закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 

"Теорія і методика виховання" / Лучанінова Ольга Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—37 (63 назви). — 

100 пр. — [2017-4019 А] УДК 378.091:62 

5135. Ляпунова В. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх вихователів до формування толерантності дітей у дошкільних навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" ; 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Ляпунова Валентина 

Анатоліївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Мелітопол. держ. 

пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2017. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—35 (39 назв). — 100 пр. — [2017-4160 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051 

5136. Семерня О. М. Формування методичної компетентності майбутніх 

учителів фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Семерня Оксана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 25—36 (70 назв). — 100 пр. — [2017-4051 А] 

 УДК 378.147:[373.011.3-051:53 

5137. Сільвейстр А. М. Теоретико-методичні засади навчання фізики майбут-

ніх учителів хімії і біології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сільвейстр Анатолій Миколайович ; 

Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Кропивницький, 2017. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—38 

(77 назв). — 100 пр. — [2017-3514 А] УДК 378.147:53 

5138. Слабко В. М. Теорія і методика формування проектно-технологічної 

культури майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Слабко Володимир 

Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 41 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (46 назв). — 100 пр. — [2017-3590 А] 

 УДК 378.011.3-051:62-028.31 

5139. Чернявський В. В. Теоретичні і методичні засади навчання фізики 

майбутніх фахівців морського та річкового транспорту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
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Чернявський Василь Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 150 пр. — [2017-4067 А]

 УДК 378.147:656.6.071]:53 

5140. Чирчик С. В. Теоретичні і методичні основи формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів з дизайну інтер'єру : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Чирчик Сергій Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 

2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (64 назви). — 150 пр. — [2017-

3359 А] УДК 378.147:72.012 

5141. Яніцка-Панек Т. Теорія і практика підготовки вчителів до інтегрованого 

навчання у І—ІІІ класах початкової школи в Республіці Польща : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Яніцка-Панек Тереса ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих, [Акад. спец. педагогіки ім. Марії Ґжеґожевської у Варшаві]. — 

Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (58 назв). — 100 пр. — [2017-4079 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051](438) 

На ступінь кандидата 

5142. Аль-Гханімі Кабас Джаміль Рашід. Навчання майбутніх філологів 

читання англомовних академічних текстів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Аль-Гханімі Кабас 

Джаміль Рашід ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3442 А] УДК 378.147:80 

5143. Батрак Т. В. Підготовка майбутніх учителів зарубіжної літератури до 

позакласної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Батрак Тетяна Володимирівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Воло-

димира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Кропивницький, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3848 А] 

 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:821(1-87).09 

5144. Бєляєва К. Ю. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бєляєва 

Карина Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3602 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

5145. Бовтрук Н. С. Формування інформатичних компетентностей майбутніх 

учителів технологій у процесі навчання фахових дисциплін з використанням ін-

формаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бовтрук Наталія 

Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3251 А] 

 УДК 378.011.3-051:62/69]:004 

5146. Бухун А. Г. Розвиток громадянської компетентності майбутніх офіцерів 

Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бухун Андрій Григорович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 

Полтава, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-4244 А] УДК 378.147:[355.082:351.743]](477) 
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5147. Вей Сімін. Методика формування темпо-ритмічних виконавських умінь 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Вей Сімін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4127 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

5148. Годлевська К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових 

класів у коледжах та університетах Угорщини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Год-

левська Катерина Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти 

дорослих. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2017-

4130 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051](439) 

5149. Головешко Б. Р. Педагогічні умови формування лідерських якостей у 

майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту у вищих навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Головешко Богдан Романович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — [2017-3646 А] 

 УДК 378.147:378.091.113]:005.322 

5150. Гражевська О. Ю. Формування вмінь невербальної комунікації з мо-

лодшими школярами майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гражевська Олександра Юріївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3861 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051]:[316.77:81'221 

5151. Гутник В. М. Формування фонетичної компетенції у майбутніх учителів 

німецької мови у комунікативному вступному корективному курсі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Гутник Валентина Михайлівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (38 назв). — 100 пр. — [2017-3447 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.112.2 

5152. Дрозд Т. М. Розвиток комунікативної компетентності вчителів філо-

логічних спеціальностей у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дрозд Тетяна Михайлівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 

[Комун. ВНЗ "Вінниц. акад. неперерв. освіти"]. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3650 А] 

 УДК 378.046-021.68:[37.011.3-051:80 

5153. Зайцева І. В. Формування у майбутніх філологів компетентності в 

англійському діалогічному мовленні на засадах проблемних ситуацій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Зайцева Ірина Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3495 А] 

 УДК 378.147:811.111 

5154. Замотаєва Н. В. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів 

гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням 
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кейс-технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Замотаєва Наталія Володимирівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського]. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 104 пр. — [2017-

3993 А] УДК 378.091.12:355.231]:005.963 

5155. Зубкова Л. М. Формування життєвої компетентності майбутніх учителів 

у процесі професійної підготовки в класичному університеті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Зубкова Людмила Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2017. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3995 А] 

 УДК 378.4.011.3-051 

5156. Ївженко Ю. В. Формування у студентської молоді почуття громадян-

ськості в молодіжних громадянських організаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ївженко 

Юрій Васильович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2017-3997 А] 

 УДК 378.017.4:061.2-053.81 

5157. Карасєвич С. А. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-спортивної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Карасєвич Сергій Анатолійович ; Уман. держ. пед. ун-т 

ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4151 А] УДК 378.147:[373.011.3-051:796 

5158. Клименко С. І. Формування культури професійного мовлення майбутніх 

учителів української мови та літератури у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Клименко Світлана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Від-

критий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3375 А] 

 УДК 378.147:373.5.011.3-051:[811.161.2+821.161.2.09 

5159. Коваленко І. В. Методика навчання деревообробки майбутніх учителів 

технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Коваленко Ігор Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3783 А]

 УДК 378.011.3-051:674.02:004 

5160. Колосова С. В. Формування індивідуального стилю професійної діяль-

ності майбутніх вихователів в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Колосова Світлана Вікторівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2017-3787 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

5161. Костюченко Н. Ю. Формування математичної компетентності май-

бутніх учителів фізико-математичних спеціальностей засобами навчально-ігрових 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Костюченко Наталія Юріївна ; Центральноукр. 
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держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2017. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3282 А] 

 УДК 378.011.3-051:51/53 

5162. Литвин А. Ф. Формування технологічної культури майбутніх учителів 

загальнотехнічних дисциплін у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Литвин Андрій Федорович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3796 А] УДК 378.011.3-051:62 

5163. Макаренко В. І. Формування фахових компетентностей майбутніх лікарів у 

процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Макаренко Во-

лодимир Іванович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Кропивницький, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3343 А] 

 УДК 378.147:61:5 

5164. Макаренко О. В. Формування дослідницької компетентності майбутніх 

лікарів у процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мака-

ренко Олександр Володимирович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Кропивницький, 2017. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4344 А] 

 УДК 378.147:614.253.1/.2]:5 

5165. Макаренко О. Л. Підготовка магістрів з освітніх вимірювань у пе-

дагогічному університеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Макаренко Олена Леонідівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2017-3620 А] УДК 378.6.147(477) 

5166. Матвієнко М. Є. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

формування освітньо-виховного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Матвієнко 

Марина Євгенівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-3729 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

5167. Миколаєнко Н. М. Формування професійної культури майбутніх ре-

дакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Миколаєнко Надія Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (36 назв). — 100 пр. — 

[2017-3346 А] УДК 378.147:070.421 

5168. Мінь Шаовей. Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів 

музики в процесі фортепіанної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мінь Шаовей ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-4222 А] УДК 378.011.3-051:78:159.955.4 

5169. Мозальов В. Є. Педагогічні умови моніторингу якості підготовки 

фахівців у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
81 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мозальов 

Владислав Євгенович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. при-

кордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. ун-т оборони України 

ім. Івана Черняховського, М-во оборони України]. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2017-3664 А] 

 УДК 378.14.61:355.23 

5170. Онуфрів А. Р. Формування англомовної компетентності майбутніх 

маркетологів у професійно орієнтованому усному спілкуванні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Онуфрів Андріана Ростиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3462 А] 

 УДК 378.147:811.111'27:339.138 

5171. Петришин О. В. Методика професійно-прикладної фізичної підготовки 

студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Петришин 

Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Полтав. нац. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-3059 А] УДК 378.147:61]:796.011.3 

5172. Пилипенко Н. В. Педагогічні умови формування естетичної культури у 

майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пилипенко Наталія 
Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Укр. інж.-пед. акад.]. — Хмель-

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

4511 А] УДК 378.015.31:7]:373.3.011.3-051 

5173. Пономаренко Н. Г. Підготовка експертів з освіти в німецькомовних 

країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пономаренко Наталя Гри-

горівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(27 назв). — 104 пр. — [2017-4037 А] УДК 378.147:37.014.61-051](4-6ЄС) 

5174. Сич Р. В. Формування вмінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-

прикордонників у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Сич Руслан Вадимович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмель-
ницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 120 пр. — 

[2017-3673 А] УДК 378.147:351.746.1 

5175. Сітовська Л. В. Підготовка майбутніх юристів до професійної діяльності 

у пенітенціарній системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сітовська Любов Володи-

мирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Приват. ВНЗ "Акад. рекреац. 

технологій і права"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 

100 пр. — [2017-3394 А] УДК 378.147:343.82-051](477) 

5176. Соловйова О. В. Технологія навчання геометрографічних дисциплін май-

бутніх інженерів залізничного транспорту в процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Соловйова Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2017-3746 А]

 УДК 378.147:744 
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5177. Стрельніков М. В. Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з 
управління та адміністрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стрельніков Мирослав 
Вікторович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2017. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4313 А] 

 УДК 378.147:005 
5178. Тимофєєва І. Б. Формування інформаційно-комунікаційної компетент-

ності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Ти-
мофєєва Ірина Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — 
Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (42 назви). — 100 пр. — [2017-
4234 А] УДК 378.011.3-051:373.2:005.336.2 

5179. Тітова С. В. Підготовка вчителів філологічних спеціальностей до про-
фесійної діяльності в інноваційному освітньому середовищі : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Тітова Світлана Віталіївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 22 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3675 А] 

 УДК 378.011.3-051:80 
5180. Токарчук О. М. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців економічного профілю в процесі вивчення дисциплін математичного циклу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 
методика проф. освіти" / Токарчук Олена Михайлівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 
акад., [Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, 
Держ. прикордон. служба України]. — Хмельницький, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3825 А] УДК 378.147:33]:51 

5181. Тригуб І. І. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах 
Східної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тригуб Ілона Іванівна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 
105 пр. — [2017-4059 А] УДК 378.147:37.014.6-051](4-15) 

5182. Трикашна Ю. І. Формування англомовної соціокультурної компетент-
ності у майбутніх філологів з використанням автентичного художнього фільму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 
методика навчання" / Трикашна Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2017-3518 А] УДК 378.147:811.111:791 

5183. Федченко Ю. О. Формування готовності до професійного саморозвитку 
магістрантів педагогічного профілю у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Федченко Юлія Олександрівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Воло-
димира Винниченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Кропив-
ницький, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-
3946 А] УДК 378.147:37.011.3-051 

5184. Хуа Вей. Формування творчого потенціалу майбутніх учителів музич-

ного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хуа 

Вей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4237 А] УДК 378.011.3-051:78 
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5185. Царенко К. В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності тре-
нерів-викладачів ДЮСШ у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Царенко Катерина Валеріївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3071 А] 

 УДК 378.011.3-051:796.071.4 
5186. Цвіркун Л. О. Формування проектно-конструкторської компетентності 

майбутніх інженерів у процесі графічної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Цвіркун 
Людмила Олександрівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 
[Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-4066 А] 

 УДК 378.147:62]:76 
5187. Цзя Яочен. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців з графіч-

ного дизайну у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Цзя Яочен ; Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. 
— Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-
3634 А] УДК 378.147:76.012 

5188. Черкашина Ж. В. Підготовка іноземних студентів до вивчення про-
фесійно орієнтованих дисциплін у фармацевтичному університеті : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Черкашина Жанна Віталіївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Укр. 
інж.-пед. акад.]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (34 назви). — 100 пр. — [2017-3753 А] УДК 378.147:615]-054.6 

5189. Чусова О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 
молодшими школярами девіантної поведінки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Чусова Ольга Мико-
лаївна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 
ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3754 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 
5190. Шаура А. Ю. Методика навчання харчових технологій майбутніх педа-

гогів професійної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шаура Аліна Юріївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(11 назв). — 100 пр. — [2017-3439 А] УДК 378.147:377.011.3-051]:663/664 

5191. Шевкопляс Л. В. Формування англомовної компетенції в аудіюванні 
майбутніх учителів у процесі самостійної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевкопляс 
Людмила Вікторівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3475 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 
5192. Шевченко А. І. Методика навчання художнього проектування майбутніх 

фахівців з дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шевченко Анна Ігорівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2017-3756 А] УДК 378.147:7.012 

5193. Шереметьєва С. Г. Підготовка майбутніх учителів технологій до педа-

гогічної діяльності у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 



   

 
84 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Шереметьєва Світлана Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3638 А] 

 УДК 378.011.3-051:62:374 

5194. Шикула Р. Р. Фахова підготовка майбутніх учителів галузі природо-

знавства засобами музейної педагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шикула 

Ростислав Ростиславович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [ПВНЗ "Міжнар. екон.-

гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3955 А] 

 УДК 378.147:[373.011.3-051:57 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь кандидата 

5195. Сивак В. П. Облаштування інтер'єру народного житла Українських 

Карпат кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 "Етнологія" / Сивак Василь Пилипович ; 

НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — 

Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3354 А] 

 УДК 39:747:643](477.83/.87=161.2)"189/195" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

5196. Коржик А. О. Семіосфера трапези в українському фольклорі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / 

Коржик Анна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2017-4154 А] 

 УДК 398:392.81](=161.2) 

5197. Кривенко А.-Д. О. Календарний пласт волинської демонології: світо-

глядні та обрядові прояви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.05 "Етнологія" / Кривенко Анастасія-Домна Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 

2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3336 А] 

 УДК 398.41(477.82=161.2):140.8 

5198. Шудляк Н. О. Святині та святі місця в духовній культурі українців 

Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 

"Етнологія" / Шудляк Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2017. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — 

[2017-3478 А] УДК 398.3:2-522](477.43/.44) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

5199. Гроховська Ю. Р. Екологічні основи збалансованого використання ре-

сурсів водних екосистем басейну Прип'яті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гроховська Юлія Романівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 

100 пр. — [2017-3533 А] УДК 502.51:574.5](282.247.322) 

На ступінь кандидата 

5200. Бриндзя І. В. Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук 

нітрогену у колодязях Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бриндзя Ірина Володимирівна ; Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр., [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. 

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

[2017-3170 А] УДК 504.5:543.632.567]:556.3](477.8) 

5201. Маренич А. В. Розробка системи моніторингу атмосферного повітря 

урбосистем із застосуванням пересувних екологічних лабораторій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Маренич 

Андрій Вікторович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — 

Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (20 назв). 

— 100 пр. — [2017-3800 А] УДК 502.3:502.175 

5202. Пацурковський П. А. Удосконалення екологічно безпечного абсорб-

ційно-електрохімічного методу очищення повітря від сірководню : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Пацурков-

ський Павло Анатолійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, 

[Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Кременчук (Полтав. обл.), 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (22 назви). — 100 пр. — [2017-

3812 А] УДК 502.175:628.512]:[544.654-026.564.4:546.221.1 

5203. Ригас Т. Є. Антропоцентричні аспекти управління екологічною без-

пекою техногенно-навантаженого регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Ригас Тетяна Євгенівна ; Кре-

менчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2017-4111 А] 

 УДК 502.175:504.5 

5204. Штогрин Г. С. Організаційно-економічний механізм екологізації роз-

витку житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 

навколиш. середовища" / Штогрин Галина Степанівна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". 

— Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

3160 А] УДК 502.13:332.8 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

5205. Бохонко В. В. Стабільний ранг і його узагальнення у кільцях Безу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра та теорія чисел" / Бохонко Василина Василівна ; НАН України, Ін-т 

математики, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3852 А] УДК 512.55 
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514 Геометрія 

На ступінь доктора 

5206. Кіосак В. А. Відображення спеціальних псевдоріманових просторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Гео-
метрія та топологія" / Кіосак Володимир Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 41 с. — 
Бібліогр.: с. 35—38 (34 назви). — 100 пр. — [2017-4212 А] УДК 514.75 

На ступінь кандидата 

5207. Павленко О. М. Геометричне моделювання вертикального планування 
горизонтальної земельної ділянки засобами точкового БН-числення : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, 
інж. графіка" / Павленко Олександр Михайлович ; Мелітопол. держ. пед. ун-т 
ім. Богдана Хмельницького, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Мелітополь 
(Запоріз. обл.), 2017. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 120 пр. — 
[2017-3213 А] УДК 514.18 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

5208. Бардила С. О. Повнота топологічних напівграток і напівгруп : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та 
топологія" / Бардила Сергій Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-
3163 А] УДК 515.122.4:512.536.7 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

5209. Дияк І. І. Чисельне моделювання деформаційних процесів на основі 
поєднання методів скінченних і граничних елементів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 
методи" / Дияк Іван Іванович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 
математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2017. 
— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (61 назва). — 100 пр. — [2017-3705 А] 

 УДК 517.96:519.624 
5210. Шарин С. В. Алгебри поліноміальних розподілів на нескінченнови-

мірних просторах та їх застосування до числення операторів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 "Мат. аналіз" / Шарин 
Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т математики, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (45 назв). — 
100 пр. — [2017-3836 А] УДК 517.98 

5211. Шидліч А. Л. Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних 
просторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Шидліч Андрій Любомирович ; НАН України, Ін-т мате-
матики. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—27 (43 назви). — 120 пр. — [2017-
3159 А] УДК 517.5 

На ступінь кандидата 

5212. Вдовенко Т. І. Сингулярно несиметрично збурені самоспряжені опе-

ратори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
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"Мат. аналіз" / Вдовенко Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3605 А]

 УДК 517.9 

5213. Веселовська Г. М. Апроксимації типу Паде для спеціальних функцій 

кількох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Веселовська Ганна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — 

[2017-4245 А] УДК 517.5 

5214. Грищак Д. Д. Математичні моделі нелінійної динаміки аерокосмічних 

систем на базі гібридних асимптотичних методів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Грищак Дмитро Дмитрович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3983 А] 

 УДК 517.928:629.78 

5215. Дакхіл Хайджаа Кхудхаір. Задачі про тінь та відображення постійної 

кратності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Дакхіл Хайджаа Кхудхаір ; НАН України, Ін-т математики, 

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2017-3102 А] УДК 517.5 

5216. Ільницька О. В. Задачі без початкових умов для еволюційних систем із 

запізненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Ільницька Ольга Володимирівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. 

— [2017-3273 А] УДК 517.95 

5217. Козак В. І. Матриці типу Якобі відповідні двовимірній проблемі 

моментів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Козак Валентина Іванівна ; НАН України, Ін-т математики, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

3653 А] УДК 517.9 

5218. Майхрук З. В. Моделі та методи нелінійного аналізу електричної 

активності системи Ходжкіна-Хакслі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Зоряна Василівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [ДВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2017-3660 А] 

 УДК 517.977:621.3 

5219. Шумська В. Р. Обернені коефіцієнтні задачі для рівнянь дифузії з дробо-

вими похідними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Шумська Віталія Романівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-3237 А] УДК 517.95 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

5220. Маринич О. В. Граничні теореми для випадкових процесів з регенера-

цією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 
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"Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Маринич Олександр Віталійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(35 назв). — 100 пр. — [2017-3622 А] УДК 519.21 

На ступінь кандидата 

5221. Боднарчук І. М. Регулярність розв'язків рівнянь в частинних похідних зі 

стохастичними мірами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Боднарчук Ірина Мико-

лаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3850 А] УДК 519.21 

5222. Гупал М. А. Методи комп'ютерного аналізу дискретних послідовностей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 

"Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Гупал Микита Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3984 А] УДК 519.21:577.2 

5223. Мунчак Є. Ю. Функціональні граничні теореми та їх застосування до 

фінансових ринків з дискретним та неперервним часом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. ста-

тистика" / Мунчак Євгенія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3904 А] 

 УДК 519.21 

5224. Остапенко В. І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних 

процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Остапенко Віталій Іванович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-3463 А] УДК 519.21 

5225. Савич І. М. Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта па-

раметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і 

мат. статистика" / Савич Ірина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3588 А] УДК 519.21 

5226. Сідей М. І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спосте-

реженнями з пропусками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Сідей Марія 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3513 А] УДК 519.21 

5227. Фомічьов В. В. Еволюція дифеоморфних броунівських стохастичних 

потоків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Фомічьов Володимир Воло-

димирович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4316 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

5228. Громов В. О. Моделі, методи та алгоритми теорії біфуркацій для не-

лінійних еліптичних рівнянь типу Кармана : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / 

Громов Василь Олександрович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 

2017. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (25 назв). — 100 пр. — 

[2017-3532 А] УДК 519.6 

На ступінь кандидата 

5229. Максименко Є. В. Обчислювальні методи на основі алгоритму Ферма 

при криптоаналізі RSA алгоритму апаратно-програмними засобами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Максименко Євген Васильович ; НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2017. — 23 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3203 А] УДК 519.6 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

5230. Купенко О. П. Апроксимація оптимізаційних задач для нелінійних 

еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформа-

тики та кібернетики" / Купенко Ольга Петрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — Дніпро, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-3051 А] УДК 519.8 

На ступінь кандидата 

5231. Кривцун О. В. Фрагментарні моделі задач трасування, пакування і 

логічного проектування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

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

Олена Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4009 А] 

 УДК 519.854 

5232. Нісонський В. П. Математична модель віброагрегата з ланцюгово-роз-

галуженим способом з'єднання твердих тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Ні-

сонський Володимир Павлович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу]. — Вінниця, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-3908 А] УДК 519.87:534.121 

5233. Савич В. С. Моделі, метод та засоби математичного моделювання про-

цесів фільтрації у гетерогенних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Віталій Святославович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3063 А] УДК 519.87 

5234. Шило П. В. Алгоритми розв'язання окремих класів задач дискретної 

оптимізації великої розмірності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / Шило 

Петро Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2017-4073 А] 

 УДК 519.854 
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52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

5235. Досин С. І. Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів земної 

кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень : (на прикладі Європ. 

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

05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Досин Соломія Ігорівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4249 А] УДК 528.481:551.242.1 

5236. Лубський М. С. Методика підвищення інформативності інфрачервоного 

аерокосмічного знімання на основі субпіксельної обробки сигналів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. 

дослідж." / Лубський Микола Сергійович ; НАН України, Держ. установа "Наук. 

центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук НАН України". — Київ, 2017. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3722 А] 

 УДК 528.852 

5237. Науменко О. В. Методи обробки РСА-зображень з застосуванням 

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

05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Науменко Олексій Васильович ; Нац. 

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

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3349 А] УДК 528.85 

5238. Смолій К. Б. Теоретично-експериментальне обґрунтування методики 

опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформацій гідро-

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

05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Смолій Катерина Богданівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-4272 А] УДК 528.482:626/627 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

5239. Гулов О. В. Сигнали Z' бозона в сучасних та майбутніх експериментах з 

фізики високих енергій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Гулов Олексій Володимирович ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—37 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-3863 А] УДК 530.145:539.12 

5240. Дувіряк А. А. Лаґранжіани з часовою нелокальністю та релятивістичні 

квантові задачі кількох тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Дувіряк Аскольд Андрійович ; НАН 

України, Ін-т фізики конденс. систем. — Львів, 2017. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 29—32 (50 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3267 А] УДК 530.12 

На ступінь кандидата 

5241. Тимчишин В. Б. Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємо-

дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 



   

 
91 

"Теорет. фізика" / Тимчишин Віталій Богданович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 

ім. М. М. Боголюбова НАН України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3395 А] УДК 530:538.9 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

5242. Лакоза С. Л. Інерціальна система оцінки параметрів руху людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.03 "Гіроскопи 
та навігац. системи" / Лакоза Сергій Леонідович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—25 
(23 назви). — 100 пр. — [2017-3794 А] УДК 531.383:612.76 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

5243. Креденцер С. В. Оптичні, магнітні та структурні дослідження ліотроп-
них суспензій із стрижнеподібними компонентами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких 
кристалів" / Креденцер Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2017. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2017-3879 А] 

 УДК 532.783:548-148 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

5244. Дирів М. Я. Нелінійно-оптичне підсилення світла на фоні стоксового 
шуму в кварцових волокнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Дирів Михайло Ярославович ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2017-3044 А] УДК 535.375 

5245. Мансарлійський В. Ф. Релятивістська теорія зсуву та уширення за 
рахунок зіткнень спектральних ліній складних атомів в атмосфері буферних газів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 
лазер. фізика" / Мансарлійський Валерій Федорович ; Одес. держ. екол. ун-т. — 
Одеса, 2017. — 17 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (25 назв). — 100 пр. 
— [2017-3054 А] УДК 535.34:530.145.85 

5246. Япаров В. В. Топологічні солітони в активних оптичних резонаторах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, 
лазер. фізика" / Япаров Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики, 
[Міжнар. центр "Ін-т приклад. оптики" НАН України]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2017-4080 А] УДК 535.37:535.12 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

5247. Тирінов А. І. Тепломасообмін та гідродинаміка теплотехнічних мікро- та 
наносистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 
"Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Тирінов Андрій Іванович ; НАН 
України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2017. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(35 назв). — 100 пр. — [2017-3472 А] УДК 536.24+532.5]:544.77 
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На ступінь кандидата 

5248. Євтушенко О. В. Процеси трансформації та дисипації механічної і 
теплової енергії в складних термодинамічних системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Євтушенко Олексій Васильович ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — Київ, 2017. — 23 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2017-3534 А] УДК 536.6 

5249. Петрецький С. В. Низькотемпературна теплопровідність широкозонних 
халькогенідних стекол при зміні локальної координації та характеризація високо-
зв'язних плівок для променевої оптики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 
Петрецький Степан Віталійович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 
2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2017-3667 А] 

 УДК 536.2:621.315.612 
5250. Середа В. В. Теплообмін при плівковій конденсації рухомої пари в 

горизонтальній трубі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Середа Володимир 
Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікор-
ського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 
— [2017-3352 А] УДК 536.423.4 

5251. Хлистюк М. В. Особливості сорбційних властивостей та теплового роз-
ширення низьковимірних наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низьких температур" / Хлистюк Марія 
Валентинівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Харків, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-
3554 А] УДК 536.48 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

5252. Руденко Т. О. Електрофізичні властивості нанотранзисторних структур 
кремній-на-ізоляторі та їх електрична діагностика : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 
Руденко Тамара Охримівна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників  
ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34. — 
100 пр. — [2017-3670 А] УДК 537.06:621.392.3 

На ступінь кандидата 

5253. Бєлобров В. О. Електромагнітні поля та пороги самозбудження періо-
дичних резонаторів з кругових діелектричних, металевих та квантових ниток у 
шаруватому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Бєлобров Володимир Олександрович ; НАН 
України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2017. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3762 А] УДК 537.86 

5254. Вакула А. С. Електромагнітні властивості наномагнетиків у сантиметро-
вому та міліметровому діапазонах довжин хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Вакула Артур Сергійо-
вич ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 
2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2017-3974 А] УДК 537.622 
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5255. Івженко Л. І. Спектральні властивості анізотропних дротяних метама-

теріалів мікрохвильового діапазону довжин хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Івженко Любов 

Ігорівна ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2017-4148 А] 

 УДК 537.876.4:[535.33.012.2:621.372.8 

5256. Маркуш П. П. Збудження та іонізація при взаємодії електронів з сіркою 
і селеном у газовій фазі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Маркуш Павло Павлович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-3897 А] 

 УДК 537.563.2+539.186 

5257. Роспотнюк В. П. Магнітогідродинамічні ефекти при магнітоелектролізі 

у неоднорідних магнітних полях за наявності кластерів в електролітах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Рос-

потнюк Володимир Петрович ; Ін-т магнетизму НАН України, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2017-4177 А] УДК 537.63:544.6.018.4 

5258. Слюсаренко Г. О. Розсіяння електромагнітних хвиль двовимірно-періо-

дичними структурами: розробка і реалізація строгих методів аналізу в часовій 

області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.03 "Радіофізика" / Слюсаренко Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4185 А] УДК 537.86 

5259. Тихоненко-Поліщук Ю. О. Статичні та динамічні магнітні властивості 

наночастинок феритів-шпінелей та заміщених манганітів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Тихоненко-

Поліщук Юлія Олегівна ; НАН України, Ін-т магнетизму. — Київ, 2017. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2017-4057 А] 

 УДК 537.622:549.73/.74 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

5260. Білинський І. В. Електронні, діркові та екситонні стани у гетеросис-

темах з квантовими точками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Білинський Ігор 

Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31, 34—37. — 

100 пр. — [2017-3366 А] УДК 538.915:538.958 

5261. Коплак О. В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровід-

никових нано- та гетероструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Коплак Оксана Вячеславів-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—36 (45 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4215 А] 

 УДК 538.91:537.6 

На ступінь кандидата 

5262. Безпальчук В. М. Мультимасштабне моделювання фазоутворення в 

бінарних наносистемах із ГЦК структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Безпальчук Володимир 

Миколайович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3165 А] УДК 538.911-022.532 

5263. Гапон І. В. Структура магнітних рідинних систем на границі поділу з 

твердим тілом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Гапон Ігор Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

[2017-3767 А] УДК 538.97 

5264. Драгомерецька О. А. Вплив орієнтації кристалів і залишкових напружень на 

коерцитивну силу деяких сплавів заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Драгомерецька Олена 

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

Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2017-3266 А]

 УДК 538.911:539.219.2]:669.017 

5265. Дячок Д. О. Розвиток пошкоджень в текстурованих полікристалах  

α-заліза з феритно-мартенситною структурою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дячок Дмитро 

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

Одеса, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3187 А] 

 УДК 538.911:669.17 

5266. Івашко В. В. Особливості явищ переходів між низько- та високоспіно-

вим станами спін-кросовер сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Івашко Віктор Вікторович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19. — 100 пр. — [2017-3109 А] УДК 538.9:539.121.6 

5267. Кулик М. М. Роль анізотропії у процесах перемагнічування магнітних 

нанокомпозитів та наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кулик Микола Миколайович ; 

НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 

100 пр. — [2017-4157 А] УДК 538.955:537.226.5-022.532 

5268. Кучук О. І. Лавинна динаміка магнітного потоку і критичний стан 

жорстких надпровідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Кучук Олена Ігорівна ; НАН України, Ін-т 

магнетизму, [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Київ, 2017. — 27 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2017-3721 А] УДК 538.955 

5269. Легенька А. О. Прояви особливостей електронної структури в магнітних 

та надпровідних властивостях шаруватих сполук перехідних металів з металоїдами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Легенька Анастасія Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4158 А] УДК 538.915:538.955 

5270. Омельченко Л. В. Надлишкова провідність в купратних високотемпе-

ратурних надпровідниках REBa2Cu3O7-δ (RE=Y, Pr) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Омельченко 

Людмила Валеріївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєр-

кіна. — Харків, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2017-4108 А] УДК 538.945 



   

 
95 

5271. Пазюк Р. І. Оптичні та електричні властивості надґраток квантових точок 

на основі напівпровідників A
III

B
V
 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Пазюк 

Роман Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2017-3134 А] УДК 538.958 

5272. Романюк Ю. А. Вплив фонон-фононної взаємодії та резонансу Фермі на 

спектри КРС напівпровідникових кристалів та наноструктур : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпро-

відників і діелектриків" / Романюк Юрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — 100 пр. — [2017-3920 А] УДК 538.958:538.911 

5273. Сімченко С. В. Нерівноважні електричні і магнітоелектричні ефекти в 

реакційних атомних зіткненнях на поверхні твердих тіл : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сімченко 

Сергій Володимирович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [ДВНЗ "Бердян. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2017. — 19 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — [2017-3304 А] УДК 538.971 

5274. Федоренкова Л. І. Механізми насичення металів та сплавів у нерівно-

важних умовах електролітної плазми з підвищеними швидкостями нагріву та охо-

лодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Федоренкова Любов Іванівна ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (34 назви). — 

100 пр. — [2017-4191 А] УДК 538.9:544.557]:669.017 

5275. Шваля В. І. Вплив ізовалентних домішок на критичну поведінку та 

термодинамічні властивості сегнетоелектричних кристалів Sn(Pb)2P2S(Se)6 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Шваля Василь Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 

нац. ун-т", [Ун-т Країни Басків (Більбао, Іспанія)]. — Ужгород, 2017. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3558 А] 

 УДК 538.953:536.2 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

5276. Курносов М. В. Вплив біоорганічних молекул та біополімерів на 

спектральні властивості одностінних вуглецевих нанотрубок : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. 

фізика" / Курносов Микита Володимирович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких 

температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2017. — 20, [1] с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-4012 А] УДК 539.19:535.337 

5277. Нікітін А. В. Блістерінг феритно-мартенситної сталі та заліза під дією 

потоку частинок низькоенергетичної водневої плазми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Нікітін 

Аркадій Валерійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — 

Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

4027 А] УДК 539.16:533.9-115]:669.1.058 
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539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

5278. Гарт Е. Л. Моделі та проекційно-ітераційні модифікації варіаційно-

сіткових методів в задачах пружно-пластичного деформування структурно неодно-

рідних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Гарт Етері Лаврентіївна ; Дніпров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). 

— 100 пр. — [2017-3644 А] УДК 539.3 

5279. Петренко В. І. Структура та фізичні властивості магнітних рідинних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 

"Теплофізика та молекуляр. фізика" / Петренко Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — 

[2017-4227 А] УДК 539.2 

5280. Селіванов М. Ф. Квазістатичні задачі механіки руйнування пружних та 

в'язкопружних тіл для моделей тріщин з зонами зчеплення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Селіванов Михайло Федорович ; НАН України, Ін-т механіки 

ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 (52 назви). — 

100 пр. — [2017-3466 А] УДК 539.42 

На ступінь кандидата 

5281. Адамчук М. П. Модель циклічної пластичності для опису ефекту рат-

четингу за умов складного циклічного навантаження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Адамчук Михайло Петрович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Пи-

саренка. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-3041 А] УДК 539.376 

5282. Кривий С. Б. Високороздільна Х-променева діагностика впливу де-

формацій на структуру нанорозмірних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кривий Сергій 

Борисович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3880 А]

 УДК 539.26:539.37-022.532 

5283. Куцик А. М. Вплив комплексоутворення в молекулярних бінарних роз-

чинах на дифузію та інфрачервоні спектри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Куцик 

Андрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2017-4013 А] 

 УДК 539.2:544.35-022.215]:535.337-1 

5284. Мудрик С. П. Критерій руйнування поверхні крихких матеріалів при 

локальних силових навантаженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Мудрик Сергій 

Павлович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. — Київ, 2017. 

— 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

3207 А] УДК 539.3 

5285. Русакова Г. В. Низькотемпературні мікромеханічні властивості нових 

ультрадрібнозернистих і наноструктурних матеріалів : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Русакова 

Ганна Вікторівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. 

— Харків, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (29 назв). — 100 пр. — [2017-

4048 А] УДК 539.533:621.785.9]:620.22-022.532 

5286. Сачук Ю. В. Плоскі контактні задачі та зношування пружної півплощи-

ни з покриттям штампами канонічної форми : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / 

Сачук Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 

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

4308 А] УДК 539.3 

5287. Стреляєв Ю. М. Розв'язання контактних задач про взаємодію пружних 

тіл з урахуванням тертя Кулона у квазістатичній постановці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Стреляєв Юрій Михайлович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4055 А] 

 УДК 539.3 

5288. Фатєєва Ю. О. Нелінійна динаміка конструкцій із функціонально-гра-

дієнтних матеріалів з параметрами, залежними від часу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Фатєєва Юлія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4063 А] УДК 539.3:624.01 

5289. Хворостяний В. В. Пошкоджуваність та опір руйнуванню крихких 

матеріалів при локальному навантаженні методом дряпання з відколюванням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.02.04 "Механіка 

деформів. твердого тіла" / Хворостяний Вадим Вікторович ; НАН України, Ін-т 

проблем міцності ім. Г. С. Писаренка. — Київ, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-3069 А] УДК 539.4 

5290. Шевченко А. Г. Локалізація пластичної деформації у формі обмеженої 

смуги розриву переміщень або швидкостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шевченко 

Артур Григорович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3954 А] УДК 539.374 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

5291. Манзюк М. В. Йодометричне визначення благородних металів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 

Манзюк Марина Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Укр. держ. 

хім.-технол. ун-т"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(23 назви). — 100 пр. — [2017-3727 А] УДК 543.242.3:546.9 

5292. Олексів Л. В. Нові похідні азолідонів у молекулярній абсорбційній спектро-

скопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 

"Аналіт. хімія" / Олексів Леся Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2017-3212 А] УДК 543.422.3:547.7 
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544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

5293. Власова Н. М. Кількісна оцінка адсорбційних рівноваг як реакцій комп-

лексоутворення на поверхні поділу фаз кремнезем — водний розчин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Власова 

Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 

2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2017-

3172 А] УДК 544.723:544.636 

На ступінь кандидата 

5294. Вакалюк А. В. Модифікування та фізико-хімічні властивості HaI-, N- та 

S-вмісних вуглецевих волокон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Вакалюк Анна Василівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-4126 А] УДК 544.55:677.5.027.622-032.3 

5295. Журавський С. В. Синтез та електрокаталітичні властивості модифіко-

ваного азотом та киснем активного вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Журавський Сергій Вікторович ; НАН 

України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т сорбції та проблем ендоекології 

НАН України]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-3270 А] УДК 544.47+544.18 

5296. Кос Р. В. Термодинамічні властивості етилових естерів 3-(5-арил-2-

фурил)-2-ціанакрилових кислот та їх розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Кос Роман Володимирович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2017. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3410 А] 

 УДК 544.31.03:547.272 

5297. Кравченко А. А. Теоретичне моделювання взаємодії поверхні нано-

частинок кремнезему з водними розчинами електролітів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Кравченко 

Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

3118 А] УДК 544.723:[549.514.5+544.6.018 

5298. Овчаров М. Л. Фотокаталітичне відновлення діоксиду вуглецю на метал 

(Cu, Au, Ag)-вмісних наноструктурах на основі TiO2 та C3N4 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Овчаров 

Михайло Леонідович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4028 А]

 УДК 544.526.5:544.653.3 

5299. Перлова Н. О. Сорбція сполук урану(VI) з водних розчинів синтетич-

ними іонітами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Перлова Наталія Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3510 А]

 УДК 544.723:546.791-3 

5300. Чорна Н. О. Вплив легування йонами металів на структуру та фото-

каталітичні властивості азотвмісних плівок діоксиду титану : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Чорна Наталія 



   

 
99 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3235 А] 

 УДК 544.526.5.023.26:546.82-31 

5301. Чудінович О. В. Фазові рівноваги у системах La2O3—Y2O3—Ln2O3, де Ln 

= Nd, Sm, Eu, Gd, Yb : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Чудінович Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4358 А] 

 УДК 544.344:546.64/.65-31 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

5302. Діденко Н. О. Прямий синтез координаційних сполук купруму(ІІ) з 

тіоамідами різного заміщення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Діденко Наталя Олександрівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2017. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 110 пр. — [2017-3104 А] 

 УДК 546.562-3.057 

5303. Когут Ю. М. Фазові рівноваги та склоутворення у системах Ag2X—

PbX—GeX2 (X=S, Se) та споріднених : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Когут Юрій Миколайович ; ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2017-3652 А]

 УДК 546.22/.24.01-162 

5304. Овчаренко А. О. Синтез та властивості координаційних сполук Re(III) з 

протеїногенними амінокислотами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Овчаренко Аліна Олександрівна ; НАН 

України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. 

— Одеса, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-3211 А] УДК 546.719-3:547.963 

5305. Чигринов В. Е. Взаємодія в системах германій-халькогенід (оксид) 

металу II—V груп, структура й оптичні властивості композитів та покриттів на їх 

основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 

"Неорганіч. хімія" / Чигринов Валентин Ерленович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т 

ім. О. В. Богатського. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—18 

(33 назви). — 100 пр. — [2017-3315 А] УДК 546.289:546.22/.24]:539.2 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

5306. Потіха Л. М. Дизайн та синтез азагетероциклів на основі -ненаси-

чених -галогенокарбонільних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Потіха Людмила Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 

(44 назви). — 100 пр. — [2017-3061 А] УДК 547.57:547.833 

На ступінь кандидата 

5307. Калкаманова О. С. Синтез термозворотніх сітчастих полімерів на основі 

фурфурилоксипропілциклокарбонату та його похідних : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 

Калкаманова Олеся Салімовна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Дніпро, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4149 А] УДК 547.725:678 
5308. Мурликіна М. В. Аміноазоли в керованих багатокомпонентних реакціях 

за типами Дьобнера, Грьобке та Угі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Мурликіна Марина Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс 
"Ін-т монокристалів" НАН України]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3294 А] УДК 547.556.33 

5309. Сисоєв Д. О. Синтез та дослідження фотохромних перемикачів на основі 
діарилетенів та азобензенів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Сисоєв Дмитро Олександрович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16 
(14 назв). — 120 пр. — [2017-3467 А] УДК 547.448+547.556.3 

5310. Харченко О. Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на 
основі 8-гідроксистирилхіноліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Харченко Оксана Георгіїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4236 А] УДК 547.83.057 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.4 Геохімія  

На ступінь кандидата 

5311. Руденко І. М. Фракціонування важких ізотопів водню в системі "вода — 
мінерал" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 
"Геохімія" / Руденко Ірина Михайлівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. М. П. Семененка, [ДУ "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН 
України"]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 
100 пр. — [2017-3921 А] УДК 550.424 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  
Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

5312. Змієвська К. О. Розривні порушення і зв'язана з ними золоторудна мі-
нералізація на прикладі Солонянського рудного поля : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / Змієвська 
Крістіна Олегівна ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т"]. — 
Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-
4096 А] УДК 551.243:553.31.061.2 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

5313. Колосовська В. В. Оцінка агрометеорологічних умов вирощування гороху і 
прогнозування його врожайності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / 
Колосовська Валерія Валеріївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3194 А] 

 УДК 551.502.4:633.35](477) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь кандидата 

5314. Луньов Є. С. Петрологія лужних порід Покрово-Киріївського масиву : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.08 

"Петрологія" / Луньов Євген Сергійович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4018 А] УДК 552.33(477.6) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

5315. Карпенко І. О. Нафтогазова система південної прибортової зони 

Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Карпенко Іван Олексійович ; 

НАН України, Ін-т геол. наук, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. 

— 21 с., включ обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2017-

3874 А] УДК 553.98(477.6) 

5316. Самчук І. М. Геолого-геофізичні передумови виявлення пасток вугле-

воднів у нижньопермських відкладах Орчиківської палеодепресії Дніпровсько-

Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Самчук Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

геол. наук, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4114 А] 

 УДК 553.982.23(477.5) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

5317. Катинська І. В. Середньорічний стік і його мінливість на річках 

Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Катинська Ірина Вікторівна ; 

Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4000 А] УДК 556.16:556.53(477.87) 

5318. Лузовіцька Ю. А. Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення 

методів його моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Лузовіцька Юлія 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т Держ. 

служби України з надзвичайн. ситуацій та НАН України]. — Київ, 2017. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2017-3619 А] 

 УДК 556.531.4(282.247.324) 

5319. Ободовський Ю. О. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та 

гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси : (в межах 
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України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 

"Гідрологія суші, вод. ресурси, гідрохімія" / Ободовський Юрій Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18. — 100 пр. — [2017-3665 А] УДК 556.537(282.243.7.03)(477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

5320. Гапєєнко Д. Д. Особливості біологічних ефектів за умов поєднаного 

впливу іонізуючого випромінювання та іонів важких металів у клітинах in vitro : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіо-

біологія" / Гапєєнко Дар'я Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2017. — [23] с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20. — 100 пр. — [2017-4087 А] УДК 57.045.085:[551.521+546.4 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

5321. Йоркіна Н. В. Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбо-

системи міста Мелітополь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Йоркіна Надія Володимирівна ; М-во екології та природ. 

ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Мелітопол. держ. 

пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (22 назви). — 110 пр. — [2017-3275 А] УДК 574:502.175](477.64-21) 

5322. Петрович О. З. Полезахисні лісосмуги як резервати різноманіття судин-

них рослин (Tracheophyta) та птахів (Aves) у Північному Степу Правобережжя 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Петрович Олеся Зіновіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[ДУ "Ін-т еволюції екології НАН України"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4033 А] 

 УДК 574.1/.3:630*26](477-17)(251.1) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

5323. Почерняєв К. Ф. Поліморфізм мітохондріальної та Y-хромосомної ДНК 

свині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Почерняєв Костянтин Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Ін-т свинарства і агропром. вир-ва]. — 

смт Чубинське (Київ. обл.), 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (44 назви). 

— 130 пр. — [2017-3739 А] УДК 575.113:636.4.082 

На ступінь кандидата 

5324. Шарипіна Я. Ю. Успадкування морфологічних, біохімічних та кіль-

кісних ознак соняшнику (Helianthus annuus L.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Шарипіна Ярослава Юріївна ; 

НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва]. 

— Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-3556 А] УДК 575.1:633.854.78 
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576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

5325. Бєлінська І. В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних 

сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 

гістологія" / Бєлінська Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (40 назв). — 100 пр. — [2017-

3364 А] УДК 576.3:[612.1.062:547.631.7-3 

На ступінь кандидата 

5326. Булавін І. В. Особливості морфогенезу коренів Arabidopsis thaliana (L.) 

Heynh. в культурі in vitro в умовах кліностатування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / 

Булавін Ілля Володимирович ; Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки 

НАН України", [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3526 А] 

 УДК 576.043.085:530.122 

5327. Водка М. В. Ультраструктура хлоропластів листків шпинату та гороху за 

різних рівнів зв'язаного бікарбонату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Водка Марина 

Валеріївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН 

України", [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3567 А] УДК 576.311.34.044 

5328. Легка Л. В. Функціональні взаємозв'язки між структурою і протипухлин-

ною активністю антибіотиків родини ландоміцинів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / 

Легка Лілія Вікторівна ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2017-3201 А] 

 УДК 576.385.085.2:615.33 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

5329. Король Л. В. Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних 

процесах в нирках та шляхи його корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Король Леся Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України"]. — Київ, 

2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2017-4006 А] 

 УДК 577.152.1:616.61-002 

На ступінь кандидата 

5330. Гойванович Н. К. Біохімічні механізми порушень метаболізму в тканинах 

тварин під впливом афлатоксину В1 та їх корекція введенням антиоксидантів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Гойванович Наталія Костянтинівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології 

тварин. — Львів, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — 

[2017-3980 А] УДК 577.3.085:615.272 
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5331. Голота Ю. В. Біохімічні показники стану кишкового бар'єру у віддалені 

терміни після введення цефтриаксону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Голота Юлія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2017-4089 А] УДК 577.12:615.33 

5332. Нестеркіна М. В. Нові похідні терпеноїдів з протисудомною, аналгетич-

ною та протизапальною активністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Нестеркіна Марія Володимирівна ; 

НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2017-3583 А] УДК 577.114.7 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

5333. Бровко І. С. Функціонування мікробіоти ґрунту за дії гербіцидів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Бровко Ірина Степанівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і при-

родокористування. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2017-3402 А] УДК 579.26:631.46]:632.954 

5334. Куриленко О. О. Метаболічна інженерія дріжджів Ogataea polymorpha 

для поліпшення високотемпературної алкогольної ферментації ксилози : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / 

Куриленко Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 

2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2017-3197 А]

 УДК 579.222:576.343 

5335. Семків М. В. Метаболічна інженерія дріжджів Saccharomyces cerevisiae 

для конструювання ефективних продуцентів паливного етанолу та гліцеролу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікро-

біологія" / Семків Марта Віталіївна ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (31 назва). — 100 пр. — [2017-3220 А]

 УДК 579.66 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

5336. Єфіменко Т. С. Молекулярно-генетичні механізми стійкості до холодо-

вого стресу в геномно-заміщеної форми пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Єфіменко Тетяна Сергіївна ; 

НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-3866 А] УДК 581.151:[631.528.6:633.11 

5337. Зборівська О. В. Характеристики фотосинтетичного апарату посіву та 

продукційного процесу високоінтенсивних сортів пшениці озимої у зв'язку з їх вро-

жайністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 

"Фізіологія рослин" / Зборівська Оксана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізіології 

рослин і генетики. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). 

— 100 пр. — [2017-3868 А] УДК 581.132:633.11"324" 

5338. Красова О. О. Природна флора та рослинність схилів причорноморської 

частини басейну р. Інгулець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
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наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Красова Ольга Олександрівна ; НАН України, 

Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Криворіз. ботан. сад]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (37 назв). — 100 пр. — [2017-4155 А] 
 УДК 581.9:551.4.038(282.247.32.05)](477)(262.5-192.2) 
5339. Підан Л. Ф. Фізіологічне обґрунтування застосування гербіцидів і регу-

лятора росту рослин у посівах соняшника в Правобережному Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія 
рослин" / Підан Любов Федорівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. 
обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-
3736 А] УДК 581.1:632.954:633.854.78](292.485:477.4) 

5340. Щоголєв А. С. Пролонгована дія опромінення червоним світлом на 
вуглеводний обмін і продукційний процес рослин томату (Lycopersicon esculentum 
Mill.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 
"Фізіологія рослин" / Щоголєв Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т фізіології 
рослин і генетики, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2017-3479 А] 

 УДК 581.16+581.19]:535.3-2-026.613.13 
5341. Юношева О. П. Алелопатичні особливості рослин видів роду Lavandula L. в 

умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Юношева Олена Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і природокористування, [Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка 
НАН України]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 
100 пр. — [2017-3759 А] УДК 581.5:582.943](292.485:477) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

5342. Фалюш О. А. Вплив наночастинок золота на органи статевої системи 
самців щурів і клітини та тканини андрогензалежного раку передміхурової залози : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендо-
кринологія" / Фалюш Оксана Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та 
обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2017. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 150 пр. — [2017-3945 А] 

 УДК 591.463.044:546.59]:616.65-006.6 
5343. Федун О. М. Орнітокомплекси територій технологічних об'єктів очищен-

ня стоків Північного Сходу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Федун Олександр Миколайович ; НАН 
України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3233 А] 

 УДК 598.2:591.5]:628.5(477.52/.6) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

5344. Загричук О. М. Отримання культури in vitro Deschampsia antarctica Desv. 
та її фізіолого-генетичне вивчення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Загричук Оксана Михайлівна ; НАН 
України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії [та ін.]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3867 А] 

 УДК 601.4:575.17]:582.542.11 
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5345. Зикова Н. С. Біотехнологія селенвмісних пробіотиків : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 "Біотехнологія" / Зикова 
Наталія Сергіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2017. — 25, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4250 А]
 УДК 606:[615.331:546.23 

5346. Кирпа-Несміян Т. М. Дослідження гетерологічної експресії генів деса-
тураз ціанобактерій у вищих рослинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Кирпа-Несміян Тетяна Миколаїв-
на ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — Київ, 2017. — 26 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3711 А] 

 УДК 602.64:582.4/.9 
5347. Пушкарьова Н. О. Розробка способів мікроклонального розмноження та 

вивчення впливу культивування in vitro на біохімічні властивості та генетичну 
мінливість рослин рідкісних видів роду Crambe : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Пушкарьова Надія Олек-
сандрівна ; НАН України, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. — Київ, 2017. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3740 А] 

 УДК 606:581.165.7.085 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

5348. Кузняк Н. Б. Порівняльний ембріогенез носової ділянки людини і деяких 
ссавців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 
"Нормал. анатомія" / Кузняк Наталія Богданівна ; 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. — 36 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (47 назв). — 100 пр. — [2017-3884 А] 

 УДК 611.21.013.019:591.421 
5349. Тихолаз В. О. Закономірності розвитку структур довгастого мозку лю-

дини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Тихолаз 
Віталій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (27 назв). — 
100 пр. — [2017-3310 А] УДК 611.818.013 

На ступінь кандидата 

5350. Воробець А. Б. Структурно-функціональна організація твердих тканин 
великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Воробець Анна Бог-
данівна ; Сум. держ. ун-т, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України"]. — Суми, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). 
— 100 пр. — [2017-3642 А] УДК 611.314.018.4:616.314.7]-055.1/.2 

5351. Колосова І. І. Морфофункціональні зміни в яєчниках щурів під впливом 
ацетату свинцю в комбінації з цитратами заліза, золота та срібла : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ко-
лосова Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. закл. "Дніпропетров. акад. 
М-ва охорони здоров'я України"]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2017-3280 А] УДК 611.651.084:612.014.46 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

5352. Коровіна Л. Д. Функціональний стан автономної нервової системи та 

церебральної гемодинаміки студентів при дії екзогенних чинників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Коровіна Лідія Дмитрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — 

Черкаси, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

3788 А] УДК 612.89+612.11]-057.875 

5353. Макарчук І. М. Конституціональні особливості юнаків і дівчат Поділля 

хворих на вугрову хворобу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Макарчук Ірина Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3288 А] 

 УДК 612.014.5:616.53-002]-055.15-055.25 

5354. Мельник М. П. Морфометричні параметри печінки, жовчного міхура та 

підшлункової залози у чоловіків і жінок в залежності від особливостей будови тіла : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 
анатомія" / Мельник Марина Петрівна ; 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. — [2017-3290 А] УДК 612.014.5:611.36/.37]-055.1/.2 

5355. Тищенко І. В. Вікові та статеві особливості патерну ходьби людини в 

умовах різних фізіологічних парадигм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Тищенко Ігор Віталійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2017. — 20 с. — Бібліогр. в тексті. — 100 пр. — [2017-3230 А] 

 УДК 612.766.01-053-055 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

5356. Коваль О. М. Розвиток наукових основ ліквідації пожеж на деревооб-

робних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Коваль Олександр Мирославович ; Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2017. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (36 назв). — 150 пр. — [2017-3784 А] 

 УДК 614.841:674 

5357. Процюк О. В. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики 

вродженої патології при наданні первинної медико-санітарної допомоги : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" ; 

03.00.15 "Генетика" / Процюк Ольга Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

[мед.] акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т громад. 

здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України"]. — Київ, 2017. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—39. — 100 пр. — [2017-3390 А] 

 УДК 614.2:616-083.98]:616-056.7-084 

На ступінь кандидата 

5358. Балло Я. В. Підвищення ефективності роботи систем водяного пожежо-

гасіння висотних будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Балло Ярослав В'ячеславович ; Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, 

[Укр. НДІ цивіл. захисту]. — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-3965 А] УДК 614.841.45 

5359. Бобкова О. В. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення профі-

лактики захворювань підлітків в "Клініках дружніх до молоді" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук (д-ра філософії) : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Бобкова Ольга Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. 

освіти МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-3368 А] УДК 614.2:616-053.6-084 

5360. Киричук І. М. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації моделі ста-

ціонарної медичної допомоги при інфекційних захворюваннях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Киричук 

Іван Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (31 назва). — 100 пр. — [2017-3189 А]

 УДК 614.217:616.9-058 

5361. Максимович Н. М. Оптимізація фармацевтичної допомоги при захворю-

ваннях у вагітних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 

Максимович Наталія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-3895 А] УДК 614.27:618.3 

5362. Русняк В. А. Медико-соціальне обґрунтування функціонально-організа-

ційної моделі наукового забезпечення реформи охорони здоров'я в Україні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук (д-ра філософії) : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Русняк Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 

2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—23 (35 назв). — 100 пр. — 

[2017-3742 А] УДК 614-048.76(477) 

5363. Хорош М. В. Медико-соціальне обґрунтування моделі раннього вияв-

лення та первинної профілактики хвороб системи кровообігу як складової надання 

медичної допомоги на первинному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук (д-ра філософії) : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Хорош Максим 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. 

закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3948 А] УДК 614.2:616.1-083.98 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські засоби.  

Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

5364. Дерпак Ю. Ю. Патофізіологічне обґрунтування безпечності донацій за 

даними комплексних клініко-лабораторних, морфологічних, біохімічних і біофізич-

них досліджень крові донорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Дерпак Юрій Юрійович ; 
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Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології Нац. акад. мед. наук України", 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2017. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 100 пр. — [2017-3103 А] 
 УДК 615.382-051-056.2 
5365. Довгань Р. С. Експериментальне обґрунтування сумісного застосування 

антигіпертензивних та метаболічних препаратів за умов артеріальної гіпертензії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-
кологія" / Довгань Роман Степанович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 
"Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-
гомольця МОЗ України]. — Київ, 2017. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 
(44 назви). — 100 пр. — [2017-3773 А] УДК 615.22+615.272]:616.12-008.331.4 

На ступінь кандидата 

5366. Бідненко О. С. Розробка і стандартизація таблеток "Ангіолін" : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандарти-
зація та орг. вир-ва лікар. засобів" / Бідненко Олександр Сергійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2017. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (31 назва). — 100 пр. — [2017-3365 А] 

 УДК 615.27.01.07:615.453.6 
5367. Віслоус О. О. Розробка і валідація методик кількісного визначення β-ад-

реноблокаторів методом абсорбційної спектрофотометрії : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-
когнозія" / Віслоус Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). 
— 100 пр. — [2017-3325 А] УДК 615.22.074:543.422.3 

5368. Вракін В. О. Розробка та валідація методик контролю якості комбі-
нованих мазей з тетрацикліном та гідрокортизоном : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-
гнозія" / Вракін Валентин Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фар-
мацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 
100 пр. — [2017-4285 А] УДК 615.454.1:615.33].07 

5369. Гринь І. В. Фармакологічна ефективність мазі на основі тіотриазоліну та 
наночасток срібла при експериментальному термічному ушкодженні шкіри : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармако-
логія" / Гринь Ірина Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
фармакології та токсикології НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. 
— Київ, 2017. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — [2017-3770 А] 

 УДК 615.454.1.015:[547.7+546.57-022.513.2 
5370. Гуцол В. В. Фармакогностичне вивчення салату посівного сорту "Лолло 

Россо" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 
15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Гуцол Вікторія Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4289 А] 

 УДК 615.322.07:582.991.4 
5371. Іванків Я. І. Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної дії ме-

латоніну при цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Іванків Яна 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., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(24 назви). — 100 пр. — [2017-3108 А] УДК 615.357:577.175.3]:616.379-008.64 
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5372. Калько К. О. Хронофармакологічне дослідження активності гепатопро-

текторних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Калько Катерина Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3999 А] УДК 615.212.3.035 

5373. Кливняк Б. М. Фармакогностичне вивчення якірців сланких (Tribulus 

terrestris L.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Кливняк Богдан Михайлович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3332 А]

 УДК 615.322.07:582.720.1 

5374. Кудрик Б. Т. Розробка складу та технології лікарської форми імуномо-

дулюючої дії на основі продуктів бджільництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Кудрик Богдан Тарасович ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (34 назви). — 100 пр. — [2017-4156 А] УДК 615.375.014.2:638.1 

5375. Кушнірук В. М. Стандартизація промислового синтезу активних фарма-

цевтичних інгредієнтів на прикладі амізону та дибамку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва 

лікар. засобів" / Кушнірук Василь Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4101 А] УДК 615.212.3:615.281.8].07 

5376. Мархонь Н. О. Нейрофармакологічна активність фітоекстрактів та 

екстракту маточного молочка за умов експериментального метаболічного синдрому : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Мархонь Наталя Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3728 А] УДК 615.322.015:638.17 

5377. Мигаль А. В. Дослідження хімічної взаємодії та розробка методик 

контролю якості лікарських форм з метронідазолом та фамотидином : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія 

та фармакогнозія" / Мигаль Артем Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-4300 А] УДК 615.243.07 

5378. Прокопець В. В. Стандартизація методик та реагентів для експресного 

визначення інгредієнтів в екстемпоральних лікарських формах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та 

орг. вир-ва лікар. засобів" / Прокопець Вадим Віталійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3586 А] УДК 615.4.07 

5379. Проскурова Я. О. Стандартизація лікарської рослинної сировини — 

золототисячнику трави та лікарського засобу на її основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва 

лікар. засобів" / Проскурова Яна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-4109 А] УДК 615.322.07:582.921 
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5380. Процька В. В. Фармакогностичне дослідження хости подорожникової та 

хости ланцетолистої : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Процька Вікторія 

Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2017-4306 А] 
 УДК 615.322.07:582.944 
5381. Таттіс А. Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей 

препарату "Альцинара" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 
наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Таттіс Анастасія ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3821 А] УДК 615.272.038:615.322 

5382. Шахмаєв А. Є. Розробка технології одержання ліпосомальної ін'єкційної 
форми убідекаренону, що має кардіопротекторну дію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фарма-
цевт. справи та суд. фармація" / Шахмаєв Антон Євгенович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. фармацевт. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 
2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. 
— [2017-4197 А] УДК 615.22.014.2:57.086.132 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

5383. Милиця К. М. Хірургічне лікування хворих з метаболічним синдромом 
та ожирінням : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Милиця Костянтин Миколайович ; Нац. 
акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Ша-
лімова", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я Ук-
раїни"]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (50 назв). — 100 пр. 
— [2017-3899 А] УДК 616-008.9+613.23]-089 

На ступінь кандидата 

5384. Бартошик Н. В. Судово-медична оцінка ушкоджень на тілі та одязі, 
заподіяних при пострілах з нарізної вогнепальної зброї мисливськими патронами 

калібру 857 мм, що споряджені експансивними кулями : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Бартошик Наталія 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. 
ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 
(7 назв). — 100 пр. — [2017-3847 А] УДК 616-001.45:340.65/.66 

5385. Голюк К. О. Прогнозування перебігу перинатальної патології у дітей 
першого року життя, що народилися передчасно : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Голюк Катерина Олегівна ;  
М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 
2017. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4132 А]
 УДК 616-053.32-07 

5386. Сидорук Н. О. Патофізіологія стреслімітуючих ефектів біоактивної води 
типу Нафтуся : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Сидорук Надія Олександрівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. 
ун-т", [Держ. підприємство "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Чер-
нівці, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2017-3221 А] 

 УДК 616-092:615.327 
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5387. Сичик М. М. Катетерна радіочастотна абляція аритмогенних зон серця 

підвищеної ефективності та безпечності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Сичик Марина 

Михайлівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", 

[Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова Нац. акад. мед. 

наук України"]. — Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(36 назв). — 100 пр. — [2017-3303 А] УДК 616-072.2:616.12 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

5388. Алтуніна Н. В. Комплексна оцінка гемодинамічних та метаболічних 

порушень у хворих на ішемічну хворобу серця, поєднану з цукровим діабетом  

2-го типу, та можливості їх медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Алтуніна Наталія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (61 назва). — 100 пр. — [2017-

3441 А] УДК 616.12-005.4-06:616.379-008.64]-07-085 

5389. Кравчун П. П. Клініко-патогенетичні та діагностично-терапевтичні 

аспекти прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих на постінфарктний 
кардіосклероз у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу й ожирінням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Кравчун Павло Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2017. — 40, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 100 пр. 

— [2017-3791 А] УДК 616.12-008.315-06-07-092-085 

5390. Левчак Ю. А. Хірургічне лікування тромбозів системи нижньої порож-

нистої вени : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Левчак Юрій Адальбертович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2017. 

— 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—28 (40 назв). — 110 пр. — [2017-3503 А] 

 УДК 616.146-005.6-089 

5391. Нетлюх А. М. Хірургічне лікування хворих з розривами внутрішньо-

черепних артеріальних аневризм з ускладненим клінічним перебігом : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Нетлюх 
Андрій Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії 

ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького МОЗ України]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(33 назви). — 100 пр. — [2017-3420 А] УДК 616.13-007.64:617.51]-06-089 

На ступінь кандидата 

5392. Аль Салама Мухамед Васек Обейд. Вплив кверцетину та алопуринолу 

на перебіг стабільної стенокардії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Аль Салама Мухамед Васек Обейд ; ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [ВДНЗУ "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Івано-

Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

4202 А] УДК 616.12-009.72-036-085.22 

5393. Козирєва Т. Є. Діагностичне значення інфекції Helicobacter pylori у 

прогнозуванні серцево-судинного ризику у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та 

цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Козирєва Тетяна Євгенівна ; М-во охорони здо-
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ров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої 

НАМН України"]. — Харків, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2017-3786 А] УДК 616.12-005.6-06:616.379-008.64]-022.7-037 

5394. Котелюх М. Ю. Роль матриксних металопротеїназ і тенасцину С у 

хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Котелюх 

Марія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 
2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (32 назви). — 100 пр. — [2017-3878 А] 

 УДК 616.127-005.8+616.379-008.64]-07:577.152.9 

5395. Пивоваров О. В. Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного 

перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Пиво-

варов Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 10—12 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4175 А]

 УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-036 

5396. Руденко Т. А. Оптимізація лікування хворих хронічною серцевою недо-

статністю ішемічного походження в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на 

підставі вивчення маркерів фіброзу галектина 3, матриксної металопротеїнази 1 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Руденко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2017. — 18 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4047 А] 

 УДК 616.12-008.46:616.379-008.64]-085 

5397. Соручан В. П. Мезокавальне шунтування в хірургічному лікуванні порталь-

ної гіпертензії у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Соручан Валерія Петрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3933 А] 

 УДК 616.149-008.331.1-089.843-053.2 

5398. Тиш І. І. Діагностика та вибір методу лікування оклюзійно-стенотичної 

патології сонних артерій у пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Тиш Ігор 

Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України". — Київ, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 
(12 назв). — 100 пр. — [2017-3517 А] УДК 616.133-06-07-089 

5399. Ярош В. О. Хронічна серцева недостатність зі збереженою фракцією 

викиду у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому віці: вплив довготривалої 

терапії спіронолактоном та триметазидином : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ярош Віталіна Олександрівна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології 

ім. акад. М. Д. Стражеска", [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова 

НАМН України"]. — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). 

— 100 пр. — [2017-3239 А] УДК 616.12-008.331.1-06-085.22-053.9 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

5400. Лупир А. В. Патогенетичне обґрунтування застосування бактеріальної 

аутовакцини у протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинусит : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оторино-

ларингологія" / Лупир Андрій Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Харків. 

нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2017. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 

(39 назв). — 100 пр. — [2017-4297 А] УДК 616.216-002-006.5-092-085.371 

На ступінь кандидата 

5401. Алієва Н. М. Виявлення M.tuberculosis і визначення їх медикаментозної 

стійкості в умовах використання нових фено-генотипічних методів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Алієва 

Наталя Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова, [Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

НАМН України"]. — Вінниця, 2017. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). 

— 100 пр. — [2017-3083 А] УДК 616.24-002.5-07:579.61 

5402. Волошин С. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування молекулярно-ге-

нетичних досліджень поліморфізму генів у дітей з бронхіальною астмою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Во-

лошин Станіслава Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тер-

нопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 120 пр. — [2017-3697 А] 

 УДК 616.248:57.088.6]-053.2 

5403. Гранкіна Н. В. Удосконалення інтенсивної фази антимікобактеріальної 

терапії у хворих на мультирезистентний та туберкульоз легень із розширеною 

резистентністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.26 "Фтизіатрія" / Гранкіна Наталія Вячеславівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. 

мед. наук України". — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2017-4135 А] УДК 616.24-002.5-085:615.28 

5404. Гречаник Л. І. Ефективність лікування хворих на вперше діагносто-

ваний туберкульоз легень із застосуванням моксифлоксацину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Гречаник 

Леонід Іванович ; 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 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4136 А] 

 УДК 616.24-002.5-085:615.28 

5405. Губа Ю. В. Принципи ведення хворих на хронічне обструктивне за-

хворювання легень з урахуванням наявності соматопсихічних порушень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 

Губа Юлія Василівна ; 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. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3182 А] 

 УДК 616.24-002.32-085:616.89 

5406. Кучер С. В. Ентеросорбційна терапія в комплексному лікуванні хворих 

на хронічне обструктивне захворювання легень у фазі загострення з клініко-

лабораторними проявами ендогенної інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Кучер Світлана Вік-

торівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмо-

нології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. 
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держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 12—15 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3198 А] 
 УДК 616.24-002.32-085 
5407. Пиндус В. Б. Патофізіологічні механізми формування експерименталь-

ного алергічного альвеоліту при адреналіновому пошкодженні міокарда та фарма-
кологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Пиндус Володимир Богданович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 
МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 
Тернопіль, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2017-
3135 А] УДК 616.24-022.8-092.19:616.127]-085 

5408. Підвербецька О. В. Режими протитуберкульозної та патогенетичної терапії у 
хворих на туберкульоз легень з порушеннями мікробіоценозу та адсорбтивної 
функції кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.26 "Фтизіатрія" / Підвербецька Олена Валеріївна ; Нац. акад. мед. наук Ук-
раїни, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. 
акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — 
Київ, 2017. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2017-
3913 А] УДК 616.24-002.5-06:616-002.7:616.34-008.6]-085 

5409. Сауссен Бен Аммар. Діагностика ранніх гемодинамічних порушень у 
хворих хронічним обструктивним захворюванням легень: роль показників мозкового 
натрійуретичного пептиду і маркерів запального процесу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Сауссен Бен 
Аммар ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 
пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти]. — Київ, 2017. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (17 назв). 
— 100 пр. — [2017-3924 А] УДК 616.24-007.272-07 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

5410. Гнатюк В. В. Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу 
епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Гнатюк Валерія Валеріївна ; Сум. держ. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України]. 
— Суми, 2017. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). 
— 100 пр. — [2017-3645 А] УДК 616.33-002:612.82.018 

5411. Голотюк В. В. Оптимізація окисно-відновного статусу у хворих на рак 
прямої кишки: молекулярні механізми ефективності комплексного лікування : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / 
Голотюк Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, 
онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" 
МОЗ України]. — Київ, 2017. — 50 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—46 (56 назв). — 
100 пр. — [2017-3701 А] УДК 616.35-006.6-08 

5412. Гончарова Н. М. Діагностика та хірургічне лікування ускладнених 
псевдокіст підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гончарова Наталя Миколаївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—35 (49 назв). — 100 пр. — [2017-3768 А] 

 УДК 616.37-006.2-06-07-089 
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5413. Жегулович З. Є. Ортопедичне лікування, прогнозування та профілактика 
оклюзійних порушень жувального апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Жегулович Зінаїда Єгорівна ; 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. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—30. 
— 100 пр. — [2017-3269 А] УДК 616.314-089.23 

5414. Ніколаєва Г. В. Диференційований підхід до профілактики та лікування 
хронічного генералізованого пародонтита у жінок репродуктивного та предклімак-
теричного віку на тлі гіпо- та гіперестрогенії : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Ніколаєва Ганна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 
закл. України "Укр. мед. стоматол. акад.", [Держ. установа "Ін-т стоматології та 
щелеп.-лицевої хірургії НАМН України"]. — Полтава, 2017. — 36, [1] с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (31 назва). — 100 пр. — [2017-4171 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-055.2-084-085 
5415. Почтар В. М. Патогенетичні аспекти лікування хворих з багатоформною 

ексудативною еритемою слизової оболонки порожнини рота : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Почтар 
Вікторія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії 
Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 
(27 назв). — 100 пр. — [2017-3138 А] УДК 616.31-002-092-085 

5416. Савєльєва Н. М. Особливості клініки, діагностики і лікування генера-
лізованого пародонтиту у хворих з паразитарною інвазією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Савєльєва Наталія 
Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. 
мед. наук України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2017. — 34 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3141 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-06:616-022.7]-07-08 
5417. Урбанович А. М. Роль гормонів жирової тканини та неспецифічного за-

палення у патогенезі серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокрино-
логія" / Урбанович Аліна Мечиславівна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. па-
тології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Харків, 2017. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 37—40 (31 назва). — 120 пр. — [2017-3231 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.12-002-092]:612.018 

На ступінь кандидата 

5418. Антонюк С. А. Оптимізація визначення диференціювання аденокарци-
номи товстої кишки та моделювання виживаності на основі багатофакторної оцінки 
гістологічних критеріїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Антонюк Сергій Анатолійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. ін-т раку]. — 
Львів, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 
100 пр. — [2017-3963 А] УДК 616.345-006.32-091.8 

5419. Берідзе Б. Доброякісні пухлини привушних та піднижньощелепних 
слинних залоз : (клініка, діагностика, лікування, профілактика ускладнень) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Берідзе Бека ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 
— [2017-3362 А] УДК 616.316-006.5-07-08 
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5420. Боднарук Ю. Б. Особливості перебігу та лікування хронічного катараль-

ного гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Боднарук 

Юлія Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т". — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2017-4326 А] УДК 616.311.2-002-036-08+616.831-009.11]-053.2 

5421. Браун Ю. Є. Оптимізація хірургічного лікування хворих на генера-

лізований пародонтит з використанням емалевих матричних протеїнів і лазерного 

випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Браун Юлія Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2017-3525 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085.454.1-089.849.19 

5422. Герман С. А. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування А-си-

ліконового матеріалу для безкламерної фіксації знімних протезів при мезіо-

дистальному нахилі зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Герман Станіслав Анатолійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3097 А] УДК 616.314-007-085-76 

5423. Голейко М. В. Особливості клініки та лікування хворих на поєднані 

ураження тканин пародонту та періодонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Голейко Марта Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3490 А] 

 УДК 616.314.17/.18-008.1-07-08 

5424. Дунаєва І. П. Адипонектинемія та асоційовані фактори кардіоваскуляр-

ного ризику у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною жировою хво-

робою печінки та їх нутрієнтна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Дунаєва Інна Павлівна ; Держ. 

установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України", [Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського 

НАМН України"]. — Київ, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (12 назв). 

— 100 пр. — [2017-3865 А] УДК 616.379-008.64:616.36]-08 

5425. Євтушенко Д. В. Оптимізація програми хірургічного лікування усклад-

нень холелітіазу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Євтушенко Дмитро Васильович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 14—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-4094 А] УДК 616.366-003.7-06-089 

5426. Єгоров Р. І. Оцінка ефективності велопластики в залежності від мето-

дики операції та стану м'язів м'якого піднебіння : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Єгоров Ростислав Ігоро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад.", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Полтава, 2017. — 23 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3708 А] 

 УДК 616.315-089.844 

5427. Іваніцький А. І. Хірургічна тактика лікування пошкоджень жовчних 

проток при лапароскопічній холецистектомії в залежності від термінів їх діагнос-

тики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
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"Хірургія" / Іваніцький Андрій Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. ін-т 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3996 А] УДК 616.361-089.819 
5428. Лазарчук В. М. Ендоскопічна діагностика та малоінвазивні ендохірургічні 

втручання при неоплазіях товстої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лазарчук Віталій Миколайович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф 
М-ва охорони здоров'я України"]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(21 назва). — 100 пр. — [2017-3341 А] УДК 616.345-006-073-089 

5429. Лобойко К. М. Профілактика стресових гастродуоденальних виразок у 
хворих в коматозному стані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Лобойко Костянтин 
Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 
2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3893 А]
 УДК 616.33-002.44:612.821.3]-084:616.8-009.831 

5430. Меладзе І. Н. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики за-
хворювань пародонта у хворих з аліментарно-конституційним ожирінням : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Меладзе Ігор Нісанович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпро-
петров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпро, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4256 А] УДК 616.314.17-084:613.25 

5431. Сіцінська І. О. Клініко-патогенетичні особливості та лікування пептич-
ної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпер-
тензією та цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сіцінська Інна Олексіївна ; Держ. ВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" 
МОЗ України]. — Ужгород, 2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 14—19 (28 назв). — 120 пр. 
— [2017-4353 А] УДК 616.33/.34-002+616.12-008.331.1+616.379-008.64]-036-08 

5432. Тесленко М. М. Прогнозування і профілактика ускладнень при хірургіч-
ному лікуванні хронічного панкреатиту та раку підшлункової залози з переважним 
ураженням її голівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Тесленко Микола Миколайович ; М-во охорони здоров'я 
України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(17 назв). — 100 пр. — [2017-3823 А] 

 УДК 616.37-002.32+616.37-006.6]-089-06-07-084 
5433. Уласевич Л. П. Особливості клініки, лікування та профілактики карієсу 

тимчасових зубів у дітей з гіпертрофією аденоїдів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Уласевич Лариса Пав-
лівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад.". — Полтава, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2017-4235 А] УДК 616.314-002-06:616.323-007.61]-07-08-053.2 

5434. Ферфецька К. В. Клініко-патогенетичні особливості та лікування хро-
нічного панкреатиту, поєднаного з ожирінням та цукровим діабетом 2 типу з 
урахуванням поліморфізму генів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук (д-ра філософії) : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Ферфецька Катерина 
Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буко-
вин. держ. мед. ун-т"]. — Ужгород, 2017. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 
(22 назви). — 120 пр. — [2017-4356 А] 

 УДК 616.37-002.2+616.379-008.64]-036-08:613.25 
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5435. Фесенко Є. І. Особливості діагностики, лікування та профілактики за-

пальних ускладнень у хворих з невогнепальними переломами нижньої щелепи : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Фесенко Євген Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Ін-т стоматології]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4064 А] 

 УДК 616.31-002:616.716.4-001.5]-07-084-085 

5436. Халецька В. М. Особливості лікування звуження верхньої щелепи в 

трансверзальній площині у дітей з повною розщілиною піднебіння : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Халецька 

Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3068 А] 

 УДК 616.314-007.254:616.716.1]-089.23-053.2 

5437. Хотімська Ю. В. Диференційований підхід до профілактики та лікуван-

ня уражень слизової оболонки порожнини рота в дітей з гострим лімфобластним 

лейкозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Хотімська Юлія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3070 А]

 УДК 616.311-002:616.155.392]-084-053.2 

5438. Циганок О. В. Розлади моторики язика оклюзійного та неврологічного 

генезу та їх стоматологічне ортопедичне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Циганок Олександр 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-3950 А] УДК 616.314-089.23:616.313-009 

5439. Цушко І. О. Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики 

основних стоматологічних захворювань у дітей з надмірною масою тіла : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Цушко Ілона Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої 

хірургії Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2017. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3152 А] 

 УДК 616.314-084-053.2-056.257 

5440. Черняєв М. С. Хірургічне лікування постраждалих з травмами печінки з 

урахуванням пошкодження її венозних структур : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Черняєв Микита Святославович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15— 16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2017-3835 А] УДК 616.36-001-089 

5441. Шепетько-Домбровський О. Г. Малоінвазивні технології в лікуванні 

хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобут-

тя наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шепетько-Домбров-

ський Олексій Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-3158 А] УДК 616.342-002.44-089.819 

5442. Ширінкін С. В. Ефективність комплексної профілактики і лікування 

ранніх післяопераційних та відстрочених ускладнень дентальної імплантації : авто-



   

 
120 

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Ширінкін Сергій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпро, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3838 А] 
 УДК 616.314-089.843-06-085 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  
органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

5443. Купчак І. М. Оптимізація застосування відеоторакоскопії при внутрішньо-
грудній лімфаденопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Купчак Ірина Миронівна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Нац. ін-т фти-
зіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України"]. — Київ, 
2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—15 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3052 А] 

 УДК 616.428-036.8-073-089 
5444. Шляхтич С. Л. Оптимізація лікування дифузного токсичного зоба на 

підставі клініко-імунологічних особливостей перебігу захворювання : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 
Шляхтич Сергій Леонович ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин 
ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3956 А] 

 УДК 616.441-008.61-036-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

5445. Дворакевич А. О. Порівняльна характеристика традиційних і малоінва-
зійних методів лікування пахвинних гриж у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Дворакевич Андрій 
Орестович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 
[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2017. — 22 с. : табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4335 А] 

 УДК 616.557-007.43-053.2-089 
5446. Хамаде Л. М. Імуноморфологічні критерії діагностики та лікування 

хворих на грибоподібний мікоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Луай Мустафа Касем Хамаде ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 
24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 150 пр. — [2017-4343 А] 

 УДК 616.5:616.992]-07-08 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  
та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

5447. Кокоркін О. Д. Рання діагностика та хірургічне лікування вад розвитку 
нирок і верхніх сечових шляхів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Кокоркін Олексій Дмитрович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Запоріз. держ. мед. 
ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — 
[2017-3500 А] УДК 616.61+616.63]-07-089-053.2 
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5448. Наконечний Р. А. Клініко-діагностичні критерії ефективності мініінва-

зивної хірургічної корекції міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Наконечний 

Ростислав Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2017. — 28 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3905 А] 

 УДК 616.62-008.8-07-089.819-053.2 

5449. Роборчук С. В. Особливості механізмів прогресування хронічної хворо-

би нирок у хворих на ревматоїдний артрит залежно від методів протизапальної 

терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Роборчук Станіслав Володимирович ; 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., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3631 А]

 УДК 616.61-06:616.72-002.77]-085.276 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь кандидата 

5450. Ковальчук В. М. Оптимізація хірургічного лікування внутрішньо-

суглобових переломів проксимального відділу плечової кістки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Ковальчук Володимир Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2017. — 19, [1] с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3113 А] 

 УДК 616.717.4-001.5-089 

5451. Кулева О. В. Транспозиція м'язів при ушкодженні Ахіллового сухо-

жилка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Кулева Олександр Валерійович ; Держ. установа "Ін-т 

травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 18 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3284 А] 

 УДК 616.758-001-07-089 

5452. Кулицька О. В. Оптимізація лікування хворих з переломами підборід-

ного відділу нижньої щелепи з урахуванням її філо- та онтогенетичних особливос-

тей : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кулицька Олеся Вікторівна ; Держ. уста-

нова "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Одеса, 1917. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (27 назв). — 100 пр. — [2017-3122 А] УДК 616.716.4-001.5-08 

5453. Лісунов С. В. Комплексне лікування хворих з переломами дистального 

метаепіфіза променевої кістки на ранньому амбулаторному етапі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Лісунов Станіслав Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т. — Лиман (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). 

— 100 пр. — [2017-3655 А] УДК 616.717.5-001.5-08 

5454. Малик Р. В. Біомеханічне обґрунтування вибору тактики хірургічного 

лікування хворих на злоякісні пухлини проксимального відділу стегнової кістки : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Малик Роман Васильович ; 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. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (23 назви). — 

150 пр. — [2017-3204 А] УДК 616.728.2-006.6-089 

5455. Нахаба О. О. Відстрочена краніопластика післяопераційних дефектів че-

репа : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Нахаба Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. 

наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — 

Київ, 2017. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (16 назв). — 100 пр. — [2017-

3626 А] УДК 616.714-089.844-089.168 

5456. Паздніков Р. В. Анкерна стабілізація капсули в разі передньої травма-

тичної нестабільності плечового суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Паздніков Роман 

Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта 

та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (16 назв). — 110 пр. — [2017-3214 А] 

 УДК 616.727.2-001.6-089 

5457. Се-Фей. Вплив радіальної ударно-хвильової терапії на репаративну реге-

нерацію кісткової тканини : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Се-Фей ; 

Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3589 А] 

 УДК 616.71-003.93-085.849 

5458. Серватович А. М. Морфофункціональні порушення печінки в період 

пізніх проявів краніоскелетної травми та ефективність корекції рослинним екстрактом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Серватович Ангеліна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3148 А] 

 УДК 616.711-001-06:616.36-008]-085.322 

5459. Солоніцин Є. О. Лікувальна тактика при пухлинних метастатичних ура-

женнях довгих кісток кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Солоніцин Євген Олексійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т (Лиман). — Лиман (Донец. 

обл.), 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2017-3632 А]

 УДК 616.717/.718-006.6-033.2-07-089 

5460. Стойка В. В. Хірургічне лікування хворих із переломом вертлюгової 

ділянки стегнової кістки на фоні тиреотоксикозу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Стойка 

Василь Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т пато-

логії хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Харків, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (9 назв). — 110 пр. — [2017-3819 А] 

 УДК 616.718.4-001.5-089:616.441-008.61 
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5461. Терешкін К. І. Прогностично-діагностичне значення апеліну-13 та по-

ліморфізму генів LCT, FDPS та VDR в розвитку остеоартроза на тлі ожиріння у осіб 

молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Терешкін Костянтин Ігорович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2017-4190 А] 

 УДК 616.72-002-036:613.25]:575.2.04]-053.81 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

5462. Гайович В. В. Комплексне ортопедичне лікування хворих з травматич-

ними ушкодженнями периферичних нервів нижньої кінцівки : (клініко-експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Гайович Василь Васильович ; Держ. установа "Ін-т 

травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (30 назв). — 150 пр. — [2017-3766 А] 

 УДК 616.833.58-001-089.844 

5463. Кметь Т. І. Патогенез селективної чутливості різних відділів неокортекса 

до ішемічно-реперфузійного пошкодження в щурів зі стрептозотоцин-індукованим 

цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кметь Тарас Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 

40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (44 назви). — 100 пр. — [2017-4293 А] 

 УДК 616.831-005-06:616.379-008.64]-092 

5464. Медведєв В. В. Спастичність при травмі спинного мозку: патогенетичні 

механізми та шляхи нейрохірургічної корекції засобами тканинної інженерії : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.05 "Нейрохірургія" / Медведєв Володимир Вікторович ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2017. — 48 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—43 (52 назви). — 100 пр. — [2017-3623 А] 

 УДК 616.832-001-06-092-089 

5465. Нефьодов О. О. Фармакологічний аналіз нейропротекції за умов екс-

периментального алергічного енцефаломієліту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Нефьодов Олександр 

Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ Украї-

ни"]. — Київ, 2017. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 

(57 назв). — 100 пр. — [2017-3731 А] УДК 616.832-004-092-085.21 

5466. Семененко А. І. Стратегія вибору інфузійної терапії при гострому іше-

мічному інсульті : (експерим. та клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Семененко Андрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (39 назв). — 100 пр. — [2017-3144 А] 

 УДК 616.831-005.4-085:[615.032:611.13/.14 

5467. Чуприна Г. М. Розсіяний склероз: клініко-патогенетичні характеристики 

та терапевтичні підходи з урахуванням коморбідності : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Чуприна Геннадій 

Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—35 (61 назва). — 

100 пр. — [2017-3153 А] УДК 616.831-004-07-08 

На ступінь кандидата 

5468. Бабенко В. В. Ішемічний інсульт на тлі метаболічного синдрому: особ-

ливості клінічного перебігу та патогенетичної терапії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бабенко Василь 

Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

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

3162 А] УДК 616.831-005.4:616-008.9]-036-085 

5469. Бобрик Н. В. Клініко-епідеміологічна характеристика розсіяного склерозу 

у Волинській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Бобрик Наталія Василівна ; 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. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4325 А] УДК 616.831/.832-004:614.3](477.82) 

5470. Гелетка О. О. Клініко-параклінічні характеристики хворих, які пере-

несли каротидний ішемічний інсульт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гелетка Олександр Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2017-3176 А] 

 УДК 616.831-005.4-036.8-037 

5471. Микитей О. М. Прогностична значущість факторів ризику та клініко-

інструментальних показників у хворих з повторним ішемічним інсультом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Микитей Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-3128 А] УДК 616.831-005.4-036-07 

5472. Ніка О. М. Динаміка ішемічно-реперфузійного пошкодження клітин гіпо-

кампа в щурів з експериментальним цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ніка Ольга 

Михайлівна ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 

2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-4224 А] УДК 616.831-005.4:616.379-008.64]-092.9 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

5473. Горева Г. В. Особливості стану гемодинаміки у хворих з прогресуючими 

когнітивними порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Горева Ганна Валентинівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4133 А]

 УДК 616.89-008.45/.47-036 
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616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

5474. Березіна Л. В. Фотонні технології в терапії нейроінфекцій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / 

Березіна Лариса Вячеславівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (43 назви). — 

100 пр. — [2017-3249 А] УДК 616.98:616.8]-085:615.849.19 

На ступінь кандидата 

5475. Бобрук С. В. Особливості перебігу та удосконалення лікування інфек-

ційного мононуклеозу у дітей з урахуванням мікробіоценозу та місцевого імунітету 

слизових оболонок орофарингеальної зони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Бобрук Світлана Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-4283 А] УДК 616.98-036-085-053.2:616.327 

5476. Говорова Д. В. Інвазивні мікози, викликані дріжджеподібними грибами 

роду Candida spp. і Cryptococcus spp.: особливості клініки, діагностики і лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 

хвороби" / Говорова Дар'я Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. 

мед. наук України". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2017-3178 А] УДК 616.992.282.23-036-07-085 

5477. Маринчак О. В. Особливості перебігу хронічного гепатиту С у хворих із 

супутнім цукровим діабетом та корекція лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Маринчак Олександра 

Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 

— Івано-Франківськ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-4254 А] 

 УДК 616.98:616.36-002]+616.379-008.64]-036-08 

5478. Шендрик В. Г. Лікування ускладнених форм бешихи з застосуванням 

хірургічних методів та оксиду азоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : спец. 14.01.03 "Хірургія" / Шендрик Владислав Григорович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2017-

3080 А] УДК 616.98:579.862]-08 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

На ступінь кандидата 

5479. Лу Чжоу. Можливості використання матеріалів на основі вуглецю для 

заповнення кісткових порожнин : (експерим. дослідж. з клініч. апробацією) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія 

та ортопедія" / Лу Чжоу ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 2017. — 17 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (6 назв). — 100 пр. — [2017-3202 А] 

 УДК 617-74:546.26 
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617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

5480. Тарасенко О. М. Хребетно-спинномозкова травма : (клініч. епідеміо-

логія, довгострок. результати лікування, медико-соц. експертиза та реабілітація) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-

хірургія" / Тарасенко Олег Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [ДУ "Укр. держ. НДІ 

медико-соц. проблем інвалідності МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — [2017-3228 А] 

 УДК 617.547-001-07-08 

5481. Фіщенко Я. В. Консервативне лікування больового синдрому попереково-

крижового відділу хребта при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Фіщенко Яків Віталійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—31 

(33 назви). — 150 пр. — [2017-3750 А] УДК 617.559:616.8-009.7]-089 

На ступінь кандидата 

5482. Демиденко Ю. Г. Профілактика, діагностика, лікування абсцесів та ін-

фільтратів черевної порожнини у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Демиденко Юрій Григорович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ПВНЗ "Київ. мед. 

ун-т Укр. асоц. нар. медицини"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3864 А] УДК 617.55-002.3-07-08-053.2 

5483. Драбовський В. С. Хірургічне лікування хворих з косметичними де-

фектами передньої черевної стінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Драбовський Віталій Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ВДНЗ України "Укр. 

мед. стоматол. акад."]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-3774 А] УДК 617.55-089.844 

5484. Лопатенко Д. Е. Вдосконалення результатів лікування піопневмотораксу 

з використанням мініінвазивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лопатенко Дмитро Едуардович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3799 А] УДК 617.541:616.25-002.3 

5485. Перфільєв О. В. Денервація дуговідросткових суглобів поперекового від-

ділу хребта в лікуванні синдрому спондилоартралгії під ендоскопічним контролем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Перфільєв Олександр Вячеславович ; 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. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(12 назв). — 110 пр. — [2017-3912 А] УДК 617.559:616.72-002]-07-089.819 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

5486. Брижань Г. О. Профілактика ускладнень місцевої антибіотикотерапії у 

пацієнтів з синдромом "сухого ока" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Брижань Ганна Олександрівна ; Держ. 
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установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", 

[Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3691 А] 

 УДК 617.764.1-008.64-06-084 

5487. Медведчук С. П. Ефективність хірургічного лікування первинної від-

критокутової глаукоми з супутньою катарактою за допомогою імплантації мікро-

дренуючого пристрою в комбінації з факоемульсифікацією : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Медведчук 

Сергій Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (11 назв). — 110 пр. — [2017-3624 А] 

 УДК 617.7-007.681-06:617.741-004.1]-089.843 

5488. Радченко Ю. О. Діагностична значимість апоптозу мононуклеарних 

клітин крові в прогресуванні первинної відкритокутової глаукоми : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Радченко 

Юлія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-3815 А] УДК 617.7-007.681-07:612.11 

5489. Романенко Д. В. Оптимізація діагностики співдружньої косоокості ком-

бінованим методом автоматизованого аналізу рухів очних яблок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Ро-

маненко Діна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 

ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2017. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4045 А] УДК 617.758.1-073 

5490. Саржевський А. С. Оптимізація хірургічного лікування катаракти, усклад-

неної сублюксацією кришталика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Саржевський Андрій Сергійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3671 А] УДК 617.741-004.1-089 

5491. Сімчук І. В. Вдосконалення способу формування опорно-рухової кукси 

при евісцероенуклеації для покращення результатів очного протезування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Сімчук Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3930 А] УДК 617.7-089.843 

5492. Шайбі Абдеррахім. Оптимізація комбінованого лікування запальних хвороб 

судинної оболонки і сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Шайбі Абдеррахім ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2017. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4195 А] 

 УДК 617.723-002-08 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

5493. Вдовиченко С. Ю. Профілактика акушерської і перинатальної патології 

при використанні родинно-орієнтованих технологій під час вагітності і пологів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 
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та гінекологія" / Вдовиченко Сергій Юрійович ; 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. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-4084 А] УДК 618.2/.7-084-058.833 
5494. Палига І. Є. Прогнозування та профілактика невдалих спроб допоміж-

них репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Палига Ігор Євгенович ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 
Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (30 назв). — 100 пр. — [2017-3910 А] 

 УДК 618.177-037-084 

На ступінь кандидата 

5495. Агабабов Р. М. Профілактика та лікування плацентарної дисфункції у 
вагітних з інфекцією нижнього відділу сечовивідних шляхів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-
логія" / Агабабов Ростислав Матвійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3842 А] УДК 618.36-008.6:616.6-002-022.1 

5496. Алайя Ламіа. Оптимізація консервативного лікування пролапсу гені-
талій у жінок у перименопаузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Алайя Ламіа ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4081 А] 

 УДК 618.13/.15-007.285:618.173-036.3]-085 
5497. Алтібаєва Д. М. Діагностика та лікування аденоміозу в поєднанні з 

гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
гінекологія" / Алтібаєва Ділберджан Мурадівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4322 А] УДК 618.14-004-07-08 

5498. Басюга І. О. Оптимізація лікувально-профілактичних заходів у вагітних 
жінок із маловоддям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Басюга Ірина Омелянівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т. — Івано-Франківськ, 2017. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3684 А] 

 УДК 618.3-07-084-085 
5499. Бочкарьова О. В. Диференційований підхід до лікування вульвовагінітів 

у дівчат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
"Акушерство та гінекологія" / Бочкарьова Оксана Валеріївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. ВНЗ України "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. 
України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3853 А] УДК 618.16-002-08-055.25 

5500. Бутенко О. І. Затримка розвитку плода при недоношеній вагітності: 
діагностика та профілактика перинатальної патології : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бу-
тенко Ольга Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3856 А] УДК 618.33-007.1-07-084:618.5 

5501. Колесник Н. М. Оптимізація лікування істміко-цервікальної недостат-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 
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"Акушерство та гінекологія" / Колесник Наталія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т 

педіатрії, акушерства 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. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2017-3576 А] УДК 618.146-008.64-085 

5502. Кульчицький Д. В. Комплексна профілактика інтра- та післяопера-

ційних ускладнень при кесаревому розтині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кульчицький Дмитро 

Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2017-3415 А] УДК 618.5-089.888.61-06-084 

5503. Мельник Ю. М. Оптимізація внутрішньоутробного моніторингу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Мельник Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3291 А] УДК 618.33-036-073 

5504. Мєлікова Т. А. Оптимізація методів діагностики і лікування невиношу-

вання вагітності при аутоімунних захворюваннях щитоподібної залози : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Мєлікова Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4168 А] 

 УДК 618.3:616.441]-07-08 

5505. Павловська М. О. Соматичні та психологічні предиктори формування 

лейоміоми матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Павловська Марина Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3909 А]

 УДК 618.14-006.36-02 

5506. Петропавловська В. О. Тактика проведення допоміжних репродуктив-

них технологій у пацієнток з надлишковою масою тіла та метаболічним синдромом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Петропавловська Вікторія Олегівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3427 А] 

 УДК 618.177-089.888.11:[616-008.9+613.25 

5507. Романенко К. Л. Невиношування вагітності у жінок, які народжують 

уперше після 40 років: рання діагностика та профілактика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Романенко Катерина Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Дніпропетров. мед. ін-т традиц. і нетрадиц. 

медицини]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2017-3918 А] УДК 618.39-07-084-053.86/.87 

5508. Романюк О. В. Оптимізація лікування порушень менструального циклу 

у пацієнток, що хворіють на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Романюк 

Оксана Віталіївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 

України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2017. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4112 А] 

 УДК 618.17-008.8-06:616.24-002.5]-085 



   

 
130 

5509. Сілін Г. А. Діагностика та лікування оваріковарікоцеле у жінок репро-
дуктивного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сілін Геннадій Анатолійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 
(7 назв). — 100 пр. — [2017-3929 А] УДК 618.11:616.14-007.64]-07-08 

5510. Страховецька Ю. В. Тактика допоміжних репродуктивних технологій 
після оперативного лікування у жінок з ендометріомами яєчників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-
кологія" / Страховецька Юлія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 
(7 назв). — 100 пр. — [2017-3935 А] УДК 618.11:616.14-002]-089-06:618.179 

5511. Страшко І. В. Профілактика септичних ускладнень пологів та післяпо-
логового періоду у роділь з передчасним розривом плодових оболонок при недо-
ношеній вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Страшко Ірина Володимирівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3550 А] 

 УДК 618.39:[618.5+618.7]-084 
5512. Таравнех Д. Ш. Патогенетичне обґрунтування підготовки ендометрія в 

програмах екстракорпорального запліднення у пацієнток з тромбофілією : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / 
Таравнех Діана Шакерівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 
Харків, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. 
— [2017-4189 А] УДК 618.177-089.888.11:618.14]:616.1-005.6 

5513. Тітенко А. Ю. Оптимізація діагностики та лікування патології шийки 
матки у дівчат-підлітків з різною сексуальною активністю : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Тітенко 
Аріна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — 
[2017-3940 А] УДК 618.146-07-08-053.6 

5514. Ткаченко С. О. Декомпенсована плацентарна дисфункція: діагностика 
та тактика розродження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Ткаченко Світлана Олексіївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 
[2017-3941 А] УДК 618.36-008:618.4 

5515. Шульга М. В. Періопераційна корекція окисно-відновного метаболізму 
при комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 
Шульга Микола Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 
— Харків, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3957 А]
 УДК 618.19-006.6-089-036.82 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  
значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

5516. Горошко А. В. Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження 
вібрацій механічних систем на основі обернених задач : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / 
Горошко Андрій Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (53 назви). — 100 пр. — [2017-3647 А] 

 УДК 62-752:539.3 

На ступінь кандидата 

5517. Демченко М. О. Вдосконалення акустичного методу діагностики на-
пружено-деформованого стану фасонних профілів металевих конструкцій : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи 
контролю та визначення складу речовин" / Демченко Марія Олександрівна ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 
26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—23 (28 назв). — 120 пр. — [2017-3184 А] 

 УДК 620.174.21.082.4:624.014 
5518. Карпенко Г. В. Закономірності формування структури та властивостей 

низькощільних вуглецевих композиційних матеріалів для теплоізоляції електро-
вакуумного обладнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Карпенко Ганна Володимирівна ; Херсон. держ. 
мор. акад., [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Херсон, 2017. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2017-3405 А] 

 УДК 620.22:661.66-027.267 
5519. Коваленко Т. В. Закономірності кристалізації напівпровідникових моно-

кристалів алмазу в ростових системах з магнієм : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Коваленко Тетяна 
Вікторівна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 
2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3651 А]
 УДК 620.22:548.55 

5520. Литвинова О. І. Розробка ранових покриттів з пролонгованою анти-
мікробною дією на нетканих основах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Литвинова Ольга Ігорівна ; Київ. 
нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(20 назв). — 100 пр. — [2017-4014 А] УДК 620.22:[615.468:615.281 

5521. Макаров В. М. Оптимізація розвитку технологічних систем вуглевидо-
бування за показниками енергетичної та економічної ефективності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та 
комплекси" / Макаров Віталій Михайлович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. — 
Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-
3661 А] УДК 620.9:622.2 

5522. Овчарова Н. Ю. Скінченно-елементний аналіз швидкісного деформу-
вання захисних елементів машинобудівних конструкцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Ов-
чарова Наталія Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Ін-т проблем 
машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України]. — Харків, 2017. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2017-4349 А] 

 УДК 620.17:62-75 
5523. Українець М. С. Особливості структуроутворення та експлуатаційні 

властивості композитів систем NiAl—MeB2 для високотемпературних зносостійких 
покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Українець Максим Сергійович ; НАН України, Ін-т проблем 
матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2017. — 19 с., включ. обкл. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3676 А] УДК 620.168:667.613.2 
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5524. Якимович М. В. Розробка та дослідження процесу конверсії вуглеце-
вмісної сировини з використанням плазмових технологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. тепло-
енергетика" / Якимович Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т газу. — Київ, 
2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (28 назв). — 100 пр. — [2017-4360 А]
 УДК 620.9:662.76.088 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка. Електротехніка. 
Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

На ступінь доктора 

5525. Харжевський В. О. Теорія синтезу важільних напрямних механізмів та 
побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Харжев-
ський В'ячеслав Олександрович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 
42 с. : іл. — На обкл.: Галузь знань 13 "Мех. інженерія". — Бібліогр.: с. 34—39 
(48 назв). — 100 пр. — [2017-4193 А] УДК 621.01-514.2 

На ступінь кандидата 

5526. Одреховська Є. О. Оптимізація перемикання статичних програм регулю-
вання потужності ЯЕУ з ВВЕР-1000 в перехідних режимах експлуатації : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація про-
цесів керування" / Одреховська Євгенія Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 
Одеса, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-
3131 А] УДК 621.039.56-52 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

5527. Сорокова Н. М. Математичне моделювання динаміки тепломасопере-
носу в процесах сорбції і сушіння в апаратах періодичної і безперервної дії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та 
пром. теплоенергетика" / Сорокова Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — Київ, 2017. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (54 назви). — 100 пр. 
— [2017-3817 А] УДК 621.1.016:[66.04+66.081 

На ступінь кандидата 

5528. Корінчевська Т. В. Теплофізичні властивості теплоакумулюючих ма-
теріалів з фазовим переходом на основі органічних сполук : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Корінчевська Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (26 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3377 А] УДК 621.1.016:536.42 

5529. Новаківський М. О. Комплексні теплоутилізаційні системи для котлів 
малої та середньої потужності з підвищеним вологовмістом відхідних газів : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. тепло-
фізика та пром. теплоенергетика" / Новаківський Максим Олександрович ; НАН Ук-
раїни, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2017-4348 А] УДК 621.184 
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5530. Пешко В. А. Управління залишковим ресурсом високотемпературних 
елементів парових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Пешко Віталій Анатолійович ; 
Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 
25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23. — 120 пр. — [2017-3216 А] УДК 621.165 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  
та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 
магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

5531. Копчак Б. Л. Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються 
дробовими інтегрально-диференційними ланками : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 
Копчак Богдан Любомирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — [2017-3615 А] 

 УДК 621.313:517.9 
5532. Мельник В. Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансо-

метричних каналів та сенсорних систем на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електр. та 
магніт. величин" / Мельник Володимир Григорович ; НАН України, Ін-т електроди-
наміки. — Київ, 2017. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(52 назви). — 100 пр. — [2017-4166 А] УДК 621.317.73 

На ступінь кандидата 

5533. Бакулевський В. Л. Підвищення точності розрахунку втрат електро-
енергії в повітряних лініях 6—35 кВ шляхом врахування кліматичних факторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. 
станції, мережі і системи" / Бакулевський Володимир Леонідович ; Харків. нац. ун-т 
міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Харків, 2017. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3683 А] 

 УДК 621.311.1.017:53.08 
5534. Бартецький А. А. Методи та засоби діагностування гальмівних кіл пере-

творювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 
системи" / Бартецький Андрій Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 
2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4324 А]
 УДК 621.314:621.313.33 

5535. Бедерак Я. С. Оптимізація перетікань реактивної потужності в системах 
електропостачання промислових підприємств з урахуванням якості електроенергії : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 
станції, мережі і системи" / Бедерак Ярослав Семенович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. 
— Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — 
[2017-3164 А] УДК 621.316:334.716 

5536. Бровко К. Ю. Підвищення надійності роботи інформаційно-керуючих 

систем електричних станцій на основі вдосконаленої фрактально-кластерної моделі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 
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станції, мережі і системи" / Бровко Костянтин Юрійович ; Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 110 пр. — [2017-3692 А] УДК 621.311.2:681.518 

5537. Войтюк Ю. П. Підвищення ефективності компенсації реактивної потуж-

ності в розподільних електричних мережах з різкозмінними несиметричними наван-

таженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 

"Електр. станції, мережі і системи" / Войтюк Юрій Петрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 

— Вінниця, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — 

[2017-4330 А] УДК 621.316.1 

5538. Запальський В. М. Автоматизація підвищення якості електроенергії в 

автономних електроенергетичних системах з напівпровідниковими перетворюва-

чами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 

"Автоматизація процесів керування" / Запальський Володимир Миколайович ; 
Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Херсон, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 150 пр. — [2017-

3450 А] УДК 621.314-52 

5539. Іванько Д. О. Оперативний контроль енергоефективності виробничих 

систем на основі ймовірнісно-статистичного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Івань-

ко Дмитро Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікор-

ського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-3188 А] УДК 621.311:334.716 

5540. Катюха І. А. Прогнозні моделі електричних навантажень розподільчих 

мереж в умовах невизначеності вихідної інформації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Катюха 

Ігор Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Таврійс. держ. агро-

технол. ун-т]. — Харків, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2017-3499 А] УДК 621.316.1.072.8 

5541. Козловський О. А. Підвищення ефективності експлуатації повітряних 

ліній розподільних електричних мереж в умовах ожеледоутворення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Козловський Олександр Антонович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Центральноукр. нац. техн. ун-т (Кропивницький)]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3193 А] УДК 621.315.17 

5542. Кравчук С. В. Оптимізація потужностей генерування фотовольтаїчних 

електростанцій в задачах забезпечення балансової надійності локальних електричних 

систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 

"Електр. станції, мережі і системи" / Кравчук Сергій Васильович ; Вінниц. нац. техн. 

ун-т. — Вінниця, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. 

— [2017-4295 А] УДК 621.311.2:621.317.38 
5543. Лобатюк В. А. Оптимізація режимів роботи електротехнічного комплексу 

електромобіля з електроприводом постійного струму : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Лобатюк Віталій Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2017. — 23 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4017 А] 

 УДК 621.313.2:629.3.03-83 

5544. Ніжевський І. В. Удосконалення методів модернізації і контролю пара-

метрів заземлювального пристрою міських підстанцій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 
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Ніжевський Ілля Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—21 (31 назва). — 100 пр. — [2017-4347 А] 
 УДК 621.316.99 
5545. Поліщук О. А. Методи підвищення точності симетрування напруг і 

струмів в електричних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Поліщук Олександр 
Анатолійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Вінниця, 
2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3547 А] 

 УДК 621.311.18 
5546. Сандовал Зархі К. Р. Режими роботи автономної вітроелектричної уста-

новки з асинхронним генератором в метеорологічних умовах Еквадору : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання 
відновлюв. видів енергії" / Сандовал Зархі Карлос Роландо ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 18 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4115 А] УДК 621.311.245(866) 

5547. Шпак О. Л. Моделювання періодичних електромагнітних процесів в 
силових трансформаторах електроенергетичних систем : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 
Шпак Олександр Леонідович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 
Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17— 18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2017-3839 А] УДК 621.314.222.6 

5548. Шпачук О. О. Вдосконалення методу захисту від однофазних замикань на 
землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 
станції, мережі і системи" / Шпачук Олександр Олександрович ; Вінниц. нац. техн. 
ун-т. — Вінниця, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. 
— [2017-3559 А] УДК 621.316.925 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

5549. Кус Н. І. Діодні та транзисторні наноструктури на основі похідних кар-
базолів для елементів електронної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Кус Наталія Іванівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 
Чернівці, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2017-
3887 А] УДК 621.382:547.7 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

5550. Демидов І. В. Синтез телекомунікаційних сервісних платформ націо-
нального масштабу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Демидов Іван Васильович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 
(40 назв). — 100 пр. — [2017-4206 А] УДК 621.391 

5551. Кайдан М. В. Методи та моделі побудови енергоефективних фотонних 

транспортних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
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[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Кайдан Микола Володи-

мирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—36 (76 назв). — 100 пр. — [2017-3497 А] УДК 621.391 

На ступінь кандидата 

5552. Мерсні А. Моделі та метод балансування навантаження в телекому-

нікаційних мережах при розв'язанні задач маршрутизації та резервування ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекому-

нікац. системи та мережі" / Мерсні Амаль ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3504 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

5553. Тимощук О. М. Структурний синтез просторово-розподілених надши-

рокосмугових радіометричних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Тимощук Олена 

Миколаївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Держ. ун-т інфраструктури та 

технологій]. — Харків, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31— 35 (41 назва). — 

100 пр. — [2017-3824 А] УДК 621.396.96 

На ступінь кандидата 

5554. Шандренко Р. В. Вдосконалення систем метеорного радіозв'язку шляхом 

використання в них шумоподібних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Шандренко 

Руслан Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3953 А] 

 УДК 621.396.2:534.322.3 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису, передавання  

та приймання зображень. Відеотехніка та відеомережі 

На ступінь кандидата 

5555. Баланюк Ю. В. Методи удосконалення телевізійного сканувального 

мікроскопа з освітленням досліджуваних мікрооб'єктів в ультрафіолетовому діапа-

зоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Баланюк Юрій Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-3483 А] УДК 621.397:621.396.965 

621.398 Телемеханіка. Дистанційне керування. Телеметрія 

На ступінь кандидата 

5556. Шкілюк О. П. Засоби багатоваріантного аналізу ефективності алго-

ритмів поведінки бортової радіотелеметричної системи короткотривалого викорис-

тання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Шкілюк Олександр Петрович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-4280 А] УДК 621.398:629.7.05 
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621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

5557. Аріан Р. Підвищення ефективності моделювання теплонапруженого 

стану поршнів ДВЗ у багатоетапній САПР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Аріан Расул ; Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3522 А] УДК 621.431.3:519.876.5 

5558. Вербовський О. В. Вибір і обґрунтування параметрів мікропроцесорної 

системи автоматичного регулювання частоти обертання дизеля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-

новки" / Вербовський Олексій Валерійович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3976 А] 

 УДК 621.436-52 

5559. Мохаммадсадегі Фаррох. Метод виявлення передпомпажного стану 

осьового компресора з використанням параметрів вібрації корпусу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбо-

установки" / Мохаммадсадегі Фаррох ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. 

ім. А. М. Підгорного, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

3902 А] УДК 621.452.3.037 

5560. Хамза Алі Адел Хамза. Вибір та обґрунтування параметрів дизель-

електричної станції з системою утилізації теплоти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Хамза Алі Адел 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3947 А] УДК 621.436.06 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

5561. Донець А. М. Умови стійкості навантажувальних режимів роботи вітро-

дизельної установки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Донець Артем Марко-

вич ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — Київ, 2017. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4337 А] УДК 621.548-838 

5562. Шаповал М. В. Створення однопоршневого розчинонасоса з комбінова-

ним компенсатором підвищеної ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструк-

цій" / Шаповал Микола Віталійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, 

[Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2017-4196 А] УДК 621.51:693.6 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

5563. Згалат-Лозинський О. Б. Структуроутворення та формування власти-

востей зносостійких композиційних наноматеріалів на основі нітридних фаз із засто-

суванням технологій електроспікання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та композиц. матеріали" / Згалат-
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Лозинський Остап Броніславович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича. — Київ, 2017. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—35 (52 назви). — 100 пр. — [2017-3536 А] УДК 621.762 

На ступінь кандидата 

5564. Волков В. С. Розвиток наукових положень щодо розроблення тонкостін-
них зварних конструкцій перетворюваного об'єму космічного призначення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 
спорідн. процеси і технології" / Волков Валентин Сергійович ; НАН України, Ін-т 
електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(25 назв). — 120 пр. — [2017-3765 А] УДК 621.791.75 

5565. Мотруніч С. І. Вплив способів зварювання та нерегулярності наванта-
ження на опір втомі з'єднань термічнозміцнених алюмінієвих сплавів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 
процеси і технології" / Мотруніч Святослав Ігорович ; НАН України, Ін-т електро-
зварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(13 назв). — 120 пр. — [2017-4170 А] УДК 621.791.052:539.431 

5566. Присташ М. С. Закономірності фазо- та структуроутворення матеріалів 
систем Fe–Ti–C та Fe–Ti–C–B в умовах іскро-плазмового спікання : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та 
композиц. матеріали" / Присташ Микола Сергійович ; НАН України, Ін-т проблем 
матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Ін-т імпульс. процесів і технологій]. — 
Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (22 назви). — 100 пр. — [2017-
3139 А] УДК 621.762.5 

5567. Чернієнко О. І. Особливості синтезу термостабільних електропровідних 
порошків алмазу в системі Mg—Zn—B—C : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Чернієнко Олександр Іва-
нович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2017. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-
3678 А] УДК 621.763:679.826 

621.8 Деталі машин. Витратні матеріали. Кріпильні вироби. 

Змащування 

На ступінь кандидата 

5568. Дахнюк О. П. Технологічне забезпечення зносостійкості робочих по-
верхонь спряжених деталей машин на операціях механічного оброблення : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія 
машинобуд." / Дахнюк Олександр Петрович ; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2017. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3704 А]
 УДК 621.815 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання  

На ступінь кандидата 

5569. Крушельницький В. В. Обґрунтування перехідних режимів переміщен-
ня вантажопідйомних кранів мостового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Крушельницький 
Віктор Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 
2017. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-
3457 А] УДК 621.874 
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5570. Трет'як А. В. Обґрунтування раціональних параметрів роботи стрічково-

го конвеєра зі змінною довжиною транспортування при його подовженні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. 

машини" / Трет'як Андрій Валерійович ; Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

110 пр. — [2017-3827 А] УДК 621.867.2.01 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

5571. Ештеіві А. М. Х. Технологічне забезпечення якості та точності шліфу-

вання кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Техно-

логія машинобуд." / Ештеіві Абдулсалам Мусбах Хаддуд ; Луц. нац. техн. ун-т. — 

Луцьк, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-3707 А] УДК 621.923:621.822.72 

5572. Залюбовський М. Г. Вдосконалення машин зі складним рухом робочих 

ємкостей для обробки деталей легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Залюбовський Марк 

Геннадійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—20 (29 назв). — 100 пр. — [2017-4208 А] УДК 621.924.7 

5573. Куваєв М. В. Електромеханічна система сервопреса на базі електричної 

машини з поперечним полем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Куваєв Микола Воло-

димирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3542 А] УДК 621.974 

5574. Павлюченко Ю. О. Підвищення ефективності імпульсного гідроабра-

зивного перфорування шумопоглинальних захисних екранів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати 

та інструменти" / Павлюченко Юрій Олексійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3509 А] УДК 621.924.93 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

5575. Калініченко О. В. Наукові основи управління напружено-деформованим 

станом масиву при формуванні штучних підземних споруд : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 

копалин" / Калініченко Олена Всеволодівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). 

— 100 пр. — [2017-3777 А] УДК 622.272:622.646 

На ступінь кандидата 

5576. Грядущий К. В. Обґрунтування раціональних технологічних схем і па-

раметрів шахтних зумпфових високонапірних насосно-гідроелеваторних установок : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. 

машини" / Грядущий Кирило Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", 

[ПАТ "НДІ гірн. механіки ім. М. М. Федорова" в м. Києві]. — Покровськ (Донец. 

обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 150 пр. — 

[2017-3492 А] УДК 622.276.054 

5577. Ігнатов А. О. Обґрунтування параметрів технології і технічних засобів 

підготовки стовбура свердловини до цементування обсадної колони : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" / 

Ігнатов Андрій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2017. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3776 А] 

 УДК 622.245 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

5578. Ждек А. Я. Оцінка втрат нафти від витоків при транспортуванні і роз-

робка заходів їх скорочення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., нафтогазосховища" / Ждек Андрій Яро-

славович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2017. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4144 А] 

 УДК 622.692.4:622.323 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь кандидата 

5579. Винников П. Ю. Надійність лінійної частини підземного магістрального 

трубопроводу на випадково-неоднорідній основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Винников Пилип Юрійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 

Полтава, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (14 назв). — 120 пр. — 

[2017-4328 А] УДК 624.04:621.643/.644.07 

5580. Кущенко І. В. Резервування несучої здатності сталевих конструкцій з 

урахуванням ризиків корозійної небезпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кущенко Ігор 

Володимирович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Держ. ВНЗ "Приазов. 

держ. техн. ун-т"]. — Полтава, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4342 А] УДК 624.014.2:620.193 

5581. Набока А. В. Залізобетонні диски перекриттів із збірних багатопорож-

нистих плит з попередньо напруженою арматурою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 

Набока Анатолій Віталійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. 

ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3348 А] УДК 624.073.012.3 

5582. Руденко В. В. Прогресуюче обвалення залізобетонних колон в багато-

поверхових каркасних будівлях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Руденко Вікторія 
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Володимирівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-3219 А] УДК 624.075.23.012.45.042 
5583. Семко П. О. Напружено-деформований стан та несуча здатність роз'єм-

них стиків трубобетонних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Семко Павло 
Олександрович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2017. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 120 пр. — [2017-4309 А] 

 УДК 624.078.41.042 
5584. Череднікова О. В. Напружено-деформований стан легкобетонних комбі-

нованих плит з профільованим настилом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Черед-
нікова Олександра Володимирівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 
120 пр. — [2017-4318 А] УДК 624.072.1.042 

5585. Шлюнь Н. В. Стійкість бурильних колон в криволінійних свердловинах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. 
механіка" / Шлюнь Наталія Володимирівна ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2017. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-4076 А] 

 УДК 624.072.31:622.24.053 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

5586. Абед Самар Фаріс. Глиноцементне закріплення слабких основ фунда-
ментів неглибокого закладання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Абед Самар Фаріс ; Київ. нац. ун-т 
буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(12 назв). — 100 пр. — [2017-3081 А] УДК 624.138.23 

624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів. Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

5587. Давиденко О. О. Моделювання життєвого циклу автодорожніх мостів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. 
механіка" / Давиденко Олександр Олександрович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2017. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3986 А] 

 УДК 624.21 
5588. Коваль М. П. Монолітні плити проїзної частини мостів, армовані профільо-

ваним сталевим настилом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Коваль Максим Петрович ; 
Нац. трансп. ун-т, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2017-4252 А] 

 УДК 624.21.095.32:624.014.2 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь доктора 

5589. Курган Д. М. Методологія розрахунків залізничної колії при взаємодії з 

швидкісним рухомим складом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
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наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Курган Дмитро Миколайович ; Дніпропетров. 

нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2017. — 35 с. : іл., табл. — 

На обкл.: Галузь знань 27 "Транспорт". — Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 100 пр. — 

[2017-3886 А] УДК 625.1.033 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

5590. Кирилюк С. В. Очищення концентрованих стічних вод гальванічного 

виробництва у комбінованій системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Кирилюк Світлана Володи-

мирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2017. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—24 (30 назв). — 100 пр. — [2017-4002 А] УДК 628.161.034.2 

5591. Петрушка К. І. Удосконалення адсорбційно-іонообмінних процесів очи-

щення стічних та шахтних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Петрушка Катерина Ігорівна ; Івано-Франків. 

нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Івано-Франківськ, 

2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2017-3215 А] 

 УДК 628.316.081.2 

5592. Самсоні-Тодорова О. О. Обґрунтування технології одержання біологіч-

но стабільної води із джерел з підвищеним вмістом природних органічних речовин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Техно-

логія водоочищення" / Самсоні-Тодорова Олена Олександрівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Ін-т колоїд. хімії та хімії води 

ім. А. В. Думанського НАН України]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3302 А] УДК 628.16 

629 Машинобудування транспортних засобів. Транспортне 

машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

5593. Шуляк М. Л. Формування функціональної стабільності тракторів на транс-

портних роботах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Шуляк Михайло Леонідович ; Харків. нац. 

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

Харків, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 100 пр. — [2017-

3840 А] УДК 629.3.014.2 

На ступінь кандидата 

5594. Мауш Хакім. Підвищення енергоефективності автомобілів в умовах екс-

плуатації за рахунок гібридних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Мауш 

Хакім ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2017-4104 А] УДК 629.33.016 

5595. Щербина А. В. Вибір та обґрунтування кутів сходження керованих коліс 

передньоприводного автомобіля категорії М1 : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Щербина Андрій 

Васильович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-4078 А] УДК 629.33.027.412 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

5596. Юреско Т. А. Удосконалення конструкції підводних населених апаратів 

теплоізолюючими блоками плавучості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Юреско 

Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — 

Миколаїв, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — 

[2017-3640 А] УДК 629.584-758.36 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна  

техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

5597. Авер'янова Ю. А. Методологічні засади метеорологічного забезпечення 

аеронавігації з використанням поляриметричних засобів дистанційного зондування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація 

та упр. рухом" / Авер'янова Юлія Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2017. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (57 назв). — 100 пр. — [2017-3681 А] 

 УДК 629.7.05:528.8 

На ступінь кандидата 

5598. Палій О. С. Проектування аеродинамічних систем відведення об'єктів 

космічної техніки з низьких навколоземних орбіт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування 

літал. апаратів" / Палій Олександр Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т", [Ін-т техн. механіки НАН України і Держ. косм. агент-

ства України]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). 

— 100 пр. — [2017-4174 А] УДК 629.786.2.01 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство. 

Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

5599. Біла Ю. М. Формування лісомеліоративного комплексу екологічно зба-

лансованих агроландшафтів південно-східної частини байрачного степу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Біла Юлія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Львів, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 120 пр. — [2017-3564 А] 

 УДК 630*38:631.95](292.486:477.5) 

5600. Блистів В. І. Формування грабово-букових лісостанів Закарпаття, їх стій-

кість і водорегулювальна роль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Блистів Василь Іванович ; Держ. 
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ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Укр. НДІ гір. лісівництва ім. П. С. Пастернака 

Держ. агентства ліс. ресурсів України і НАН України]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3603 А] 

 УДК 630*228:630*116](477.87) 

5601. Левусь Т. М. Еколого-біологічні особливості формування скельних садів 

в умовах Західного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / Левусь Тарас Михайло-

вич ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3618 А] УДК 630*18:630*27 

5602. Матусяк М. В. Лісівничо-екологічні особливості лісовідновних процесів 

і їх стимулювання в дібровах Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Матусяк Михайло 

Васильович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України", [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — 

Львів, 2017. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

3546 А] УДК 630*234(477.43/.44) 

5603. Штогрин А. С. Лісівничо-селекційні особливості псевдотсуги Мензіса 

(Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franko) в насадженнях Українських Карпат : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Штогрин Андрій Степанович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т 

України", [Укр. НДІ гір. лісівництва ім. П. С. Пастернака Держ. агентства ліс. ре-

сурсів України та НАН України]. — Львів, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3680 А] УДК 630*16:582.475 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

5604. Зайцев Ю. О. Маркетингово-збутові стратегії аграрних підприємств: теорія, 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Зайцев Юрій Олександрович ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2017. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (35 назв). — 100 пр. — [2017-3449 А] УДК 631.14.027 

5605. Ларіна Т. Ф. Механізми управління техніко-технологічним оновленням 

аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

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

Ларіна Тетяна Федорівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 

— Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (37 назв). — 100 пр. — 

[2017-3200 А] УДК 631.15:631.17 

5606. Соловйов А. І. Формування інфокомунікаційного забезпечення управ-

ління аграрними виробничими структурами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Соловйов 

Андрій Ігорович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2017-3306 А] УДК 631.15:004.9 

На ступінь кандидата 

5607. Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад. Підвищення ефективності викорис-

тання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. під-
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приємствами" / Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад ; Полтав. держ. аграр. акад. — 

Полтава, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-4282 А] УДК 631.11:330.111.4 

5608. Бабан Т. О. Розвиток експортного потенціалу аграрних підприємств на 

ринку зерна ячменю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабан Тетяна Олександрівна ; 

Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Ва-

силенка]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3845 А] 

 УДК 631.15:633.16]:339.564 

5609. Бойко Ю. О. Управління розвитком потенціалу конкурентоспромож-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойко Юлія Олек-

сандрівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [ПВНЗ " Херсон. 

екон.-прав. ін-т"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-3168 А] УДК 631.15:005.332.4 

5610. Бондар В. А. Управлінські механізми виробництва органічної продукції 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бондар Вікторія Ана-

толіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3690 А] 

 УДК 631.15:631.147]:[338.439.4:633.1 

5611. Вітюк А. В. Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств 

сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2017. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2017-3528 А] 

 УДК 631.164.23:631.17 

5612. Волчанська Л. В. Формування інвестиційної привабливості аграрних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Волчанська Людмила Валентинівна ; Дніпро-

петров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2017-4086 А] УДК 631.164.23 

5613. Гринчук Т. П. Інвестиційне забезпечення ефективного функціонування 

сільськогосподарських підприємств на ринку зерна : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Гринчук Тетяна Петрівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2017. — 20, [1] с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2017-3043 А] 

 УДК 631.11:[338.439.5:633.1 

5614. Судомир М. Р. Організаційно-економічний механізм зростання конку-

рентостійкості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Судомир Марія Романівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2017. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 110 пр. — [2017-3937 А] УДК 631.15 

5615. Ус С. І. Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств в 

нестабільному ринковому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ус Сергій 
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Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3944 А] 

 УДК 631.155 

5616. Штучка Т. В. Механізми розвитку маркетингової діяльності підприємств 

агропродовольчого сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Штучка Тетяна Воло-

димирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Миколаїв. нац. аграр. ун-т]. — Одеса, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3477 А]

 УДК 631.14.027 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

5617. Янович В. П. Науково-технічні основи механічної обробки сільськогос-

подарської сировини за умови вібраційного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Янович Віталій Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

механізації та електрифікації сіл. госп-ва", [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — смт Глеваха 

(Київ. обл.), 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). 

— 100 пр. — [2017-3400 А] УДК 631.363.2:621.929.7 

На ступінь кандидата 

5618. Аль-Хазаалі Хайдер Раад Надім. Обґрунтування параметрів і режимів 

роботи пристрою для прокладання зрошувачів плодових насаджень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби ме-

ханізації с.-г. вир-ва" / Аль-Хазаалі Хайдер Раад Надім ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2017. — 25 c., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2017-3443 А] УДК 631.347 

5619. Нестеренко О. В. Обґрунтування параметрів пневмосепаруючого каналу 

з багаторівневим введенням зернового матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Нестеренко Олександр Вікторович ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропив-

ницький, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. 

— [2017-3295 А] УДК 631.362.3 

5620. Скібчик В. І. Обґрунтування параметрів технічного оснащення пунктів 

післязбиральної обробки зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Скібчик Воло-

димир Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та 

електрифікації сіл. госп-ва". — смт Глеваха (Київ. обл.), 2017. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2017-3469 А] УДК 631.31:631.56 

5621. Слободян В. М. Обґрунтувати параметри та режими роботи електротрак-

тора класу 0,6 на основних сільськогосподарських роботах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механіза-

ції с.-г. вир-ва" / Слободян Володимир Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук Украї-

ни, Нац. наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва". — смт Глеваха 

(Київ. обл.), 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

3470 А] УДК 631.372:629.3.064.5 

5622. Федченко З. А. Обґрунтування параметрів сепаруючих решіт молотко-

вих зернових дробарок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Федченко Зоя Анатоліїв-

на ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України]. — Тернопіль, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-3677 А] УДК 631.363.2 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

5623. Дем'янюк О. С. Екологічні основи функціонування мікробіоценозів 

ґрунту агроекосистем в умовах змін клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.16 "Екологія" / Дем'янюк Олена Сергіївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (75 назв). — 100 пр. — [2017-3371 А] 

 УДК 631.461:574.2 

На ступінь кандидата 

5624. Шкляр В. М. Гумусний стан сірого лісового ґрунту за хімічної меліо-

рації та різних систем удобрення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Шкляр Віталій Миколайо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — 

смт Чабани (Київ. обл.), 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-3519 А] УДК 631.417.2:[631.821+631.582 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

5625. Борис Н. Є. Продуктивність кукурудзи за різних способів основного 

обробітку ґрунту та сівби в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 

землеробство" / Борис Наталія Євгенівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т землеробства НААН". — смт Чабани (Київ. обл.), 2017. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3524 А] 

 УДК 631.51+631.53.04]:633.15(292.485) 

5626. Кнігніцька Л. П. Ефективність способів основного обробітку ґрунту й 

удобрення за вирощування льону-довгунця в умовах Передкарпаття : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 

Кнігніцька Любов Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН" [та ін.]. — смт Чабани (Київ. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4213 А] 

 УДК 631.51.021:631.8:633.521](477.8) 

5627. Ковалюк О. М. Обґрунтування особливостей формування насіннєвої 

продуктивності сортів тютюну різних сортотипів в залежності від агроекологічних і 

морфобіологічних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Ковалюк Олеся Михайлівна ; Біло-

церків. нац. аграр. ун-т, [Закарпат. держ. с.-г. дослід. станція Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2017. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(13 назв). — 130 пр. — [2017-3376 А] УДК 631.527:633.71 

5628. Козачок О. Л. Оптимізація живлення сої за ресурсозберігаючої техно-

логії вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Козачок 
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Олександр Леонідович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

3785 А] УДК 631.5/.8:633.34](292.485:477.5) 

5629. Красновський С. А. Селекційна цінність інбредних ліній кукурудзи як 

компонентів холодостійких високоврожайних гібридів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Краснов-

ський Сергій Анатолійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і 

цукр. буряків, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3120 А] 

 УДК 631.527.5:633.15 

5630. Мартиненко В. М. Вплив систем удобрення і обробітку чорнозему типо-

вого на його родючість та продуктивність короткоротаційної сівозміни : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / 

Мартиненко Віктор Михайлович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" [та ін.]. — Харків, 2017. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3802 А] 

 УДК 631.582:631.445.4 

5631. Мельничук Р. В. Генетичне різноманіття роду Calendula L. як вихідний 

матеріал для селекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Мельничук Руслан Васильович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Ін-т агроекології і 

природокористування]. — Харків, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2017-4167 А] УДК 631.527:[633.88:582.998.16 

5632. Мигловець О. П. Оптимізація контролю забур'яненості посівів сої за 

різних систем землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / 

Мигловець Олександр Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. 

— [2017-3625 А] УДК 631.58:632.51:633.34](292.485:477.4) 

5633. Одарченко О. М. Оптимізація системи основного обробітку ґрунту при 

вирощуванні ячменю ярого у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 

Одарченко Олександр Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. 

— [2017-3627 А] УДК 631.51.021:633.16"321"](292.485:477.4) 

5634. Паламарчук О. М. Продуктивність пшениці озимої залежно від попе-

редників та густоти стеблостою в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. землеробство" / 

Паламарчук Олександр Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2017. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (5 назв). — 100 пр. — 

[2017-3629 А] УДК 631.582:633.11"324"](292.485:477.4) 

5635. Шапарь Л. В. Насіннєва продуктивність сортів ріпаку озимого залежно 

від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Шапарь Людмила Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. 

землеробства. — Херсон, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (27 назв). — 

100 пр. — [2017-4239 А] УДК 631.53.01:633.853.49:631.53.04](292.486:477.7) 



   

 
149 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

5636. Лиховид П. В. Продуктивність кукурудзи цукрової залежно від обро-
бітку ґрунту, удобрення, загущення рослин при краплинному зрошенні : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 
Лиховид Павло Володимирович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 
2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-
3544 А] УДК 631.674.6+631.8]:633.15 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень. 

Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

5637. Дементьєва О. І. Вплив поливних вод на екологічний стан ґрунту та уро-
жайність культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Дементьєва Ольга Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
агроекології і природокористування, [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Київ, 
2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3648 А]
 УДК 631.95:631.43]:631.67 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

5638. Бажина-Галушко Н. О. Забур'янення посівів квасолі звичайної (Phaseolus 
vulgaris L.) і розробка системи її захисту в умовах Лісостепу України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Бажина-
Галушко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. 
культур і цукр. буряків. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4323 А] УДК 632.51:635.652/.654](477) 

5639. Ворожко С. П. Ентомокомплекс полів ланки бурякової сівозміни і за-
ходи контролю чисельності фітофагів у Правобережному Лісостепу України : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / 
Ворожко Світлана Павлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, 
[Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків]. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-3258 А] 

 УДК 632.931.1:[633.63:631.582]](477) 
5640. Кузьменко В. І. Основні хвороби помідора та обґрунтування заходів по 

обмеженню їх шкідливості в умовах лівобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / 
Кузьменко Валентина Іванівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Ін-т 
овочівництва і баштанництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2017. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3616 А] 

 УДК 632:635.64(292.485:477) 
5641. Сахно Т. В. Морфофізіологічні особливості стійкості ліній і гібридів 

соняшника до вовчка (Orobanche cumana Wallr.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Сахно Тамара Во-
лодимирівна ; Уман. нац. ун-т садівництва, [Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва 
НААН України]. — Умань (Черкас. обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3925 А] 

 УДК 632.5:[581.1:633.854.78 
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5642. Середняк Д. П. Екотоксикологічне обґрунтування захисту хлібних за-

пасів від твердокрилих шкідників (Coleoptera) способом фумігації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Середняк 

Денис Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. — Київ, 2017. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

3926 А] УДК 632.934.2:632.76 

5643. Чусовітіна Н. М. Жовта іржа пшениці озимої та створення вихідного 

матеріалу стійкого до збудника (Puccinia striiformis West. f. sp. tritici Erikss. et Henn.) 

в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Чусовітіна Наталія Миколаївна ; 

Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, [Селекц.-генет. ін-т — Нац. центр 

насіннєзнавства та сортовивч. Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2017. — 

22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4278 А] 

 УДК 632.952:633.11"324"](477) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

5644. Чинчик О. С. Обґрунтування науково-технологічних заходів покращен-

ня продуктивності зернобобових культур в умовах Лісостепу західного : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Чин-

чик Олександр Сергійович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Поділь-

ський (Хмельниц. обл.), 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 

100 пр. — [2017-3952 А] УДК 633.1/.3(477.8) 

На ступінь кандидата 

5645. Заїма О. А. Стійкість сортів пшениці озимої проти основних хвороб листя 

та обґрунтування захисних заходів у Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Заїма Олексій 

Андрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4095 А] 

 УДК 633.11"324":632.4:632.93](292.485:477) 

5646. Носов С. С. Оптимізація технологічних прийомів вирощування куку-

рудзи на зерно в умовах північного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Носов Сергій Сергійович ; 

Держ. установа "Ін-т зерн. культур Нац. акад. аграр. наук України". — Дніпро, 2017. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-4225 А] УДК 633.15:631.5](292.486:477) 

5647. Четверик О. О. Селекційна цінність сортів пшениці м'якої озимої за комп-

лексом морфо-біологічних ознак у системах топкросів і діалельних схрещувань : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Четверик Оксана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва 

ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2017. — 25 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-3073 А] УДК 633.11"324":631.527 

5648. Шутий О. І. Удосконалення технології вирощування пшениці твердої 

ярої у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Шутий Олександр Іванович ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3238 А] 

 УДК 633.11"321":631.5](292.485:477) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

5649. Аскаров В. Р. Продуктивність гібридів буряків цукрових нового поко-

ління за використання комплексних мікродобрив та фунгіцидів у Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Аскаров Віктор Рустамович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. 

культур і цукр. буряків. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3086 А] УДК 633.63:631.527.5 

5650. Дзюбенко І. М. Продуктивність гібридів буряків цукрових за застосу-

вання мікродобрив і строків збирання врожаю у Правобережному Лісостепу Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-

линництво" / Дзюбенко Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля]. — Київ, 2017. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 100 пр. — [2017-4336 А] 

 УДК 633.63:631.527.5](477) 

5651. Олекшій Л. М. Продуктивність буряків цукрових залежно від застосу-

вання регуляторів росту та мікродобрив у Правобережній частині Лісостепу Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Олекшій Людмила Мирославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, [Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля]. — Київ, 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3132 А]

 УДК 633.63:631.811.98](292.485:477) 

5652. Шамсутдінова А. В. Особливості формування врожаю і якості корене-

плодів буряків цукрових залежно від застосування мікродобрив у Лісостепу Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рос-

линництво" / Шамсутдінова Анастасія Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3154 А] УДК 633.63:631.82](292.485:477) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь доктора 

5653. Боровська І. Ю. Методологічні основи селекції соняшнику на стійкість 

до основних хвороб та їх практичне використання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Боровська Ірина 

Юріївна ; Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, Нац. акад. аграр. наук України. — 

Харків, 2017. — 48, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—46 (107 назв). 

— 100 пр. — [2017-4122 А] УДК 633.854.78:631.527 

На ступінь кандидата 

5654. Катеринчук І. М. Формування продуктивності насіннєвих посівів ріпаку 

ярого залежно від елементів технології вирощування в північній частині Правобе-

режного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Катеринчук Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 
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України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — смт Чабани (Київ. обл.), 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4211 А]

 УДК 633.853.49:631.53.01](292.485:477.4) 

634.8 Виноградарство 

На ступінь кандидата 

5655. Артюх М. М. Вдосконалення технологічних прийомів вирощування саджан-

ців винограду на основі застосування біологічно активних препаратів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с. -г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Артюх Ми-

кола Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградар-

ства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (15 назв). — 120 пр. — [2017-3244 А] УДК 634.8.03:631.811.98 

5656. Нікульча Є. В. Вплив біологічно активних препаратів на розвиток та 

продуктивність винограду в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виноградарство" / Нікульча Євген Ва-

сильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і 

виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2017-3296 А] УДК 634.8:631.811.98](477.7) 

5657. Шматковська К. А. Поширення хвороб деревини винограду і удоско-

налення заходів з обмеження їх шкідливості в умовах Північного Причорномор'я : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.08 "Виногра-

дарство" / Шматковська Катерина Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова". — Одеса, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 150 пр. — [2017-3319 А] 

 УДК 634.8.047:632.4](477.74) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

5658. Кокойко В. В. Оптимізація елементів технології вирощування видів 

гарбуза в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Кокойко Василь Васильович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 22 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3114 А] УДК 635.62:631.5](477) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

На ступінь кандидата 

5659. Мандигра Ю. М. Санітарна оцінка застосування у тваринництві дезінфі-

куючих засобів на основі полігексаметиленгуанідину : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Мандигра Юлія Миколаївна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Ін-т вет. медицини НААН 

України]. — Харків, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-3801 А] УДК 636.083.1:[615.28:547.495.9 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

5660. Власенко С. А. Патогенетичні механізми порушень репродуктивної функції 

у високопродуктивних корів за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хі-

рургія" ; 16.00.07 "Вет. акушерство" / Власенко Світлана Анатоліївна ; Білоцерків. 

нац. аграр. ун-т. — Біла Церква (Київ. обл.), 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—38 (67 назв). — 100 пр. — [2017-3257 А] 

 УДК 636.2.09:[617.57/.58-002.4:618.177 

5661. Гуральська С. В. Інфекційний бронхіт курей : (патоморфологія та об-

ґрунтування засобів профілактики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Гуральська 

Світлана Василівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Львів, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (44 назви). — 100 пр. — [2017-3985 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616.233-022.7-092-084 

5662. Кущ М. М. Морфофункціональна характеристика кишечнику свійських 

гусей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.02 

"Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Кущ Микола Миколайович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Київ, 

2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (41 назва). — 100 пр. — [2017-4216 А]

 УДК 636.598.09:611.34 

5663. Оробченко О. Л. Фармако-токсикологічна оцінка наночасток металів 

(Ag, Cu, Fe і двоокис Mn) та експериментально-теоретичне обґрунтування їх без-

печних регламентів за використання у птахівництві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / 

Оробченко Олександр Леонідович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького, [Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини" Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Львів, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(39 назв). — 100 пр. — [2017-4029 А] 

 УДК 636.5.09:[636.5.087.7:[546.56/.57+546.71/.72]-022.532 

На ступінь кандидата 

5664. Вишневський С. Г. Сечокислий діатез в індичат : (діагностика, лікуван-

ня та профілактика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Вишневський Сергій Георгійович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4329 А] 

 УДК 636.592.09-053.2:616-021.5-07-08 

5665. Гулянич М. М. Науково-експериментальне обґрунтування виготовлення 

інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікро-

біологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Гулянич Мирослава Михай-

лівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4334 А] 

 УДК 636.2.09:616.21/.23]:615.37 

5666. Калашник М. В. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення лабора-

торної діагностики туберкульозу великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Калашник Микола Васильович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3612 А]

 УДК 636.2.09:616.24-002.5-074 
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5667. Кінаш О. В. Асоційовані мікози птиці (Aspergillus, Mucoraceae) та роз-

робка засобів боротьби з ними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-

логія" / Кінаш Оксана В'ячеславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 

центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3538 А] 

 УДК 636.5.09:616.992-08 

5668. Маринюк М. О. Профілактика ранніх імунодефіцитів за ліпосомної ко-

рекції становлення колострального імунітету в організмі новонароджених телят : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагнос-

тика і терапія тварин" / Маринюк Микола Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-4165 А] УДК 636.2.09-053.31:612.017 

5669. Мирний О. М. Закономірності морфогенезу органів універсального крово-

творення та імунного захисту в плодів свині свійської : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія 

тварин" / Мирний Олександр Миколайович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпро-

петров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3805 А] УДК 636.4.09:591.3 

5670. Музикіна Л. М. Ензоотичний енцефаломієліт свиней : (поширення, власти-

вості збудника, діагностика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імуно-

логія" / Музикіна Лариса Миколаївна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2017. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3506 А] 

 УДК 636.4.09:616.83-022.7-036-07 

5671. Натягла І. В. Капіляріоз курей : (поширення, діагностика та заходи бо-

ротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Натягла Ірина Василівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біо-

технологій ім. С. З. Ґжицького, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Львів, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3906 А]

 УДК 636.52/.58.09:616.995.1-07-08 

5672. Радохліб Г. М. Функціональний стан матки яєчників у сук за маститу та 

методи їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.07 "Вет. акушерство" / Радохліб Ганна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. меди-

цини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Львів, 2017. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3669 А] 

 УДК 636.7.09:618.19-002 

5673. Сіренко О. С. Заходи боротьби та профілактики за акарозів курей : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразито-

логія" / Сіренко Олена Сергіївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького, [Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини" Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-4052 А] УДК 636.52/.58.09:576.89 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

5674. Піщан І. С. Адаптація корів швіцької породи до промислової технології 

виробництва молока в умовах Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. сту-
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пеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / 

Піщан Ілона Станіславівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Дніпропетров. держ. аграр.-

екон. ун-т]. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2017-3217 А] УДК 636.237.034(292.486:477) 

5675. Пославська Ю. В. Вплив різних чинників на формування молочної про-

дуктивності та ефективність довічного використання корів української чорно-рябої 

молочної породи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Пославська Юлія Володимирівна ; Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3914 А] 

 УДК 636.2(477).034.082 

5676. Хмельничий С. Л. Оцінка екстер'єру тварин сумського внутрішньопо-

родного типу української чорно-рябої молочної породи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Хмельничий Сергій Леонтійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і 

генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — смт Чубинське (Київ. 

обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-3830 А] УДК 636.2.034.082.2 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

5677. Церенюк О. М. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація ме-

тодів підвищення генетичного потенціалу продуктивності свиней : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Церенюк Олександр Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, [Ін-т тваринництва]. — смт Чубинське 

(Київ. обл.), 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (39 назв). — 100 пр. — 

[2017-3752 А] УДК 636.4.082 

На ступінь кандидата 

5678. Піотрович Н. А. Формування відтворювальних якостей свиноматок та 

оцінка їх комбінаційної здатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Піотрович Наталія 

Анатоліївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Миколаїв, 

2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4035 А]

 УДК 636.4.082.2 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

5679. Омельян А. М. Ріст, перетравність корму і м'ясна продуктивність пере-

пелів за різних рівнів та співвідношень аргініну і лізину у комбікормах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і 

технологія кормів" / Омельян Аліна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-3426 А] УДК 636.59.084.085.55 
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637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні  

продукти 

На ступінь кандидата 

5680. Подковко О. А. Удосконалення технології масляної пасти з техно-

логічно-функціональними інгредієнтами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Подковко Оксана Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (28 назв). — 100 пр. — [2017-4305 А] 

 УДК 637.238 

5681. Скульська І. В. Удосконалення технології виготовлення бринзи : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.04 "Технологія 

м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Скульська Інна Володимирівна ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького]. — Одеса, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4271 А] УДК 637.33:637.354.8 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь доктора 

5682. Баньковська І. Б. Обґрунтування та розробка системи оцінки, прогнозу-

вання і оптимізації виробництва якісної продукції свинарства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 

тваринництва" / Баньковська Ірина Броніславівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т 

свинарства і агропром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — Миколаїв, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — [2017-3966 А] 

 УДК 637.5'64 

На ступінь кандидата 

5683. Ластовська І. О. Обґрунтування та розробка ресурсоощадної технології 

виробництва яловичини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Ластовська Ірина Олек-

сандрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. 

аграр. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-3382 А] УДК 637.5'62:636.2.083 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

5684. Папченко О. В. Формування продуктивності бджолиних сімей за різних 

умов медозбору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Папченко Олександр Вікторо-

вич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3464 А] 

 УДК 638.145.5 
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65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

654 Зв'язок і дистанційне керування: організація,  

експлуатація, послуги 

На ступінь доктора 

5685. Лазоренко Л. В. Формування стратегії соціально-економічного розвитку 

підприємств зв'язку: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Лариса Віталіївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2017. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—34. — 150 пр. — [2017-3199 А] УДК 654:005.21 

656 Транспортні та поштові служби. Організація та управління 

перевезеннями 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

5686. Кара І. А. Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з вико-

ристанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / 

Кара Інна Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4340 А] 

 УДК 656.1/.5.02.072(1-21) 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту.  

Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

5687. Возняк О. М. Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у 

системах безпеки на залізничних переїздах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Возняк 

Олег Михайлович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпро, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2017-

3607 А] УДК 656.216.2:656.053 

5688. Киман А. М. Формування автоматизованої технології просування групо-

вих поїздів оперативного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Киман Андрій Миколайович ; Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(17 назв). — 150 пр. — [2017-4001 А] УДК 656.222.3:681.5 

5689. Прохоров В. М. Розробка автоматизованої технології управління вагоно-

потоками на основі системної оптимізації плану формування поїздів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 

Прохоров Віктор Миколайович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 150 пр. — [2017-4042 А]

 УДК 656.222.3 
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656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

5690. Калініченко Є. В. Вдосконалення алгоритмів інформаційного забезпе-

чення маневрування суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Калініченко Євгеній Володимиро-

вич ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3998 А] УДК 656.61.052 

5691. Костенко П. А. Безпечне буксирування суден на коротких буксирах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та 

упр. рухом" / Костенко Павло Анатолійович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 

2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3578 А] 

 УДК 656.61.052.48 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

5692. Воронко Р. М. Організація і методологія контролю в споживчій коопе-

рації України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Воронко Роман Михайлович ; Тернопіл. 

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

Тернопіль, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (60 назв). — 110 пр. — 

[2017-4128 А] УДК 657.633:334.735](477) 

5693. Кулик В. А. Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного 

бізнесу: теорія, методологія та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кулик Вікторія Ана-

толіївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—36 (64 назви). — 100 пр. — [2017-3719 А] УДК 657:[658.64:004 

5694. Овсюк Н. В. Бухгалтерський облік і контроль у сфері трудових право-

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Овсюк Ніна Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (57 назв). — 100 пр. — [2017-

3666 А] УДК 657:331 

На ступінь кандидата 

5695. Виговський В. Г. Розвиток аналітичного забезпечення оцінки кредито-

спроможності суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Виговський Воло-

димир Георгійович ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3255 А]

 УДК 657.42:005.585 

5696. Волошенюк І. Є. Організація бухгалтерського обліку податкових роз-

рахунків і платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Волошенюк Ірина Євгенівна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4246 А] УДК 657.446:336.22 

5697. Дземішкевич І. О. Організаційно-методичне забезпечення формування 

та аналізу звітності кредитних спілок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дземішкевич Ігор Олек-
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сандрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [ДВНЗ "Ун-т 

банк. справи"]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-4142 А] УДК 657.37:336.773 

5698. Коріненко А. І. Облікове забезпечення включення прав користування 

землею до економічного обігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Коріненко Антоніна Іванівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4253 А] УДК 657.421.3:332.33 

5699. Кручак Л. В. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в підприєм-

ствах з виробництва соків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кручак Людмила Володимирівна ; Тер-

нопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 110 пр. — [2017-3121 А] УДК 657.432:663.81 

5700. Лукан О. М. Облік і аналіз витрат маркетингової діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Лукан Олександра Михайлівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3657 А] УДК 657:339.138 

5701. Мельник З. Ю. Виявлення та попередження фальсифікації в бухгал-

терському обліку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мельник Зоряна Юріївна ; Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-3127 А] УДК 657.632 

5702. Патряк О. Т. Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Патряк Олександра Тарасівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 110 пр. — 

[2017-3630 А] УДК 657:621.39 

5703. Поляк К. Ю. Бухгалтерський облік та економічний аналіз наслідків 

надзвичайних ситуацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Поляк Катерина Юріївна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3137 А] УДК 657:005.334 

5704. Самчук К. І. Бухгалтерський облік витрат на персонал : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Самчук Катерина Іванівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-3431 А] УДК 657.471.12 

5705. Семенець А. П. Бухгалтерський облік та контроль електронних грошей: 

організація і методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Семенець Анна Павлівна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3432 А] УДК 657:336.74-028.27 

5706. Сіухіна К. М. Обліково-аналітичне забезпечення формування і викорис-

тання банківських резервів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сіухіна Катерина Миколаївна ; 
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Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4183 А]

 УДК 657.411:336.71 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь кандидата 

5707. Біленська Я. Р. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності ви-

робничо-господарських об'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Біленська Ярина 

Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3763 А] УДК 658.589:334.7 

5708. Боденчук Л. Б. Формування потенціалу розвитку інноваційно-активних 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Боденчук Лілія Борисів-

на ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-3687 А] УДК 658.589:62 

5709. Качуровський С. В. Механізми управління логістикою складування під-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Качуровський Сергій Вікторович ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-3780 А] УДК 658.7:338.436 

5710. Кузенко О. Л. Фінансовий механізм забезпечення фінансової безпеки 

суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кузенко Ольга Леонідівна ; Харків. нац. 

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

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3337 А] УДК 658.14/.17:005.934 

5711. Піскунова Н. О. Механізм управління грошовими потоками суб'єктів 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Піскунова Ніна Олександрівна ; Дніпров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-3737 А] УДК 658.15 

5712. Пуріга І. П. Маркетингова орієнтація управління збутом аграрних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Пуріга Ірина Петрівна ; Харків. нац. техн. ун-т 

сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3465 А] 

 УДК 658.8:631.1 

5713. Саранюк А. Ю. Управління витратами та формування тарифної полі-

тики на підприємствах теплоенергетики житлово-комунального господарства Украї-

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

номіка та упр. підприємствами" / Саранюк Антоніна Юріївна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

150 пр. — [2017-4180 А] УДК 658.15:644](477) 

5714. Трухачова К. В. Забезпечення збалансованої результативності господар-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Трухачова Катерина 
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В'ячеславівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3067 А] УДК 658.5:005.332.8 

5715. Трушкіна Н. В. Організація збутової діяльності вугледобувних під-

приємств в умовах нестабільності попиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Наталія Валеріївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2017. — 28 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3594 А] 

 УДК 658.81:622 

5716. Чорній Б. П. Механізм залучення інвестиційних ресурсів у підприємства 

розподілення електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чорній Богдан Петро-

вич ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 100 пр. — [2017-3236 А]

 УДК 658.152:621.316 

5717. Швець О. О. Роль брендингу в забезпеченні успішного функціонування 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Швець Олена Олександрівна ; 

Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-3078 А] УДК 658.11:659.126 

5718. Шимко А. В. Управління маркетинговими технологіями в роздрібній 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Шимко Алла Василівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — 

[2017-3679 А] УДК 658.8:339.37 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

5719. Кравченко О. В. Теоретичні та методологічні основи інтенсифікації 

хіміко-технологічних процесів видобування та переробки вуглеводневих енерго-

носіїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 "Про-

цеси та обладнання хім. технології" / Кравченко Олег Вікторович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т", [Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН 

України]. — Харків, 2017. — 47 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—44 (99 назв). — 120 пр. — 

[2017-3790 А] УДК 66.02:622.276.6:622.3 

На ступінь кандидата 

5720. Костюк Д. В. Підвищення ефективності роботи шестеренного насоса 

шляхом зниження інтенсивності кавітаційних явищ в його робочих порожнинах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси 

та обладнання хім. технології" / Костюк Дмитро Вікторович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3579 А] УДК 66.026.4 

5721. Стрельцова Ю. В. Характеристики металевих пористих матеріалів: вплив 

на теплообмін у теплових трубах хімічно-енергетичного призначення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання 

хім. технології" / Стрельцова Юлія Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (22 назви). — 90 пр. — [2017-3592 А] УДК 66.026.2:66.021.4 
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661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 

5722. Коваленко І. Л. Фізико-хімічні основи і технологія нітратних енерго-

конденсованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Коваленко Ігор Леонідович ; Держ. 

ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (55 назв). — 100 пр. — [2017-3192 А] УДК 661.52:662.221.4 

На ступінь кандидата 

5723. Красильнікова А. О. Аналіз, синтез та оптимізація технологічного процесу 

безперервного нітрування бензену та толуену високотемпературним адіабатним 

способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.04 

"Технологія продуктів органіч. синтезу" / Красильнікова Анна Олександрівна ; 

Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3541 А] 

 УДК 661.095.81 

5724. Крикливий Р. Д. Теоретичні та технологічні основи переробки фосфат-

них руд природним газом із сумішами хлоралканів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Крик-

ливий Ростислав Дмитрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 110 пр. — [2017-3881 А] 

 УДК 661.632:661.723 

5725. Сорочкіна К. О. Одержання сорбентів на основі цирконію(IV) та алю-

мінію(ІІІ) оксигідроксидів золь-гель методом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Сороч-

кіна Катерина Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2017-3224 А] УДК 661.8.081.2 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь кандидата 

5726. Анан'єва В. В. Технологія майонезних соусів підвищеної біологічної 

цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.06 

"Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Анан'єва Валерія 

Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2017-3962 А] 

 УДК 664.34 

5727. Древова С. С. Удосконалення технології ігристих вин на основі регулю-

вання комплексу поверхнево-активних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та про-

дуктів бродіння" / Древова Світлана Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Одес. 

нац. акад. харч. технологій]. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 70 пр. — [2017-4143 А] УДК 663.223.031 

5728. Мартинюк А. С. Підвищення ефективності очищення дифузійного соку 

шляхом удосконалення І карбонізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / 
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Мартинюк Аліна Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3384 А]

 УДК 664.1.038:664.1.095.6 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

5729. Омельченко Ю. Є. Удосконалення технології вилучення восків із 

вторинних продуктів олійно-жирової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. 

продуктів" / Омельченко Юлія Євгенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2017. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2017-

3808 А] УДК 665.36.061.3 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

5730. Вакуленко Р. А. Розробка планетарного вібраційного збуджувача ко-

ливань для ущільнювання будівельних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і 

конструкцій" / Вакуленко Роман Андрійович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3486 А] УДК 666.97.033.16 

5731. Мазурак Т. А. Наномодифіковані портландцементні композиції та швидко-

тверднучі бетони на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Мазурак Тарас Андрійович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3460 А] 

 УДК 666.942-048.77:666.97.035 

669 Металургія 

На ступінь кандидата 

5732. Рубан А. В. Удосконалення технології виплавки феросилікомарганцю у 

рудовідновлювальних електропечах на основі наукового обґрунтування складу 

шихти для підвищення виходу придатного продукту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 

сплавів" / Рубан Артем Володимирович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-4046 А] УДК 669.15'74-198:669.162.1 

5733. Чупринов Є. В. Удосконалення процесу виробництва огрудкованої за-

лізорудної сировини з підвищеним вмістом заліза та залишковим вуглецем для 

доменної плавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Чупринов Євген 

Валерійович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3637 А] УДК 669.11.052 
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5734. Якуша В. В. Удосконалення технології вирощування крупних плоских 

монокристалів вольфраму в печі з плазмово-індукційним нагрівом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та спец. сплавів" / Якуша Володимир Вікторович ; НАН України, Ін-т 

електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(23 назви). — 120 пр. — [2017-4200 А] УДК 669.27-151-156:548.55 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

5735. Павлюк Р. В. Підвищення стійкості щодо спрацювання зубців сталевих 

пилок загострюванням абразивним кругом з перервною робочою поверхнею : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для 

земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Павлюк Роман Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 130 пр. — [2017-4304 А] УДК 674.05:621.922 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

5736. Будаш Ю. О. Наукові основи технологій полімерних композиційних і 

волокнистих матеріалів з прогнозованою структурною гетерогенністю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.15 "Технологія хім. 

волокон" ; 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Будаш Юрій Олек-

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

— Бібліогр.: с. 38—41 (40 назв). — 100 пр. — [2017-3403 А] УДК 677.494.7 

5737. Гараніна О. О. Розвиток наукових основ технологічних процесів опо-

рядження текстильних матеріалів з урахуванням наностану барвників : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. ма-

теріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Гараніна Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 

(80 назв). — 100 пр. — [2017-4331 А] УДК 677.027 

5738. Круглий Д. Г. Розвиток наукових основ інноваційних технологій одер-

жання луб'яних волокон цільового призначення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і 

комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Круглий Дмитро Георгійович ; Херсон. нац. 

техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (48 назв). — 

120 пр. — [2017-4010 А] УДК 677.11/.15.021.1 

На ступінь кандидата 

5739. Гущак О. М. Вплив рослинних барвників на формування асортименту і 

якості платтяних тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Гущак Олена Миколаївна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2017-3101 А] 

 УДК 677.027:677.016 
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5740. Матвейцова Д. С. Розробка технології заключної обробки текстильних 

матеріалів з використанням наночастинок силіцій діоксиду : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, 

швейн. і трикотаж. виробів" / Матвейцова Дарія Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-4103 А] УДК 677.027.8:546.281-022.513.2 

5741. Скалозубова Н. С. Розроблення технології підготовки бавовняного три-

котажного полотна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / Скало-

зубова Наталія Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 28 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 22—25 (20 назв). — 100 пр. — [2017-3931 А] 

 УДК 677.027.21:677.21.075 

5742. Тулученко Н. В. Удосконалення технології переробки стебел соломи 

льону олійного для дорожнього будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів 

і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / Тулученко Надія В'ячеславівна ; Херсон. 

нац. техн. ун-т. — Херсон, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). 

— 130 пр. — [2017-3829 А] УДК 677.11.021.1:625.023 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

5743. Трегуб В. О. Розробка принципів високовольтного електророзрядного 

синтезу дисперсного наповнювача Ті-ТіС для поліпшення властивостей епокси-

композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Трегуб Володимир Олександрович ; Херсон. держ. мор. акад., 

[Ін-т імпульс. процесів і технологій НАН України]. — Херсон, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (22 назви). — 120 пр. — [2017-3396 А] 

 УДК 678.686.029.4 

5744. Цебрієнко Т. В. Синтез, структура та властивості взаємопроникних полі-

мерних сіток, що містять політитаноксид, отриманий золь-гель методом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високо-

молекуляр. сполук" / Цебрієнко Тамара Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії 

високомолекуляр. сполук. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-3474 А] УДК 678.7.01 

681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка та її 

виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

5745. Іванов С. О. Система визначення теплоти випаровування та теплоєм-

ності вологих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Іванов Сергій 

Олександрович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2017-4339 А] УДК 681.2.08:536.6 

5746. Назаренко О. О. Квазідиференціальний кондуктивний калориметр ви-

мірювання теплоти згоряння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / Назаренко Олег 

Олексійович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4346 А] УДК 681.2.08:536.6 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

5747. Трунов О. М. Розвиток методів та засобів створення АСК глибоковод-

ними технологічними комплексами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Трунов Олександр 

Миколайович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. — 

Херсон, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (61 назва). — 120 пр. — [2017-

3828 А] УДК 681.51:629.584 

На ступінь кандидата 

5748. Кріль С. О. Автоматизація процесу керування гідродинамічним режимом 

магістрального нафтопроводу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Кріль Сергій Олек-

сандрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3882 А] УДК 681.533.36 

5749. Тичков В. В. Методи підвищення якості первинних перетворювачів для 

систем автоматичного контролю технологічної води : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Тичков Володимир Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — 100 пр. — [2017-3473 А] 

 УДК 681.518.5:628.1.034.2 

5750. Черьопкін Є. С. Автоматизація процесів керування прогріванням па-

перового полотна у сушильній частині папероробної машини : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Черьопкін Євгеній Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-3555 А] УДК 681.51:676.2.026.5 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 

5751. Стрілкова Т. О. Розвиток стохастико-детермінованої теорії прийому та 

обробки сигналів в оптико-електронних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Стрілкова 

Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (45 назв). — 100 пр. — [2017-3552 А] УДК 681.7.08 

685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри. Взуттєве 

виробництво. Виробництво туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

5752. Скідан О. В. Удосконалення процесу проектування верху взуття для 

школярів на основі модульної трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / 

Скідан Олена Валентинівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2017-3149 А] 

 УДК 685.34.016-053.5:004.9 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

5753. Мельник Г. В. Удосконалення пружної системи заправки ниток на кругло-

в'язальних машинах на основі стабілізації натягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 

виробів" / Мельник Геннадій Валерійович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 

2017. — 28 с. : іл. — На обкл.: Галузь знань 18 "Вир-во та технології". — Бібліогр.: 

с. 23—26 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3663 А] УДК 687.053.1 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

5754. Гармаш О. О. Організаційно-технологічні рішення, що забезпечують 

експлуатаційну довговічність комплексу споруд каналізаційних тунелів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. 

пром. та цивіл. буд-ва" / Гармаш Олексій Олександрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-3326 А] УДК 69.059:628.24 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

5755. Лобанова А. В. Підвищення фізико-механічних характеристик стінових 

бетонних блоків на основі органічних заповнювачів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Лобанова 

Анастасія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4219 А] 

 УДК 691.328.44 

5756. Приймаченко А. С. Високоміцні сульфатостійкі бетони, модифіковані 

алюмосилікатними добавками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Приймаченко Артем Сергійович ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Держ. підприємство "Держ. НДІ 

буд. конструкцій" М-ва регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України]. — 

Рівне, 2017. — 15, 3 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

4039 А] УДК 691.332.2 

5757. Сідун Ю. В. Підвищення швидкості набору когезійної міцності литих 

холодних емульсійно-мінеральних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Сідун Юрій Воло-

димирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3468 А] УДК 691.16 
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696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

5758. Козак Х. Р. Забезпечення теплового стану в приміщеннях системами со-

нячного повітряного опалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Козак 

Христина Романівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 

110 пр. — [2017-3575 А] УДК 697.385:662.997 

5759. Кужель Л. М. Закономірності теплопередачі через віконні конструкції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Кужель Лілія Миколаївна ; НАН України, 

Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23. — 

100 пр. — [2017-3414 А] УДК 697.133:692.82 

5760. Шепітчак В. Б. Енергоефективні системи теплозабезпечення з електрич-

ними інфрачервоними нагрівачами для технологічних приміщень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання" / Шепітчак Володимир Богданович ; Харків. нац. ун-т буд-ва 

та архітектури, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2017-3360 А] УДК 697.7 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

5761. Івановська Н. В. Проект "Мистецький Арсенал" у часопросторі культури 

України початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Івановська Ніна 

В'ячеславівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. 

— Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3329 А]

 УДК 7.011.038.6:008(477)"201" 

5762. Коваленко Ю. С. Феномен реальності в культурі постмодерну: пара-

докси дистанціювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології 

(д-ра філософії) : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Коваленко Юлія 

Сергіївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 

[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-3455 А] УДК 7.038.6 

5763. Шумська Я. І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ — по-

чатку ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємо-

впливи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 

17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Шумська Ярина Ігорівна ; Львів. нац. акад. 

мистецтв. — Львів, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2017-3639 А]

 УДК 7.038.55+79.091](477:438)"199/201" 
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71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

5764. Сеньковська Я. Т. Функціонально-планувальна реструктуризація територій 
промислових об'єктів міста : (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 
архітектури" / Сеньковська Ярина Тарасівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3147 А] 

 УДК 711.454(477.83-25) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

5765. Борис А. М. Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної 

архітектури Західної України в період кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архі-

тектури, реставрація пам'яток архітектури" / Борис Андрій Михайлович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 200 пр. — [2017-3169 А] УДК 726(477.8)"199/201"(092) 

5766. Семироз Н. Г. Принципи архітектурно-планувальної організації гелі-

кортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 

"Архітектура будівель та споруд" / Семироз Ніна Григорівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури]. — Львів, 2017. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2017-3146 А] УДК 725.1:656.71 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

5767. Луць С. В. Творчість митців КюД "Лобортас" у контексті українського 

ювелірного мистецтва кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / 

Луць Сергій Васильович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3658 А] 

 УДК 739.2:[334.722:671.1]](477)"199/201" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

5768. Бондарчук Н. О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. : 

(традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Бондар-

чук Наталія Олександрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв, [Харків. держ. акад. дизайну 

і мистецтв]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-3971 А] УДК 75.047:75.071.1(477.75)"19" 

5769. Рожак-Литвиненко К. Б. Мистецьке угруповання Українських січових 

стрільців: художники, традиції, жанрові та стильові особливості творів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. 
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мистецтво" / Рожак-Литвиненко Ксенія Богданівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — 

Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-3816 А] 
 УДК 75/76.071.1:061.2](477.8)"1914/1919" 

5770. Якимова О. О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної 

Галичини першої третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Якимова Олена 

Олександрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3760 А] 

 УДК 75.052.041(477.83/.86)"1900/1939" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

5771. Сиротинська Н. І. Богородична гимнографія у вимірах духовної культури 

України XI—XVII століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтво-
знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сиротинська Наталія 

Ігорівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 

[Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка]. — Київ, 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 29—35 

(52 назви). — 100 пр. — [2017-3927 А] УДК 783.2:27-312.47](477)"10/16" 

На ступінь кандидата 

5772. Бардашевська Я. М. Образно-семантичні засади хорової творчості Віктора 
Степурка : (на матеріалі хорів a capella) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Бардашевська Ярослава 

Миколаївна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової, 

[Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Одеса, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2017-3523 А] УДК 784.071.2(477)(092) 

5773. Годіна І. В. Типологія сонорного інтонування в стильовій поетиці сучас-

них українських композиторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Годіна Інна Василівна ; М-во культури 

України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2017. — 16 с. — Біб-

ліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2017-3530 А] УДК 781.22:78.02(477) 

5774. Гомон Т. В. Ранній період творчості Бориса Лятошинського: наукова ре-

конструкція за матеріалами невідомих і маловідомих джерел 1910-х років : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 
мистецтво" / Гомон Тетяна Василівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). 

— 100 пр. — [2017-3100 А] УДК 785.071.1(477)"191/192"(092) 

5775. Кричинська О. В. Стильові аспекти розвитку європейської фортепіанної 

сюїти першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кричинська Ольга Вікторівна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2017-3379 А] 

 УДК 780.8.083.1:780.616.432]"190/193" 

5776. Ло Кунь. Розвиток саксофонного мистецтва Китаю у вимірах між-

культурного діалогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства (д-ра філософії) : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ло Кунь ; 

М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка]. — Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 
100 пр. — [2017-3892 А] УДК 780.643.2.02(510) 
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5777. Лю Кетін. Сучасна фортепіанна школа Тайваню в аналогіях до євро-

пейського мистецтва ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лю Кетін ; М-во культури 

України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 110 пр. — [2017-3286 А] УДК 780.616.432.036(529.1) 

5778. Менделенко Д. В. Камерно-інструментальна музика Франсіса Пуленка: 

особливості часової організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Менделенко Дар'я Валентинівна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2017. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2017-4023 А]

 УДК 785(44)(092) 

5779. Мірзоян К. О. Мистецтво хорового та сольного вокалу: ґенезис та ево-

люційні взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Мірзоян Катерина Олександрівна ; М-во культури 

України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 110 пр. — [2017-3129 А] УДК 784.03 

5780. Пеліна Г. О. Традиційна музична культура Мараморощини в аспекті етно-

культурного пограниччя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Пеліна Ганна Олександрівна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2017. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2017-4261 А] 

 УДК 78.01:398.8](477.87+498.41) 

5781. Приходько О. В. Хорова музика a cappella другої половини ХХ — початку 

ХХІ ст.: теоретичне осмислення і виконавські підходи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Приходько 

Ольга Василівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2017-

4041 А] УДК 784.1"195/201" 

5782. Самая Т. В. Вокальне мистецтво естради як чинник культурного життя 

України другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра філософії) : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Самая Тетяна Вікторівна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4230 А] УДК 784:008](477)"195/201" 

5783. Степурко В. І. Вияви мистецької інтроверсії у творчості композиторів 

України другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра філософії) : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Степурко Віктор Іванович ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-4354 А] УДК 78.01(477)"195/200" 

5784. Хорошавіна О. А. Творча особистість Уроша Дойчиновича у контексті 

сучасного гітарного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хорошавіна Олена Анатоліївна ; 

М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2017. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 120 пр. — [2017-4118 А] 

 УДК 78.071(497.11)(092) 

5785. Цзян Маньні. Полісемія жанру сюїти в творчості К. Дебюссі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 
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мистецтво" / Цзян Маньні ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Не-

жданової. — Одеса, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв) та в підрядк. прим. — 

120 пр. — [2017-4119 А] УДК 78.083.1.01:78.071.1(44)(092) 

5786. Шурдак М. І. Камерно-інструментальна творчість Дьордя Ліґеті: взаємо-

дія техніки композиції та формотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шурдак Марія Ігорівна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2017-4199 А] 

 УДК 785.7.02(436)(092) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

5787. Сорока І. І. Підтекст як категорія сценічного мовлення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра філософії) : [спец.] 17.00.02 

"Театр. мистецтво" / Сорока Іван Іванович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

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

— 100 пр. — [2017-4312 А] УДК 792.028.3:808.55 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

5788. Люгайло С. С. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при 

дисфункціях соматичних систем у юних спортсменів в процесі багаторічної під-

готовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Люгайло Світлана Станіславівна ; Нац. 

ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (38 назв). — 100 пр. — [2017-3545 А] УДК 796.035.077.5:616-008 

На ступінь кандидата 

5789. Голованова Н. Л. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх 

фахівців швейного виробництва з використанням інформаційних технологій : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 

24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Голованова Наталія 

Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2017-3491 А] УДК 796.015-057.876:687 

5790. Міхнов А. П. Підвищення ефективності змагальної діяльності високо-

кваліфікованих хокеїстів засобами корекції самооцінки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Міхнов Андрій Павлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-4024 А] 

 УДК 796.966.071 

5791. Сазонов В. В. Корекція процесів відновлення в організмі кваліфікованих 

борців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Сазонов Віталій Вячеславович ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України, [Держ. НДІ фіз. культури і спорту, М-во молоді та 

спорту України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-4050 А] УДК 796.8.015.6:612-043.96 

5792. Топол Г. А. Комплексна оцінка підготовленості кваліфікованих спортс-

менок у художній гімнастиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
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фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Топол Ганна Афа-

насіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3942 А] УДК 796.412.2.015.85 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

На ступінь кандидата 

5793. Гуцуляк М. В. Українське віршування 30—80-х рр. XVII ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / 

Гуцуляк Микола Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4247 А] 

 УДК 801.6:821.161.2-1.09]"163/168" 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

5794. Борисов О. О. Типологія британських та українських діалогових дис-

курсивних практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Борисов Олексій Олек-

сандрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2017-4242 А] 

 УДК 81'42'44:808.56]:[811.111+811.161.2 

5795. Дорофеєва М. С. Синергетика перекладу спеціальних текстів : (нім.-укр. 

напрямок) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.16 

"Перекладознавство" / Дорофеєва Маргарита Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (24 назви). — 

150 пр. — [2017-3706 А] УДК 81'25=112.2=161.2 

На ступінь кандидата 

5796. Альшева А. О. Лінгвопрагматичні особливості перекладу електронного 

гіпертексту : (на матеріалі "Вікіпедії") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Альшева Анна Олексіївна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Одеса, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

3601 А] УДК 81'255 

5797. Добровольська Д. М. Мовні особливості англомовних рекламних слога-

нів та їх відтворення українською і російською мовами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Доброволь-

ська Діана Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3649 А] УДК 81'25:659.123=03.111=161.1/.2 

5798. Лисенко Л. В. Особливості впливу лінгвокультурних чинників на 

формування ментальної ідентичності етноспільнот : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Лисенко Любов 

Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайков-

ського. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3891 А]

 УДК 81'23:008:316.347 



   

 
174 

5799. Петров О. О. Об'єктивація лінгвокультурних концептів щедрість — скупість 

у германських і слов'янських мовах: зіставний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мово-

знавство" / Петров Олександр Олександрович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-3060 А] 

 УДК 811.11+811.16]-115'42 

5800. Рибачківська Л. Є. Словотвірні гнізда з вершинами-онімами в україн-

ській та англійській мовах: контрастивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / 

Рибачківська Людмила Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4229 А] 

 УДК 811.161.2+811.111]'373.611-115 

5801. Тарасова А. В. Відтворення англійських компаративних фразеологізмів 

в українських перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Тарасова Анастасія Владиславівна ; Херсон. 

держ. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Херсон, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — Примірник деф.: текст на с. 9, 12 не надруковано. — 

100 пр. — [2017-3066 А] УДК 811.11'373.7:811.161.2'25 

5802. Федорінчик А. С. Стратегії кодування ядерних дієслівних актантів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Федорінчик Артем Сергійович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. 

ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Одеса, 2017. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2017-3553 А] 

 УДК 81'367.5 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

5803. Безугла Т. А. Англо- і німецькомовний рекламний дискурс: полікодовий 

лінгвопрагматичний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Безугла Тетяна Андріївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2017-3087 А] УДК 811.111+811.112.2]'42 

5804. Бехта-Гаманчук М. П. Комунікативні інтенції наратора у британській 

художній літературі початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бехта-Гаманчук Марія Павлівна ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-3363 А] 

 УДК 811.111'42:821.111.09"20" 

5805. Вуколова К. В. Соціолінгвістична варіативність мовлення носіїв піттс-

бурзького діалекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Вуколова Катерина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Ун-т ім. Альфреда Нобеля]. — Харків, 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3092 А] 

 УДК 811.111'282.2(734.827.4) 
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5806. Довганюк Е. В. Еволюція концепту краса в англомовному дискурсі 

ХІV—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Довганюк Елла Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-3493 А] УДК 811.111'42-112"13/20" 

5807. Іванотчак Н. І. Лінгвокогнітивні і прагматичні параметри емпатії в 

англомовній дитячій прозі жанру фентезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Іванотчак Наталія Іллівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Харків, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3330 А] 

 УДК 811.111'42:821.111-3-93 

5808. Калюжна А. Б. Лінгвокогнітивні характеристики ключових концептів 

англомовного детективного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Калюжна Алевтина Борисівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-3276 А] УДК 811.111'42:821.111-312.4 

5809. Кобзєва О. О. Стратегії та тактики судді в американському судовому 

дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Кобзєва Олена Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

3333 А] УДК 811.111'42 
5810. Литвин А. А. Лінгвальні, лінгвокультурологічні та лінгвопрагматичні 

параметри англомовної інноваційної лексики та фразеології сфери спорту та 

туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Литвин Андріана Андріївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3383 А] 

 УДК 811.111'373:796 

5811. Мовчан Б. В. Відтворення англомовної образної фразеології: еволюція 

перекладацьких принципів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Мовчан Богдан Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). 

— 120 пр. — [2017-3900 А] УДК 811.111'25'373.7 

5812. Олійник О. С. Концепт "crime" в англомовній картині світу США : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Олійник Оксана Степанівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-3350 А] УДК 811.111'42 

5813. Посохова А. В. Вербальні засоби творення фахового контексту художнього 

твору: лінгвокогнітивний і лінгвостилістичний аспекти : (на матеріалі роману А. Хейлі 

"Airport") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Посохова Анжела Вікторівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-4264 А] УДК 811.111'38'42:821.111(73)-31.09 

5814. Приходченко О. О. Концептуалізація опозиції життя — смерть в готич-

ній картині світу : (на матеріалі англійськомов. романів про вампірів) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / При-

ходченко Олександра Олексіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4176 А] 
 УДК 811.111'42:821.111-312.2.09 



   

 
176 

5815. Човганюк М. М. Вербалізація стратегій і тактик ввічливості в англо-
мовному телевізійному дискурсі ток-шоу : (на матеріалі програми Larry King Live) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Човганюк Мирослава Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). 
— 100 пр. — [2017-3398 А] УДК 811.111'42:[808.53:075.2](410) 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь доктора 

5816. Дребет В. В. Іменник у сучасній німецькій мові: семантика, синтагма-
тика, парадигматика : (лінгвосинергет. підхід) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дребет Віктор Васильо-
вич ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. 
— Одеса, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (31 назва). — 100 пр. — 
[2017-4338 А] УДК 811.112.2'367.622 

На ступінь кандидата 

5817. Семенюк Т. П. Когнітивно-семантичні та прагматичні особливості ні-
мецькомовних полікодових текстів : (на матеріалі комерц. реклами) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Семенюк Тетяна Петрівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 
100 пр. — [2017-4269 А] УДК 811.112.2'42:659.1 

5818. Смоляна Т. А. Текст німецькомовної максими: когнітивно-дискурсивні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
"Герман. мови" / Смоляна Тетяна Альбертівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2017-
3150 А] УДК 811.112.2'373.7'42 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь доктора 

5819. Станіслав О. В. Динаміка когезії та сепаратизації у сучасній французькій 
мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 
"Роман. мови" / Станіслав Ольга Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (40 назв). — 100 пр. — [2017-4187 А] 

 УДК 811.133.1'367'27:008 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь доктора 

5820. Андрійченко Ю. В. Динаміка гендерних змін в іспаномовних картинах 
світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 
"Роман. мови" / Андрійченко Юлія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2017. — 30 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—26 (27 назв). — 100 пр. — [2017-
4082 А] УДК 811.134.2'42 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

5821. Шерепітко А. С. Когнітивні моделі об'єктивації вічності у російській 

лінгвокультурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
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10.02.02 "Рос. мова" / Шерепітко Анастасія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-

4072 А] УДК 811.161.1:165.194 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

5822. Вербич С. О. Гідронімія Наддністрянщини: склад, будова, особливості 

становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Вербич Святослав Олексійович ; НАН України, Ін-т укр. мови. 

— Київ, 2017. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2017-3975 А] УДК 811.161.2'373.22:556.5](477.8) 

5823. Корольова В. В. Сучасний український драматургійний дискурс: комуні-

кативна структура та прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Корольова Валерія Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2017. — 

37 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. — [2017-3877 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2-2.09 

На ступінь кандидата 

5824. Бойко І. О. Функціональна сфера апелятивності у сучасному україн-

ському розмовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бойко Інна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2017. — 19 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 140 пр. — [2017-3970 А] УДК 811.161.2'42 

5825. Гапон Л. О. Лінгвістична спадщина Ярослава-Богдана Рудницького : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Гапон Леся Олексіївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Луцьк, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-3094 А] УДК 811.161.2-117(71)(092) 

5826. Горбач О. С. Ономастикон українських сатирично-гумористичних текстів 

кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Горбач Олена Сергіївна ; ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-3610 А] УДК 811.161.2'373.23:821.161.2-7"199"/201" 

5827. Григорук Н. В. Власні назви спортивних команд: структура, походжен-

ня, функціонування в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Григорук Наталія Василівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Черкаси, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3769 А] 

 УДК 811.161.2'367.622.12 

5828. Гришко О. П. Вербалізація української ментальності в художньому дис-

курсі кінця ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Гришко Ольга Павлівна ; Запоріз. нац. 

ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4137 А] УДК 811.161.2'42:159.922.4]"199/201" 

5829. Калужинська Ю. В. Лексико-словотвірна вербалізація негативної оцінки в 

мові української газетної періодики початку ХХІ сторіччя : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Калужинська Юлія 

Володимирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Луцьк, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3778 А] 

 УДК 811.161.2'373.611:070(477)"20" 

5830. Ліщук Т. Д. Вербалізація концепту "зовнішність людини" в художньому 

мовленні ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ліщук Тетяна Дмитрівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Черкаси, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3797 А] 

 УДК 811.161.2'373:821.161.2"19/20" 

5831. Ренчка І. Є. Ідеологізація та деідеологізація лексем у словниках україн-

ської мови ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ренчка Інна Євгеніївна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4044 А] 

 УДК 811.161.2'374:316.75]"190/200" 

5832. Струк І. М. Взаємодія вербальних і невербальних засобів комунікації в 

драматичному тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Струк Іванна Михайлівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Івано-

Франківськ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-

3748 А] УДК 811.161.2'42 

5833. Холодьон О. М. Семантична варіативність дієслівної лексики в східно-

поліському діалекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Холодьон Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

3831 А] УДК 811.161.2'282.2(477.4) 

5834. Шевчук З. С. Вербалізація мовного портрета жінки : (на матеріалі сучас. 

укр. жіночої прози) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шевчук Зореслава Сергіївна ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Луцьк, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-3156 А] 

 УДК 811.161.2'373'42:821.161.2-3.09 

82 Художня література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

5835. Ангеловська К. В. Романи Томаса Гарді "Тесс із роду д'Ербервіллів" і 

Панаса Мирного "Повія": парадигма жанрово-стильової типології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературо-

знавство" / Ангеловська Катерина Владиславівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3085 А]

 УДК 82.091:[821.111+821.161.2]-31.09 

5836. Шкуров Є. В. Антропологічна парадигма сучасної наукової фантастики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 
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літ." / Шкуров Євген Владленович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-4198 А] 

 УДК 82-311.9'06.09:141.319.8 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

5837. Георгієвська В. В. Творчість Кристофера Марло і жанр трагедії в англій-

ській літературі доби Відродження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Георгієвська Валерія Во-

лодимирівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Миколаїв, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2017-

3095 А] УДК 821.111-21.09(092) 

821.131.1.0 Італійська література 

На ступінь кандидата 

5838. Лазер Т. В. Вербалізація комічного у великій прозі Луїджі Піранделло : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. 

мови" / Лазер Тарас Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2017-3889 А] 

 УДК 821.131.1-3.09(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

5839. Галич А. О. Жанрові модифікації портретного дискурсу в документа-

лістиці ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Галич Артем Олександрович ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 

2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—33 (38 назв). — 105 пр. — [2017-3608 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"19/20" 

На ступінь кандидата 

5840. Бокшань Г. І. Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Бокшань Галина Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Херсон. держ. ун-т]. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 105 пр. — [2017-3641 А] 

 УДК 821.161.2'06-3.09(092) 

5841. Бригадир Я. О. Український ретродетектив початку ХХІ століття: генеза 

і жанрові особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Бригадир Ярослава Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2017-4123 А] УДК 821.161.2-312.4-311.6.09"200/201" 

5842. Верлата А. С. Поетика драматургії Василя Пачовського: своєрідність 

модерністського художнього мислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Верлата Анна Сергіївна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-3566 А] УДК 821.161.2-2.09(092) 
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5843. Вещикова О. С. Наративні стратегії містичного у художньому творі : (на 

матеріалі прози В. Шевчука, Г. Пагутяк, В. Даниленка) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Вещикова Олена 

Сергіївна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва 

охорони здоров'я України]. — Миколаїв, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-3171 А] УДК 821.161.2'06-312.2.09(092) 

5844. Воїнська К. Р. Архетипність художнього мислення в малій прозі Валерія 
Шевчука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 

"Теорія літ." / Воїнська Катерина Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2017-3173 А] 

 УДК 821.161.2'06-32.09(092) 

5845. Дорошенко К. С. Поетика мовних ігор : (на матеріалі сучас. укр. поезії) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 "Теорія 

літ." / Дорошенко Каріна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-4248 А] 

 УДК 821.161.2-1.09 

5846. Касіян Л. С. Лірика Мелетія Кічури: специфіка індивідуального стилю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Касіян Любов Степанівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2017-3613 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 
5847. Салій О. Р. Гуцульський текст української прози кінця ХІХ — початку 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Салій Олександра Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[ДУ "Ін-т Івана Франка НАН України"]. — Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3430 А] 

 УДК 821.161.2-3.09:398(477.85/.87)]"188/191" 

5848. Слободянік М. М. Еволюція української зорової поезії: рецептивний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Слободянік Марина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21 (7 назв). — 100 пр. — [2017-4184 А] 

 УДК 821.161.2-1.09:801.6-028.22 

5849. Смаглій І. В. Авторська свідомість та своєрідність її поетичного ви-

раження в поезії Світлани Йовенко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Смаглій Ілона Володимирівна ; Бердян. 

держ. пед. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Бердянськ (Запоріз. 

обл.), 2017. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-3223 А] УДК 821.161.2-1.09(092) 

5850. Сребнюк В. З. "Апокрисис" Христофора Філалета у полемічному дис-

курсі кінця XVI — початку XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Сребнюк Валентина Зіновіївна ; Тернопіл. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4233 А] УДК 821.161.2-97.09"15/16" 

5851. Федоренко О. Б. Тип козака-характерника в художньому світі україн-

ської романістики другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Федоренко Ольга Борисівна ; Бердян. 

держ. пед. ун-т, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2017. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 (27 назв). — 100 пр. — [2017-3232 А]
 УДК 821.161.2'06-31.09 
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5852. Філіпенко О. І. Естетичні функції символів у творчості Докії Гуменної : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Філіпенко Ольга Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Тернопіль, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4192 А] УДК 821.161.2.09(092) 

821.162.1.0 Польська література 

На ступінь кандидата 

5853. Романишин В. М. Проблеми теорії часопростору міста в літературі : (на 

матеріалі творчості Бруно Шульца та Дебори Фоґель) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Романишин Віра 

Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-4307 А] УДК 821.162.1.09(092) 

821.163.4.0 Література сербсько-хорватською мовою 

На ступінь кандидата 

5854. Токарєва Л. В. Концепти та наративи сербської прози 60—90-х рр. ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Літ. 

слов'ян. народів" / Токарєва Лілія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 120 пр. — [2017-4315 А]

 УДК 821.163.41-3.09"1960/1990" 

821.58.0 Література китайсько-тибетськими мовами 

На ступінь кандидата 

5855. Акімова А. О. Синтез візуального та вербального у китайській драма-

тургії ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Акімова Аліна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4281 А] УДК 821.581'06-2.09 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

5856. Гершкович Я. П. Суботівське городище : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Гершкович Яків Петро-

вич ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2017. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—29 

(43 назви). — 100 пр. — [2017-3177 А] УДК 903.4(477.46)"637.7/638.3" 

На ступінь кандидата 

5857. Демченко О. В. Природне середовище та культурна адаптація населення 

Дніпровського Надпоріжжя в VIII—VI тис. до н. е. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Демченко Ольга Володи-

мирівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — 

Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3987 А] 

 УДК 903'1(477.64)"-08/-06" 
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5858. Непомящих В. Ю. Білгород Київський (Х — перша половина ХІІІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Архео-

логія" / Непомящих Віталій Юрійович ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2017. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 110 пр. — [2017-3208 А] 

 УДК 904(477.41)"09/12" 

5859. Новиченкова М. В. Римське військове спорядження в Тавриці І ст. до н. е. 

— І ст. н. е. : (за матеріалами розкопок святилища Гурзуфське Сідло) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Но-

виченкова Марія Вікторівна ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2017-3210 А] 

 УДК 904:355.66](477.75)(=1:37)"-01/00" 

5860. Ступак Д. В. Технології розщеплення кременю фінальнопалеолітичних і 

мезолітичних культур Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Ступак Дмитро Вікторович ; 

НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (16 назв). 

— 110 пр. — [2017-3226 А] УДК 903.21(477.41/.42)"633" 

5861. Шатіло Л. О. Неолітизація Південно-Східної Європи: історія досліджен-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Архео-

логія" / Шатіло Людмила Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3155 А] 

 УДК 903'13(4-13) 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

5862. Сегіда К. Ю. Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 

"Екон. та соц. географія" / Сегіда Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—42 (83 назви). — 100 пр. — [2017-4268 А] УДК 911.3:314 

5863. Шевчук С. М. Суспільна географія в Україні : (теорія та практика до-

слідж. наук. шкіл) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 

11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Шевчук Сергій Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — 100 пр. — [2017-3476 А] 

 УДК 911.3(477) 

На ступінь кандидата 

5864. Атаман Л. В. Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів 

Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 

"Екон. та соц. географія" / Атаман Людмила Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-3481 А] УДК 911.3:2-5](477.43/.44+477.84) 

5865. Килимчук А. А. Суспільно-географічні чинники функціонування спе-

ціальних економічних зон Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Килимчук Анна Анатоліївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-3453 А] УДК 911.3:332.122](510) 

5866. Кобилін П. О. Територіальні особливості системи торговельного об-

слуговування населення Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Кобилін Павло 

Олексійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2017-3191 А] 

 УДК 911.3:339.3](477.54) 

5867. Ободовська В. О. Суспільно-географічне дослідження зовнішньоеконо-

мічних зв'язків України та Республіки Польща : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Ободовська 

Валентина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-3424 А] 

 УДК 911.3:339.94(477:438) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

5868. Туранли Ф. Ґ. Козацька доба історії України в османсько-турецьких 

писемних джерелах (друга половина XVI — перша чверть XVIII століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Туранли Фергад Ґардашкан Оглу ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-

ського НАН України]. — Київ, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3595 А] 

 УДК 930.2(560)"155/173":94(477)"14/17" 

5869. Шологон Л. І. Джерела українського походження з історії національно-

культурного руху в Східній Галичині (1848—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. 

іст. дисципліни" / Шологон Лілія Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Черкаси, 2017. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (51 назва). — 100 пр. — [2017-4240 А] 

 УДК 930.2:94(477.81/.86)]"1848/1914" 

На ступінь кандидата 

5870. Біла О. М. Історико-краєзнавчі публікації на сторінках волинської пе-

ріодики ХІХ — поч. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Біла Оксана 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-

шевського, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3323 А] 

 УДК 930.2:[050:908](477.82)"18/191" 

5871. Бублик О. Г. Джерела з історії міської забудови Катеринославщини 

кінця XVIII — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 
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Бублик Оксана Григорівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-3253 А] УДК 930.2:711.4](477.6)"1775/1917" 

5872. Гарасимчук М. Є. Актові книги Самбірської економії кінця XVI—XVII ст.: 

історико-джерелознавче дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Гарасимчук Марія Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерело-

знавства ім. М. С. Грушевського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3859 А] 

 УДК 930.2:351.71.077.1(477.83)"15/16" 

5873. Грицик Л. Ю. Студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрян-

ської України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): історіографія : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Грицик Лариса Юріївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3570 А] 

 УДК 930:378.091.8](477-191.2)"185/190" 

5874. Кравченко М. С. Діяльність українських націоналістичних політичних 

рухів кінця 1980-х — початку 2000-х рр. у мемуарних джерелах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Кравченко Микола Сергійович ; НАН України, 

Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2017. — 

[14] с. — Бібліогр.: с. 11—12. — 100 пр. — [2017-4008 А] 

 УДК 930.2:329.73](477)"198/200" 

5875. Лада О. В. Наукові товариства України в умовах суспільно-політичних 

трансформацій ІІ половини ХІХ — 20-30-х рр. ХХ ст. в історіографічній рефлексії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіо-

графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Лада Олександр Валерійович ; 

Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18—19 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3888 А] УДК 930.1:001.32](477)"185/193" 

5876. Турчин Т. Р. Джерела до вивчення історії примусової праці та репат-

ріації українців Станіславщини (1941—1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Турчин Тетяна Романівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Черкаси, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3356 А]

 УДК 930.2:343.813(477.86=161.2)"1941/1953" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

5877. Чижов О. І. Розвиток культурно-просвітніх закладів на Сумщині (кін. 

30-х рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук (д-ра філософії) : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чижов 

Олександр Ігорович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

4068 А] УДК 930.85(477.52)"193/200" 
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94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

5878. Бевзюк Є. В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і 

лужицьких сербів наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Бевзюк 

Євгеній Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 38 с. 

— Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2017-3401 А] 

 УДК 94:323.1](=162.3/.4=163.41)"178/185" 

На ступінь кандидата 

5879. Бургаз Ю. В. Роль університетів Російської імперії у формуванні ра-

дикально-революційних настроїв студентів (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Бургаз Юлія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2017-3090 А] УДК 94:378.4.035]((47+57)-89)"185/191" 

5880. Годлевський М. С. Силові і несилові засоби в зовнішній політиці адмі-

ністрацій Барака Обами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Годлевський Максим Сергійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3327 А] УДК 94:327](73)"2009/2017" 

5881. Калініченко В. А. Військово-політичні аспекти розвитку Першої Болгар-

ської держави у ІХ — першій чверті Х ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Калініченко Віталій Андрійович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4209 А] УДК 94:355](497.2)"08/09" 

5882. Ковальчук М. В. Суспільно-політичний устрій Османської імперії XVI ст. 

на основі султанських канун-наме : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Ковальчук Марія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — 

[2017-3408 А] УДК 94(560)"15" 

5883. Удовік В. В. Японсько-українські відносини (1991—2016 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Удовік Віолетта Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 30 пр. — [2017-3943 А] 

 УДК 94:327](520:477)"1991/2016" 

5884. Швець В. В. Військово-адміністративна та наукова діяльність генерала 

М. О. Домонтовича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Швець Володимир Валентинович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Харків, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-3755 А] 

 УДК 94:355.09](47+57)"1830/1902"(092) 

5885. Яворський А. А. Професійні громадські об'єднання українських емігрантів у 

Чехословаччині (1923—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Яворський Андрій Анатолійович ; НАН Ук-

раїни, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3959 А] 

 УДК 94:061.2](437=161.2)"1923/1939" 



   

 
186 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

5886. Савченко В. А. Анархістський рух в Україні в 1903—1929 рр.: орга-

нізаційні форми, комунікації і механізми функціонування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Савченко Віктор Ана-

толійович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Ін-т історії України НАН Ук-

раїни]. — Миколаїв, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (64 назви) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2017-4267 А] УДК 94:329.285](477)"1903/1929" 

5887. Скрипник А. Ю. Вплив російської військової присутності у Правобережній 

Україні на інкорпорацію регіону наприкінці XVIII — середини 60-х рр. ХІХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Скрипник Анатолій Юрійович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2017. — 34 с. — Бібліогр.: 

с. 25—32. — 100 пр. — [2017-3305 А] УДК 94(477.4):355.1((47+57)-89)]"179/186" 

5888. Щебетюк Н. Б. Науково-організаційні та методологічні засади функціо-

нування аграрної науки в Україні кінця 20-х — 30-і рр. ХХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 

Щебетюк Наталія Борисівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — 

Київ, 2017. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (48 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2017-3520 А] УДК 94:[001.89:63](477)"192/193" 

На ступінь кандидата 

5889. Бабічук І. В. Наукова та педагогічна діяльність академіка ВУАН 

І. Я. Горбачевського в контексті розвитку біохімічної науки (кінець ХІХ ст. —  

40-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бабічук Ірина Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2017. — 25 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3482 А] 

 УДК 94:[001.89:577.1](477)"189/194"(092) 

5890. Бондар О. М. Історична топографія Чернігова у XIV—XVIII ст. : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія Ук-

раїни" / Бондар Олександр Миколайович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. 

— Чернігів, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

3851 А] УДК 94:528.425](477.51-25)"14/17" 

5891. Буц М. А. Внесок академіка В. І. Скока в розвиток фізіології нервової 

системи в другій половині ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Буц Марина 

Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сково-

роди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3857 А] 

 УДК 94:[001.3:612.8]](477)"195/200"(092) 

5892. Вергун С. І. Жандармські поліційні управління залізниць України: орга-

нізаційні основи та регіональні аспекти діяльності (1868—1917 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Вергун 

Сергій Іванович ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-3977 А] 

 УДК 94:351.742](477)"1868/1917" 
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5893. Зіборова І. В. Діяльність П. А. Кочубея (1825—1892) в контексті станов-

лення та розвитку вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи : автореф. дис. 

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

Зіборова Ірина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. 

— Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2017-3272 А] УДК 94:631.117.4](477)"18"(092) 

5894. Клубук В. В. Становлення та розвиток науково-організаційних засад 

зрошуваного землеробства Південної України (друга половина ХІХ — початок 

ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Клубук Віталій Вікторович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2017. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3190 А] 

 УДК 94:631.587](477.7)"195/201" 

5895. Король В. М. Навчальні заклади системи трудових резервів у період 

відбудови економіки України (1943—1950 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Король Віталій Миколайо-

вич ; Запоріз. нац. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Запоріжжя, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-3117 А] 

 УДК 94:377](477)"1943/1950" 

5896. Кошіль Г. В. Житлово-господарське будівництво в селах Волинського 

Полісся в другій половині ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Кошіль Григорій Володи-

мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3501 А] 

 УДК 94:398.341](477.82)"195/201" 

5897. Кузьменко Н. О. Становлення та розвиток наукових досліджень гео-

космосу в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століть) : автореф. дис. на 

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

Кузьменко Наталія Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, 

[Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 

(18 назв) та в підрядк. прим. — 125 пр. — [2017-3196 А] 

 УДК 94:550.388](477)"195/201" 

5898. Любарець А. В. Політика пам'яті щодо радянської спадщини в Україні 

(2005—2015 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Любарець Андрій Володимирович ; НАН України, Ін-т 

історії України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. — 

[2017-3342 А] УДК 94:329.15.078.17](477)"2005/2015" 

5899. Новородовський В. В. Аграрна наука у системі УАН-ВУАН-АН 

УСРР/УРСР (1918—1963 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Новородовський Валерій Вікторо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2017. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3388 А] 

 УДК 94:[001.32:63]](477)"1918/1963" 

5900. Папенко Є. М. Український сокільський рух у Галичині (1890—1930-ті рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Папенко Євгеній Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4032 А] 

 УДК 94:329.7](477.83/.86)"1890/1930" 
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5901. Поліщук А. С. Гуманітарна сфера областей України в умовах кризи 

радянської системи: основні процеси, досягнення і невирішені проблеми (1965-й — 

1985-ті рр.) : (на матеріалах Вінниччини і Хмельниччини) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Поліщук Анна 

Сергіївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 120 пр. — [2017-3299 А] 

 УДК 94:[351.77+351.85]](477.43/.44)"1965/1985" 

5902. Сиченко І. А. Професор В. Г. Бажаєв: інтелектуальна спадщина фунда-

тора вітчизняної аграрно-економічної науки та освіти (кінець ХІХ — початок ХХ 

століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Сиченко Ірина Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. 

аграр. наук України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 26 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—23 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3928 А] 

 УДК 94:[001:63]](477)"189/191"(092) 

5903. Січка М. Л. Діяльність київських мистецтвознавців у 1920—1930-ті 

роки: соціально-культурний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Січка Марія Львівна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

105 пр. — [2017-3548 А] УДК 94:7.072.2](477-25)"1920/1930" 

5904. Слесаренко О. О. Створення та діяльність Центральної комісії національних 

меншин в Україні (1924—1934 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Слесаренко Ольга Олександрівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. 

— Черкаси, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-

4231 А] УДК 94:323.1](477)"1924/1934" 

5905. Федорова Т. М. Розвиток і діяльність історико-культурних заповідників 

Середньої Наддніпрянщини у 1918—2011 рр. : (на матеріалах Черкас. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук (д-ра філософії) : [спец.] 26.00.05 

"Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Федорова Тетяна Миколаївна ; НАН України, 

Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-3397 А] 

 УДК 94:719](477.46)"1918/2011" 

5906. Федунків З. Б. Оборонні споруди Галицької землі Руського воєводства 

як об'єкти культурної спадщини (1434—1772 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Фе-

дунків Зеновій Богданович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 

культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3357 А] 

 УДК 94:725.96](477.8)"1434/1772" 

5907. Юрчак Е. В. Діяльність Л. Д. Юрчак у становленні та розвитку вчення 

про екологічні основи хімічної взаємодії рослин в Україні (60-ті роки ХХ — початок 

ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Юрчак Еліна Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2017. — 26 с. — Бібліогр.: с. 20—22 

(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-3399 А] 

 УДК 94:[001.31:58]](477)(092)"196/201" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в 
круглих дужках. 
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Віслоус О. О. 5367 

Вітренко А. О. 4748 

Вітюк А. В. 5611 

Владімірова Н. П. 4805 

Власенко С. А. 5660 

Власова Н. М. 5293 

Водка М. В. 5327 

Возняк О. М. 5687 

Возович А. А. 4703 

Воїнська К. Р. 5844 

Войтюк Ю. П. 5537 

Волков В. С. 5564 
Волоско І. Р. 4974 

Волошенюк І. Є. 5696 

Волошин С. Б. 5402 

Волчанська Л. В. 5612 

Воробець А. Б. 5350 

Ворожко С. П. 5639 

Воронко Р. М. 5692 

Воротинцев М. М. 4806 

Вракін В. О. 5368 

Врецьона Г. (5102) 

Вуколова К. В. 5805 

Вусатюк А. О. 4716 

Гаврилов Ю. Г. 4975 
Гаврилюк О. М. 4901 

Гадьо Н. Р. 4674 

Гайович В. В. 5462 

Галич А. О. 5839 

Гапєєнко Д. Д. 5320 

Гапон І. В. 5263 

Гапон Л. О. 5825 

Гараджаєв Дж. Я. 4884 

Гараніна О. О. 5737 

Гарасимчук М. Є. 5872 

Гарді Т. (5835) 

Гаркуша А. Т. 4902 

Гармаш О. О. 5754 

Гарт Е. Л. 5278 
Гасанов Р. Н. 4976 

Гаспарян А. Л. 4738 

Гейко Є. В. 4721 

Гелетка О. О. 5470 

Георгієвська В. В. 5837 

Герасименко Д. Г. 4689 

Герасимов В. В. 4605 

Герман С. А. 5422 
Гершкович Я. П. 5856 

Гирич О. Т. 4736 

Гілін Є. О. 4903 

Главач-Хомин І. І. 5036 

Гладій О. В. 4904 

Глушко Г. М. 4823 

Гнатенко В. С. 4977 

Гнатюк В. В. 5410 

Гнатюк С. О. 4602 

Говорова Д. В. 5476 

Годіна І. В. 5773 

Годлевська К. В. 5148 

Годлевський М. С. 5880 

Гойванович Н. К. 5330 
Голейко М. В. 5423 

Голованова Н. Л. 5789 

Головешко Б. Р. 5149 

Голота Ю. В. 5331 

Голотюк В. В. 5411 

Голуб В. О. 4905 

Голуб Г. М. 4600 

Голуб М. О. 4842 

Голубка М. М. 4754 

Голюк К. О. 5385 

Гомон Т. В. 5774 

Гончарова Н. М. 5412 

Гончарова О. О. 4718 
Гопкало Л. М. 4635 

Горбач О. С. 5826 

Горбачевський І. Я. (5889) 

Горблюк С. А. 5084 

Горева Г. В. 5473 

Горошко А. В. 5516 

Гоцуляк С. Л. 4863 

Грабова Я. О. 4906 

Грабська А. В. 4675 

Гражевська О. Ю. 5150 

Гранкіна Н. В. 5403 

Греб М. М. 5133 

Гресь Ю. О. 4978 

Гречаник Л. І. 5404 
Григоренко В. Є. 5115 
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Григор'єв М. В. 4907 

Григор'єва О. В. 4979 

Григорук Н. В. 5827 

Гриник Л. І. 5031 

Гринчук Т. П. 5613 

Гринь І. В. 5369 

Гриняк Т. В. 5042 
Гриценко В. Л. 4824 

Грицик Л. Ю. 5873 

Гришко О. П. 5828 

Гришко Р. Ю. 5085 

Грищак Д. Д. 5214 

Грищук Г. М. 4980 

Грігорова Г. Л. 4864 

Громов В. О. 5228 

Гроховська Ю. Р. 5199 

Грудзевич Ю. І. 4636 

Грядущий К. В. 5576 

Губа Ю. В. 5405 

Гужва І. Ю. 4838 

Гулак Д. В. 4773 
Гулов О. В. 5239 

Гулянич М. М. 5665 

Гуменна Д. (5852) 

Гупал М. А. 5222 

Гуральська С. В. 5661 

Гуренко М. А. 5018 

Гурова А. М. 5070 

Гусаревич Н. В. 4807 

Гутник В. М. 5151 

Гуцалюк О. В. 4908 

Гуцол В. В. 5370 

Гуцуляк М. В. 5793 

Гущак О. М. 5739 
Давиденко Д. О. 4808 

Давиденко О. О. 5587 

Давидова Н. О. 5021 

Давидова О. В. 4704 

Дакхіл Хайджаа  

Кхудхаір 5215 

Даниленко Ю. С. 4909 

Данило С. І. 4774 

Данилюк М. М. 4809 

Дахнюк О. П. 5568 

Дворакевич А. О. 5445 

Дебюссі К. (5785) 

Дементьєва О. І. 5637 

Демиденко Ю. Г. 5482 
Демидов І. В. 5550 

Демидюк О. О. 4755 

Демченко М. О. 5517 

Демченко О. В. 5857 

Дем'янюк О. С. 5623 

Денисяк Н. М. 5053 

Дергільова О. Г. 4865 

Дериколенко О. М. 4619 
Дерпак Ю. Ю. 5364 

Джалілова О. М. 4727 

Джуган В. В. 4910 

Дзевелюк М. В. 4866 

Дземішкевич І. О. 5697 

Дзюбенко І. М. 5650 

Дибань М. П. 5062 

Дирів М. Я. 5244 

Дияк І. І. 5209 

Діденко Н. О. 5302 

Добровольська Д. М. 5797 

Довбань І. М. 4911 

Довгань Р. С. 5365 

Довганюк Е. В. 5806 
Дойчинович У. (5784) 

Домонтович М. О. (5884) 

Донець А. А. 4875 

Донець А. М. 5561 

Дорофеєва М. С. 5795 

Дорошенко К. С. 5845 

Дорошенко О. О. 5086 

Досин С. І. 5235 

Драбовський В. С. 5483 

Драгомерецька О. А. 5264 

Дребет В. В. 5816 

Древова С. С. 5727 

Дрозд Т. М. 5152 
Дубняк М. В. 4912 

Дувіряк А. А. 5240 

Дудич А. В. 4981 

Думікян М. М. 4855 

Дунаєва І. П. 5424 

Дяченко О. П. 4775 

Дячок Д. О. 5265 

Ергард Н. М. 4867 

Ештеіві А. М. Х. 5571 

Євтушенко Д. В. 5425 

Євтушенко О. В. 5248 

Євтушенко С. В. 4825 

Єгоров Р. І. 5426 

Ємельяненко Є. О. 4722 
Ємець І. О. 4876 

Єфанова Т. І. 4776 

Єфіменко Т. С. 5336 

Ждек А. Я. 5578 

Жегулович З. Є. 5413 

Женеску Е. В. 4913 

Житник Г. В. 4982 

Жолобчук І. М. 4843 
Жувака С. О. 4868 

Журавський С. В. 5295 

Журба М. А. 4914 

Забарний М. М. 4983 

Заболотна Л. В. 4915 

Заболотна М. Ф. 4739 

Заболоцький Т. М. 4749 

Завальнюк І. В. 4916 

Загричук О. М. 5344 

Заїка Ю. А. 4844 

Заїма О. А. 5645 

Зайцев А. Ю. 5029 

Зайцев Ю. О. 5604 

Зайцева І. В. 5153 
Залюбовський М. Г. 5572 

Замотаєва Н. В. 5154 

Занфірова Т. А. 5059 

Запальський В. М. 5538 

Запорожець Р. А. 4984 

Запухляк І. Б. 4620 

Зборівська О. В. 5337 

Згалат- 

Лозинський О. Б. 5563 

Зеліско А. В. 5022 

Зикова Н. С. 5345 

Зіборова І. В. 5893 

Зінич Л. В. 5043 
Змієвська К. О. 5312 

Зозуля О. С. 5087 

Зозуляк О. І. 5023 

Золотарьова О. В. 5108 

Зубкова Л. М. 5155 

Іваницький С. О. 5049 

Іваніцький А. І. 5427 

Іванків Я. І. 5371 

Іванов Д. В. 4917 

Іванов С. О. 5745 

Іванова Є. О. 4705 

Іванова Н. В. 4676 

Івановська Н. В. 5761 

Іванотчак Н. І. 5807 
Іванько Д. О. 5539 
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Івашко В. В. 5266 

Івженко Л. І. 5255 

Івченко В. Є. 4845 

Ігнатов А. О. 5577 

Ільницька О. В. 5216 

Ільченко Н. Б. 4621 

Ївженко Ю. В. 5156 
Йовенко С. (5849) 

Йоркіна Н. В. 5321 

Каденко Н. І. 4740 

Казакевич П. В. 5054 

Кайдан М. В. 5551 

Калач Д. М. 4690 

Калачиков О. Т. (4588) 

Калашник М. В. 5666 

Калініченко В. А. 5881 

Калініченко Є. В. 5690 

Калініченко О. В. 5575 

Калкаманова О. С. 5307 

Калужинська Ю. В. 5829 

Калько К. О. 5372 
Калюга К. В. 4959 

Калюжна А. Б. 5808 

Камишанський М. М. 4877 

Кант І. (4689) 

Канфуі І. В. 4985 

Капраль О. Р. 4826 

Кара І. А. 5686 

Карапетян О. А. 4637 

Карасєвич С. А. 5157 

Карпенко А. П. 4706 

Карпенко Г. В. 5518 

Карпенко І. О. 5315 

Карпенко Л. М. 4622 
Карпенко О. О. 4623 

Карпінська О. М. 4707 

Касіян Л. С. 5846 

Касперевич Л. В. 4756 

Катеринчук І. М. 5654 

Катинська І. В. 5317 

Катинська Л. Р. 5026 

Катюха І. А. 5540 

Кацемір Я. В. 4827 

Качуровський С. В. 5709 

Каширіна Є. В. 4708 

Кердзевадзе І. Р. 4918 

Килимчук А. А. 5865 

Киман А. М. 5688 
Кирилюк С. В. 5590 

Киричок О. Б. 4677 

Киричук І. М. 5360 

Кирпа- 

Несміян Т. М. 5346 

Кисельова О. І. 5060 

Кізілов Ю. Ю. 5075 

Кікоть О. Ю. 4810 
Кінаш О. В. 5667 

Кіндрат П. В. 4919 

Кіосак В. А. 5206 

Кіпер О. О. 4986 

Кірієнко В. О. 4987 

Кірюшатова К. В. 4606 

Кічура М. (5846) 

Кіянка І. Б. 4731 

Клепка Д. І. 4988 

Кливняк Б. М. 5373 

Клименко Г. О. 4765 

Клименко О. А. 4989 

Клименко С. І. 5158 

Климчук І. І. 4732 
Клубук В. В. 5894 

Ключнікова А. О. 5069 

Кметь Т. І. 5463 

Кнігніцька Л. П. 5626 

Кобаль М. І. 5063 

Кобзєва О. О. 5809 

Кобилін П. О. 5866 

Кобко Р. В. 5088 

Коваленко І. А. 4990 

Коваленко І. В. 5159 

Коваленко І. Л. 5722 

Коваленко Н. В. 4885 

Коваленко Т. В. 5519 
Коваленко Ю. С. 5762 

Коваленко- 

Марченкова Є. В. 4846 

Коваль М. М. 4991 

Коваль М. П. 5588 

Коваль О. М. 5356 

Ковальчук В. М. 5450 

Ковальчук М. В. 5882 

Ковалюк О. М. 5627 

Коврегін В. В. 5081 

Когут Ю. М. 5303 

Кожухова Т. В. 4854 

Козак В. І. 5217 

Козак Х. Р. 5758 
Козачинська В. В. 4678 

Козачок О. Л. 5628 

Козел В. М. 4607 

Козирєва Т. Є. 5393 

Козловський О. А. 5541 

Кокойко В. В. 5658 

Кокоркін О. Д. 5447 

Колесник Н. М. 5501 
Колєснік Т. В. 5061 

Колісніченко Р. М. 4735 

Коломіна О. Б. 4638 

Колосова І. І. 5351 

Колосова С. В. 5160 

Колосовська В. В. 5313 

Колюшева О. С. 4920 

Комарницький М. М. 4992 

Кондратова А. М. 5037 

Коновальчук В. І. 5100 

Конрад Ю. В. 4791 

Коплак О. В. 5261 

Копчак Б. Л. 5531 

Коржик А. О. 5196 
Коріненко А. І. 5698 

Корінчевська Т. В. 5528 

Коровіна Л. Д. 5352 

Король В. М. 5895 

Король Л. В. 5329 

Корольова В. В. 5823 

Корсун А. С. 4852 

Корчевська Л. О. 4624 

Корчинська Л. Ф. 4847 

Кос Р. В. 5296 

Косило М. Ю. 5126 

Косило Х. М. 5102 

Костенко П. А. 5691 
Кострубіцька А. В. 5089 

Костюк Д. В. 5720 

Костюченко Н. Ю. 5161 

Костючков С. К. 4679 

Котелюх М. Ю. 5394 

Котелянець Н. В. 5118 

Котляренко О. П. 4921 

Котляров В. О. 4828 

Коць І. І. 4639 

Кочина О. С. 5033 

Кошель В. О. 4835 

Кошіль Г. В. 5896 

Кошіль Н. М. 4922 

Кравченко А. А. 5297 
Кравченко М. С. 5874 
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Кравченко О. В. 5719 

Кравчук Н. О. 4640 

Кравчук С. В. 5542 

Кравчун П. П. 5389 

Красильнікова А. О. 5723 

Красновський С. А. 5629 

Краснокутська Ю. В. 4777 
Красова О. О. 5338 

Креденцер С. В. 5243 

Кресін О. В. 4858 

Кривенко А.-Д. О. 5197 

Кривий С. Б. 5282 

Кривцун О. В. 5231 

Крикливий Р. Д. 5724 

Кричинська О. В. 5775 

Кріль С. О. 5748 

Круглий Д. Г. 5738 

Крукевич О. М. 4993 

Кручак Л. В. 5699 

Крушельницький В. В. 

 5569 
Кубявка М. Б. 4589 

Куваєв М. В. 5573 

Кудрик Б. Т. 5374 

Кужель Л. М. 5759 

Кузембаєв О. С. 4994 

Кузенко О. Л. 5710 

Кузняк Н. Б. 5348 

Кузьменко А. І. 4923 

Кузьменко В. І. 5640 

Кузьменко Н. О. 5897 

Кузьоменська Л. Г. 4691 

Кулева О. В. 5451 

Кулик В. А. 5693 
Кулик М. М. 5267 

Кулик О. Є. 5109 

Кулицька О. В. 5452 

Кулініч О. О. 5024 

Кулінська А. В. 4796 

Куліцька С. В. 5034 

Кульчицький Д. В. 5502 

Кунєва З. Ю. 4924 

Купенко О. П. 5230 

Купира М. І. 4778 

Купчак І. М. 5443 

Курган Д. М. 5589 

Куриленко О. О. 5334 

Курінний Я. В. 5116 
Курносов М. В. 5276 

Кус Н. І. 5549 

Куцик А. М. 5283 

Куць О. І. 4848 

Кучер С. В. 5406 

Кучер С. О. 4667 

Кучеренко В. В. 4811 

Кучинова Н. М. 4709 
Кучинський Ю. Д. 4925 

Кучук О. І. 5268 

Кушнір М. М. 4995 

Кушнір О. С. 4757 

Кушнірук В. М. 5375 

Кущ М. М. 5662 

Кущенко І. В. 5580 

Лавданський А. О. 4594 

Лавровська Т. В. 4595 

Лада О. В. 5875 

Лазарева Н. О. 4641 

Лазарчук В. М. 5428 

Лазер Т. В. 5838 

Лазоренко Л. В. 5685 
Лазорко О. В. 4699 

Лазуренко О. О. 4710 

Лакоза С. Л. 5242 

Ларіна Т. Ф. 5605 

Ластовська І. О. 5683 

Латишева О. В. 4758 

Лахтадир О. В. 4711 

Левінас Е. (4689) 

Левусь Т. М. 5601 

Левчак Ю. А. 5390 

Левчук С. М. 4926 

Легенька А. О. 5269 

Легка Л. В. 5328 
Легкий О. А. 4853 

Лемеха Р. І. 4996 

Лисенко Л. В. 5798 

Лисенко М. І. 4997 

Лисецький Ю. М. 4598 

Литвин А. А. 5810 

Литвин А. Ф. 5162 

Литвиненко Л. О. 4608 

Литвинова О. І. 5520 

Лиховид П. В. 5636 

Ліґеті Д. (5786) 

Лісовенко А. І. 4609 

Лісович Т. Ю. 4642 

Лісунов С. В. 5453 
Ліхтер М. П. 5071 

Ліщук Т. Д. 5830 

Ло Кунь 5776 

Лобанова А. В. 5755 

Лобанова О. П. 4779 

Лобатюк В. А. 5543 

Лобойко К. М. 5429 

Логвиненко В. І. 4692 
Ломейко Ю. А. 4812 

Лопата О. А. 4878 

Лопатенко Д. Е. 5484 

Лу Чжоу 5479 

Лубський М. С. 5236 

Лузовіцька Ю. А. 5318 

Лукан О. М. 5700 

Лукашова С. О. 5103 

Луньов Є. С. 5314 

Лупир А. В. 5400 

Луць С. В. 5767 

Луцький Р. П. 4859 

Лучанінова О. П. 5134 

Лучків В. З. 4712 
Лю Кетін 5777 

Любарець А. В. 5898 

Любарець А. Ю. 4927 

Люгайло С. С. 5788 

Ляднева А. В. 4693 

Ляпунова В. А. 5135 

Мазур Д. В. 4780 

Мазур Ю. В. 4733 

Мазурак Т. А. 5731 

Мазурик С. В. 4928 

Майба Т. М. 4610 

Майданик О. В. 5130 

Майхрук З. В. 5218 
Макаренко В. І. 5163 

Макаренко О. В. 5164 

Макаренко О. Л. 5165 

Макаренко Т. Є. 4643 

Макаренко Т. Ю. 4644 

Макаров В. М. 5521 

Макарчук І. М. 5353 

Македон Г. М. 4781 

Маковей Ю. П. 4645 

Максименко Є. В. 5229 

Максимович Н. М. 5361 

Малик Р. В. 5454 

Малиновська Ю. Б. 4646 

Маломуж С. І. 4998 
Мальований М. І. 4797 
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Малярчук О. В. 4813 

Мандигра Ю. М. 5659 

Мандич О. В. 4625 

Манзюк М. В. 5291 

Мансарлійський В. Ф. 5245 

Маньковська Р. В. 4670 

Маренич А. В. 5201 
Маринич О. В. 5220 

Маринчак О. В. 5477 

Маринюк М. О. 5668 

Маркін С. І. 4929 

Маркуш П. П. 5256 

Марло К. (5837) 

Мартей Е. М. 4647 

Мартиненко В. М. 5630 

Мартинишин Г. Й. 4869 

Мартинців А. М. 4999 

Мартинюк А. С. 5728 

Мартинюк Г. В. 4601 

Марусяк Л. О. 4930 

Марущак О. А. 5000 
Мархонь Н. О. 5376 

Марченко О. В. 4931 

Марчук Ю. В. 4782 

Масюк В. М. 4648 

Матвейцова Д. С. 5740 

Матвієнко В. В. 5090 

Матвієнко М. Є. 5166 

Матусяк М. В. 5602 

Матющенко С. С. 4649 

Мауш Хакім 5594 

Мацкевич О. О. 5044 

Медведєв В. В. 5464 

Медведчук С. П. 5487 
Межевська Л. В. 5064 

Меладзе І. Н. 5430 

Мельник В. Г. 5532 

Мельник Г. В. 5753 

Мельник З. Ю. 5701 

Мельник М. П. 5354 

Мельник О. В. 4766 

Мельник Ю. М. 5503 

Мельничук Р. В. 5631 

Менделенко Д. В. 5778 

Мерсні А. 5552 

Метелап В. В. 4597 

Мєлікова Т. А. 5504 

Мигаль А. В. 5377 
Мигловець О. П. 5632 

Микитей О. М. 5471 

Микитюк М. В. 4759 

Миколаєнко Н. М. 5167 

Миколаєць А. П. 5091 

Миколенко В. А. 4860 

Милиця К. М. 5383 

Мирний О. М. 5669 
Мирний П. (5835) 

Мироненко К. С. 4650 

Михайлюк Г. О. 5041 

Михальченко О. М. 5001 

Мінь Шаовей 5168 

Мірзоян К. О. 5779 

Мірошниченко В. О. 4814 

Мірошниченко Д. С. 4694 

Міхнов А. П. 5790 

Міценко С. А. 4592 

Мовчан Б. В. 5811 

Мозальов В. Є. 5169 

Мозолев О. М. 5101 

Моісеєнко Д. М. 4870 
Мороз С. С. 4932 

Мороз Ю. А. 4720 

Москаєва О. О. 4695 

Москаленко В. В. 4829 

Москов В. А. 5131 

Мотруніч С. І. 5565 

Мохаммадсадегі  

Фаррох 5559 

Мохаммед Карам  

Джасім 4596 

Мохончук Б. С. 4933 

Мудрик С. П. 5284 

Музикіна Л. М. 5670 
Мунчак Є. Ю. 5223 

Мурзабулатова О. В. 4849 

Мурзановська А. В. 5002 

Мурликіна М. В. 5308 

Мустеца І. В. 5065 

Набока А. В. 5581 

Назаренко О. О. 5746 

Наконечний Р. А. 5448 

Натягла І. В. 5671 

Науменко О. В. 5237 

Наумова К. І. 4934 

Наумова О. С. 5003 

Нахаба О. О. 5455 

Немеш О. М. 4700 
Непомящих В. Ю. 5858 

Нестеренко О. В. 5619 

Нестеркіна М. В. 5332 

Нетлюх А. М. 5391 

Неустороєв  

(Неустроєв) Ю. Г. 4783 

Нефьодов О. О. 5465 

Нефьодов С. В. 4935 
Нечаєва К. О. 5038 

Нечипоренко Н. С. 5045 

Нечітайло І. С. 4723 

Николюк О. М. 4626 

Нідзельська Т. Л. 4651 

Ніжевський І. В. 5544 

Ніка О. М. 5472 

Нікітін А. В. 5277 

Ніколаєва Г. В. 5414 

Ніколаєвський О. Ю. 4611 

Нікуліна А. Г. 4936 

Нікульча Є. В. 5656 

Нісонський В. П. 5232 

Новаківський М. О. 5529 
Новиченкова М. В. 5859 

Новородовський В. В. 

 5899 

Носач А. В. 4937 

Носов С. С. 5646 

Обама Б. (5880) 

Ободовська В. О. 5867 

Ободовський Ю. О. 5319 

Овсюк Н. В. 5694 

Овчаренко А. О. 5304 

Овчаров М. Л. 5298 

Овчарова Н. Ю. 5522 

Одарченко О. М. 5633 
Одреховська Є. О. 5526 

Озьмінська І. Д. 4696 

Олексів Л. В. 5292 

Олекшій Л. М. 5651 

Олійник В. О. 5110 

Олійник О. С. 5812 

Ольховська М. М. 5004 

Омельченко Л. В. 5270 

Омельченко Ю. Є. 5729 

Омельян А. М. 5679 

Онай М. В. 4591 

Ониськів А. М. 5005 

Онищенко С. В. 4798 

Онопрієнко С. Г. 4938 
Онуфрів А. Р. 5170 
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Опушко Н. Р. 5104 

Орленко Б. М. 5019 

Оробченко О. Л. 5663 

Остапенко В. І. 5224 

Оцел В. Г. 5046 

Павленко О. М. 5207 

Павлишин С. Я. 4939 
Павлова Н. В. 5128 

Павлович Ю. П. 5111 

Павловська М. О. 5505 

Павлюк В. І. 4652 

Павлюк Р. В. 5735 

Павлюченко Ю. О. 5574 

Пагутяк Г. (5840) 

Паздніков Р. В. 5456 

Пазюк Р. І. 5271 

Паламарчук І. В. 4940 

Паламарчук К. В. 5006 

Паламарчук О. М. 5634 

Палига І. Є. 5494 

Палій О. С. 5598 
Паляничко Н. І. 4771 

Панасенко Г. О. 4799 

Панасюк В. М. 4941 

Паніна Ю. С. 5032 

Папенко Є. М. 5900 

Папченко О. В. 5684 

Паришкура В. В. 5055 

Пасєка Н. М. 4612 

Патряк О. Т. 5702 

Пацурковський П. А. 5202 

Пачовський В. (5842) 

Пеліна Г. О. 5780 

Перестюк І. М. 5092 
Перлова Н. О. 5299 

Перфільєв О. В. 5485 

Петінова О. Б. 4680 

Петренко В. І. 5279 

Петрецький С. В. 5249 

Петришин О. В. 5171 

Петров О. О. 5799 

Петрова А. С. 5056 

Петрович О. З. 5322 

Петропавловська В. О. 

 5506 

Петрушка К. І. 5591 

Пешко В. А. 5530 

Пивоваров О. В. 5395 
Пилипенко Н. В. 5172 

Пиндус В. Б. 5407 

Підан Л. Ф. 5339 

Підвербецька О. В. 5408 

Підлісний С. А. 4613 

Пілігрім К. І. 4653 

Піотрович Н. А. 5678 

Піранделло Л. (5838) 
Піскунова Н. О. 5711 

Піщан І. С. 5674 

Плевак С. М. 5093 

Подковко О. А. 5680 

Подорожна Т. С. 4886 

Поліщук А. С. 5901 

Поліщук О. А. 5545 

Половченя А. Б. 4942 

Полюхович О. І. 5007 

Поляк К. Ю. 5703 

Пономаренко Н. Г. 5173 

Попович І. С. 4724 

Порайко А. М. 5076 

Пославська Ю. В. 5675 
Посохова А. В. 5813 

Потіха Л. М. 5306 

Потравка Л. О. 4839 

Почерняєв К. Ф. 5323 

Почтар В. М. 5415 

Пресіч П. Ю. 5094 

Приймаченко А. С. 5756 

Присташ М. С. 5566 

Притула Л. А. 4654 

Притула М. Ю. 4792 

Приходченко О. О. 5814 

Приходько І. В. 5047 

Приходько О. В. 5781 
Проданик І. В. 5008 

Прокопець В. В. 5378 

Проскурова Я. О. 5379 

Простибоженко О. С. 5039 

Прохоров В. М. 5689 

Прохоров М. Г. 4741 

Процька В. В. 5380 

Процюк О. В. 5357 

Прудникова І. М. 4655 

Прудніков Ю. В. 4830 

Пуленк Ф. (5778) 

Пуріга І. П. 5712 

Пурій М. Р. 4737 

Пустовар В. В. 4784 
Пушкарьова Н. О. 5347 

Работинська В. О. 5057 

Радохліб Г. М. 5672 

Радченко О. О. 5077 

Радченко О. Ю. 4943 

Радченко Ю. О. 5488 

Разумей М. М. 5095 

Райхвайн А. (5105) 
Рафальський А. Р. 4944 

Рашман Б. Г. 4656 

Ребриш Б. Ю. 4879 

Ренчка І. Є. 5831 

Рибачківська Л. Є. 5800 

Рибчич І. Є. 5096 

Ригас Т. Є. 5203 

Роборчук С. В. 5449 

Рожак- 

Литвиненко К. Б. 5769 

Розумний О. М. 4734 

Романенко Д. В. 5489 

Романенко К. Л. 5507 

Романишин В. М. 5853 
Романкова Л. М. 4681 

Романюк І. О. 4945 

Романюк О. В. 5508 

Романюк Ю. А. 5272 

Романюк Я. М. 5050 

Ромашко О. М. 4657 

Роспотнюк В. П. 5257 

Рубан А. В. 5732 

Рубльов В. В. 4658 

Руденко В. В. 5582 

Руденко І. М. 5311 

Руденко О. М. 4767 

Руденко Т. А. 5396 
Руденко Т. О. 5252 

Рудковська М. Р. 5009 

Рудковський О. В. 4790 

Рудницький Я.-Б. (5825) 

Рудниченко С. М. 4946 

Русакова Г. В. 5285 

Русняк В. А. 5362 

Русова О. С. 4742 

Савєльєва Н. М. 5416 

Савич В. С. 5233 

Савич І. М. 5225 

Савченко В. А. 5886 

Савчин І. З. 4785 

Сагуйченко В. В. 4682 
Садовський М. М. 4871 
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Садчікова К. А. 5010 

Саєнко Г. Ю. 5011 

Сазонов В. В. 5791 

Сазонова С. В. 4831 

Салей М. І. 4947 

Салій О. Р. 5847 

Самара С. Г. 5078 
Самая Т. В. 5782 

Самсоні- 

Тодорова О. О. 5592 

Самчук І. М. 5316 

Самчук К. І. 5704 

Сандовал Зархі К. Р. 5546 

Саранюк А. Ю. 5713 

Саржевський А. С. 5490 

Сауссен Бен Аммар 5409 

Сахно Т. В. 5641 

Сачук Ю. В. 5286 

Саяпіна С. А. 5113 

Сегіда К. Ю. 5862 

Селіванов М. Ф. 5280 
Семененко А. І. 5466 

Семененко В. В. 5012 

Семенець А. П. 5705 

Семенов О. С. 5114 

Семенова М. В. 5020 

Семенюк Т. П. 5817 

Семерня О. М. 5136 

Семироз Н. Г. 5766 

Семків М. В. 5335 

Семко П. О. 5583 

Сеньковська Я. Т. 5764 

Серватович А. М. 5458 

Сердечна І. Л. 5040 
Середа В. В. 5250 

Середа Т. М. 4948 

Середняк Д. П. 5642 

Серьогіна Н. В. 4786 

Се-Фей  5457 

Сивак В. П. 5195 

Сидорук Н. О. 5386 

Сиротинська Н. І. 5771 

Сисоєв Д. О. 5309 

Сич Р. В. 5174 

Сиченко І. А. 5902 

Сичик М. М. 5387 

Сідей М. І. 5226 

Сідоров М. В. 4856 
Сідун Ю. В. 5757 

Сілін Г. А. 5509 

Сільвейстр А. М. 5137 

Сімакова- 

Єфремян Е. Б. 4960 

Сімченко С. В. 5273 

Сімчук І. В. 5491 

Сірак І. П. 5132 
Сіренко О. С. 5673 

Сітовська Л. В. 5175 

Сіухіна К. М. 5706 

Сіцінська І. О. 5431 

Січка М. Л. 5903 

Скалозубова Н. С. 5741 

Скібчик В. І. 5620 

Скідан О. В. 5752 

Складанна К. І. 4768 

Скок В. І. (5891) 

Скоморович І. Г. 4800 

Скрипник А. Ю. 5887 

Скрябін О. М. 4961 

Скульська І. В. 5681 
Слабан М. М. 4872 

Слабко В. М. 5138 

Слесаренко О. О. 5904 

Слободян В. М. 5621 

Слободянік М. М. 5848 

Слободянюк О. В. 4801 

Слюсаренко Г. О. 5258 

Слюсарчук Х. Р. 5013 

Смаглій І. В. 5849 

Смаль Я. А. 5117 

Смолій К. Б. 5238 

Смоляна Т. А. 5818 

Собчук С. І. 4815 
Сойчук Р. Л. 5121 

Соколовський М. В. 5027 

Соловйов А. І. 5606 

Соловйова О. В. 5176 

Солоніцин Є. О. 5459 

Сорока І. І. 5787 

Сорока О. С. 4949 

Сорокова Н. М. 5527 

Сорочкіна К. О. 5725 

Соручан В. П. 5397 

Соха Ю. І. 5097 

Співаков І. І. 4950 

Сребнюк В. З. 5850 

Срібна О. В. 4713 
Ставнійчук А. П. 4951 

Станіслав О. В. 5819 
Старух А. І. 4793 
Стеблянко І. О. 4750 
Степурко В. (5772) 
Степурко В. І. 5783 
Стовпець О. В. 4683 
Стойка В. В. 5460 
Стоян Ю. С. 5048 
Страховецька Ю. В. 5510 
Страшко І. В. 5511 
Стрельник В. В. 5072 
Стрельніков М. В. 5177 
Стрельцова Ю. В. 5721 
Стреляєв Ю. М. 5287 
Стрижакова А. Ю. 5098 
Стрілкова Т. О. 5751 
Стрілько В. Ю. 4880 
Струк І. М. 5832 
Студінська Г. Я. 4820 
Ступак Д. В. 5860 
Судомир М. Р. 5614 
Сук І. В. 4668 
Суліма О. А. 4590 
Супрун Т. С. 5058 
Сурілова О. О. 4887 
Сухаревська Г. В. 4728 
Суховірська Л. П. 5125 
Сушко М. Ю. 4850 
Сьомченков О. А. 4802 
Таравнех Д. Ш. 5512 
Тарануха В. Ю. 4614 
Тарасенко О. М. 5480 
Тарасова А. В. 5801 
Тарасюк Л. С. 4684 
Тарнополов Р. В. 4615 
Таттіс А. 5381 
Телішевська О. Б. 4659 
Терешкін К. І. 5461 
Терещенко В. В. 4669 
Терещенко М. М. 4697 
Терещук О. Д. 4888 
Тесленко М. М. 5432 
Тимофєєва І. Б. 5178 
Тимощук О. М. 5553 
Тимченко І. П. 4660 
Тимчишин В. Б. 5241 
Тирінов А. І. 5247 
Тихолаз В. О. 5349 
Тихоненко- 

Поліщук Ю. О. 5259 
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Тичков В. В. 5749 

Тиш І. І. 5398 

Тищенко І. В. 5355 

Тітенко А. Ю. 5513 

Тітова С. В. 5179 

Ткаченко С. О. 5514 

Ткачук В. А. 4751 
Ткачук Т. М. 4832 

Токарєва Л. В. 5854 

Токарчук О. М. 5180 

Топов А. Г. 4760 

Топол Г. А. 5792 

Торбунова Н. В. 5105 

Торжевський М. В. 4769 

Трегуб В. О. 5743 

Трет'як А. В. 5570 

Тригуб І. І. 5181 

Тригуба А. М. 4627 

Трикашна Ю. І. 5182 

Трунов О. М. 5747 

Трухачова К. В. 5714 
Трушкіна Н. В. 5715 

Тулученко Н. В. 5742 

Туранли Ф. Ґ. 5868 

Турчин О. В. 4714 

Турчин Т. Р. 5876 

Тюлєнєв С. А. 4770 

Удовік В. В. 5883 

Українець М. С. 5523 

Уласевич Л. П. 5433 

Урбанович А. М. 5417 

Ус С. І. 5615 

Фалатюк О. С. 4952 

Фалюш О. А. 5342 
Фатєєва Ю. О. 5288 

Фатхутдінов В. Г. 4889 

Федоренко О. Б. 5851 

Федоренкова Л. І. 5274 

Федорінчик А. С. 5802 

Федорова Т. М. 5905 

Федун О. М. 5343 

Федунків З. Б. 5906 

Федченко З. А. 5622 

Федченко Ю. О. 5183 

Ферфецька К. В. 5434 

Фесенко Є. І. 5435 

Філіпенко О. І. 5852 

Фіщенко Я. В. 5481 
Фоґель Д. (5853) 

Фоменко А. Є. 4953 

Фоменко М. В. 5014 

Фоміна Л. О. 4881 

Фомічьов В. В. 5227 

Форманюк Ю. В. 4715 

Хаітов П. О. 5079 

Халецька В. М. 5436 
Хамаде Л. М. 5446 

Хамза Алі Адел  

Хамза 5560 

Харжевський В. О. 5525 

Харченко О. Г. 5310 

Хворостяний В. В. 5289 

Хеблов Ісмааіл  

Абдул Асалам А 4661 

Хейлі А. (5813) 

Хіля А. В. 5129 

Хлистюк М. В. 5251 

Хмельничий С. Л. 5676 

Хміляр О. Ф. 4701 

Ходєєва Н. В. 5028 
Холодило П. В. 5015 

Холодьон О. М. 5833 

Хорош М. В. 5363 

Хорошавіна О. А. 5784 

Хотімська Ю. В. 5437 

Хребто Т. С. 5112 

Христофор Філалет (5850) 

Хуа Вей 5184 

Хуссаін Валід Шер 4616 

Царенко К. В. 5185 

Царик О. М. 5106 

Цвіркун Л. О. 5186 

Цебрієнко Т. В. 5744 
Церенюк О. М. 5677 

Цзя Яочен 5187 

Цзян Маньні 5785 

Циганок О. В. 5438 

Цуркан М. Л. 4662 

Цушко І. О. 5439 

Цюпак В. П. 4833 

Цюра В. В. 5025 

Чашечнікова Н. В. 5127 

Чеберяк Ю. П. 5099 

Чекалюк В. В. 4725 

Чекамова О. І. 4834 

Чекмарьова І. М. 5016 

Чемерис О. А. 4593 
Чентуков І. Ю. 4857 

Череднікова О. В. 5584 

Черкашина Ж. В. 5188 

Чернець М. О. 4729 

Чернишов О. Ю. 4787 

Чернієнко О. І. 5567 

Чернілевська О. І. 5035 

Чернова В. В. 4663 
Чернявський В. В. 5139 

Черняєв М. С. 5440 

Черьопкін Є. С. 5750 

Четверик О. О. 5647 

Чжан Хаоюй 4794 

Чигринов В. Е. 5305 

Чижов О. І. 5877 

Чимшир В. І. 4628 

Чинчик О. С. 5644 

Чиньона І. І. 4730 

Чирчик С. В. 5140 

Чистюхіна Ю. А. 4816 

Човганюк М. М. 5815 

Чорна Н. О. 5300 
Чорній Б. П. 5716 

Чуваков О. А. 4962 

Чудінович О. В. 5301 

Чуприна Г. М. 5467 

Чупринов Є. В. 5733 

Чусова О. М. 5189 

Чусовітіна Н. М. 5643 

Чухлебов І. О. 4954 

Шайбі Абдеррахім 5492 

Шамсутдінова А. В. 5652 

Шандренко Р. В. 5554 

Шапарь Л. В. 5635 

Шаповал М. В. 5562 
Шараг О. С. 4761 

Шарин С. В. 5210 

Шарипіна Я. Ю. 5324 

Шастова І. В. 5120 

Шатіло Л. О. 5861 

Шаульська Г. М. 5080 

Шаура А. Ю. 5190 

Шахмаєв А. Є. 5382 

Шваля В. І. 5275 

Швець В. В. 5884 

Швець Д. Ю. 5066 

Швець О. О. 5717 

Шевкопляс Л. В. 5191 

Шевченко А. В. 4851 
Шевченко А. Г. 5290 
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Шевченко А. І. 5192 

Шевченко В. А. 4664 

Шевченко Г. М. 4821 

Шевченко П. Ю. 4955 

Шевченко С. Л. 4719 

Шевчук А. М. 4817 

Шевчук В. (5844) 
Шевчук В. В. 4818 

Шевчук З. С. 5834 

Шевчук К. С. 4685 

Шевчук С. М. 5863 

Шекета В. І. 4599 

Шендрик В. Г. 5478 

Шепетько- 

Домбровський О. Г. 5441 

Шепітчак В. Б. 5760 

Шереметьєва С. Г. 5193 

Шерепітко А. С. 5821 

Шехлович А. М. 4762 

Шидліч А. Л. 5211 

Шикула Р. Р. 5194 
Шило П. В. 5234 

Шимко А. В. 5718 

Шингарьов Д. О. 5017 

Шинкарьов О. О. 5073 

Ширінкін С. В. 5442 

Ширшова В. М. 4956 

Шкілюк О. П. 5556 

Шкляр В. М. 5624 

Шкуров Є. В. 5836 

Шкуропацький О. І. 4957 

Шкута О. О. 4963 
Шлюнь Н. В. 5585 

Шляхтич С. Л. 5444 

Шматковська К. А. 5657 

Шологон Л. І. 5869 

Шпак О. Л. 5547 

Шпачук О. О. 5548 

Штефан О. О. 5051 

Штогрин А. С. 5603 

Штогрин Г. С. 5204 

Штучка Т. В. 5616 

Шудляк Н. О. 5198 

Шульга М. В. 5515 

Шульц Б. (5853) 

Шуляк М. Л. 5593 
Шумська В. Р. 5219 

Шумська Я. І. 5763 

Шупа Л. З. 4819 

Шурдак М. І. 5786 

Шут С. О. 4763 

Шутий О. І. 5648 

Щебетюк Н. Б. 5888 

Щербина А. В. 5595 

Щоголєв А. С. 5340 

Юношева О. П. 5341 

Юреско Т. А. 5596 
Юркевич Ю. М. 5030 

Юрчак Е. В. 5907 

Яворський А. А. 5885 

Якимова О. О. 5770 

Якимович М. В. 5524 

Яковлєва Ю. В. 4665 

Якуша В. В. 5734 

Якушева О. В. 4788 

Яніцка-Панек Т. 5141 

Янович В. П. 5617 

Япаров В. В. 5246 

Яремко О. П. 4764 

Яровенко Т. С. 4752 

Ярош В. О. 5399 
Ясірова Ю. Ф. 4745 

Яцентій Б. Р. 4588 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 мистецтвознавство 5786 

Автономна Республіка Крим 

 іст. науки 5859 

 мистецтвознавство 5768 

Азербайджан 

 юрид. науки 4884 

Болгарія 

 іст. науки 5881 

Велика Британія 

 філол. науки 5815 

Вінницька обл. 

 іст. науки 5901 

Волинська обл. 
 іст. науки 5870, 5896 

 мед. науки 5469 

Галичина 

 історія 5900 

 педагогіка 5102 

Гуцульщина 5847 

Десна, р. 

 гідрохімія 5318 

Дніпровсько-Донецька западина 

 геологія 5315-16 

Дніпропетровська обл. 

 екон. науки 4776 

Еквадор 

 техн. науки 5546 

Закарпатська обл. 

 геогр. науки 5317 

 мистецтвознавство 5780 

 с.-г. науки 5600 

Запорізька обл. 

 біол. науки 5321 

 іст. науки 5857 

Західна Україна 
 архітектура 5765 

 біол. науки 5200 

 екон. науки 4754 

 іст. науки 5906 

 мед. науки 5353 

 мистецтвознавство 5769 

 с.-г. науки 5626 

 філол. науки 5822 
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Західний Лісостеп України 
 зерн. культури 5644 
 лісівництво 5601 
Івано-Франківська обл. 
 іст. науки 5876 
Ізраїль 
 пед. науки 5108 
Інгулець, р., бас. 
 флора 5338 
Канада 
 екон. науки 4856 
Київ 
 іст. науки 5903 
Київська обл. 
 іст. науки 5858 
Китай 
 геогр. науки 5865 
 мистецтвознавство 5776 
Кіпр 
 політ. науки 4745 
Країни Європ. Союзу 
 держ. упр. 5089, 5098 
 екон. науки 4726 
 пед. науки 5173 
 юрид. науки 4873, 4875, 4910,  
  4930, 4948, 5032, 5039,  
  5041, 5055, 5063 
Країни Європи 
 держ. упр. 5094 
 екон. науки 4759, 4835 
 культурологія 4729 
 техн. науки 5235 
 юрид. науки 4860, 4872 
Країни Латин. Америки 
 політ. науки 4739 
Країни Півд.-Сх. Європи 
 іст. науки 5861 
Країни Сх. Азії 
 політ. науки 4733 
Країни Сх. Європи 
 пед. науки 5181 
Лівобережна Україна 
 с.-г. науки 5599 
Лівобережний Лісостеп України 
 агрохімія 5628 
 хвороби рослин 5640 
Лісостеп України 
 агрохімія 5649, 5652 
 гербологія 5638 
 зерн. культури 5645 

 овочівництво 5658 

 флора 5341 

Львів 

 архітектура 5764 

Львівська обл. 

 іст. науки  5872 

Мелітополь, м., Запоріз. обл. 
 біол. науки 5321 

Нідерланди 

 політ. науки 4740 

Німеччина 

 пед. науки 5105 

 політ. науки 4738, 4740, 4742 

 соц. комунікація 4671, 4675 

 філос. науки 4689 

 юрид. науки 4875 

Одеська обл. 

 с.-г. науки 5657 

Південна Україна 

 іст. науки 5894 

 с.-г. науки 5656 
 юрид. науки 5016 

Південний Степ України 

 агротехніка 5635 

 зерн. культури 5646 

Північно-Східна Україна 

 біол. науки 5343 

Поділля 

 етнологія 5198 

 лісівництво 5602 

 освіта 5104 

 соц. географія 5864 

Покрово-Киріївський масив 

 петрологія 5314 
Польща 

 геогр. науки 5867 

 держ. упр. 5093 

 мистецтвознавство 5763 

 пед. науки 5101, 5111, 5141 

 політ. науки 4741-42 

 філос. науки 4685 

 юрид. науки 5026 

Правобережна Україна 

 біол. науки 5322 

 іст. науки 5887 

 філол. науки 5833 

Правобережний Лісостеп України 

 агротехніка 5632-33 

 агрохімія 5651 
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 зерн. культури 5625, 5634 

 рослинництво 5639, 5648,  

  5650, 5654 

 флора 5339 

Прип'ять, р., бас. 
 екологія  5199 

Російська імперія 

 іст. науки 5879 

Росія 

 юрид. науки 4930 

Румунія 

 мистецтвознавство 5780 

Сербія 

 мистецтвознавство 5784 

СРСР 

 іст. науки 5884, 5887 

Степ України 

 тваринництво 5674 
Сумська обл. 

 іст. науки 5877 

Східна Галичина 

 історія 5770, 5869 

США 

 іст. науки 5880 

 філол. науки 5812-13, 5825 

 юрид. науки 4977, 5021 

Тайвань 

 мистецтвознавство 5777 

Тернопільська обл. 

 геогр. науки 5864 

Тиса, р., бас. 

 гідрологія 5319 
Туреччина 

 іст. науки 5868, 5882 

Угорщина 

 пед. науки 5111, 5148 

Україна 

 біол. науки 5338 

 геогр. науки 5313, 5863, 5867 

 держ. упр. 5074-78, 5080-82,  

  5085-87, 5090-91,  

  5093-96, 5098-99 

 екон. науки 4629, 4643, 4746,  

  4750, 4752-53, 4762-63,  

  4766, 4769-70, 4773, 4780,  
  4783, 4785, 4789, 4791, 4793,  

  4796-801, 4807, 4811-12, 4816,  

  4836-51, 4856, 5088, 5692, 5713 
 іст. науки 4588, 4670, 5868, 5871,  

  5873-75, 5883, 5886, 5888-89,  
  5891-93, 5895, 5897-99,  
  5902, 5904, 5907 
 мед. науки 5362 
 мистецтвознавство 5761, 5763,  
  5767, 5771-74, 5782-83 
 пед. науки 5103, 5106, 5113,  
  5121, 5123, 5126, 5146, 
   5165, 5175 
 політ. науки 4731, 4734 
 с.-г. науки 5643, 5675 
 соц. комунікація 4672, 4725 
 філол. науки 5829 
 філос. науки 4677, 4690, 4692,  
  4718, 4722 
 юрид. науки 4860, 4862-64,  
  4868, 4873, 4876, 4878, 4880, 
   4886, 4888-89, 4891-98, 4901-11,  
  4914-18, 4920-22, 4925-27, 4929-38,  
  4941-42, 4944-48, 4950, 4952-57,  
  4962-66, 4968-72, 4974, 4978,  
  4982, 4989-92, 4994-98, 5000-03,  
  5005, 5011-12, 5014, 5019, 5021,  
  5025-26, 5030, 5032-33, 5038-41,  
  5043, 5047-50, 5052-56, 5059,  
  5064, 5067, 5069-71 
Українське Полісся 
 історія 5860 
Українські Карпати 
 етнографія 5195 
 лісівництво 5603 
Франція 
 мистецтвознавство 5778, 5785 
 політ. науки 4740, 4742 
 філос. науки 4694 
Харківська обл. 
 геогр. науки 5866 
Хмельницька обл. 
 іст. науки 5901 
Черкаська обл. 
 іст. науки 5856, 5905 
Чернігів 
 іст. науки 5890 
Чехія 
 політ. науки 4744 
Чехословаччина 
 іст. науки 5885 
 пед. науки 5111 
Японія 

 іст. науки 5883 
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