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ПЕРЕДМОВА 

"Літопис авторефератів дисертацій" — державний бібліографічний покажчик, 
призначений для поточного інформування про автореферати дисертацій, що 
захищаються в наукових і вищих навчальних закладах України на здобуття наукових 
ступенів доктора та кандидата наук. 

"Літопис авторефератів дисертацій" виходить щоквартально і відображає 
автореферати дисертацій незалежно від їхнього обсягу, тиражу та способу друку. 

Бібліографічний запис містить: 
— порядковий номер запису; 
— заголовок бібліографічного запису; 
— бібліографічний опис; 
— номер державної реєстрації, за яким видання зареєстровано в Книжковій 

палаті України (подано в прямих дужках після бібліографічного опису); 
— індекс Універсальної десяткової класифікації (розташовано в правому 

нижньому кутку бібліографічного запису). 
Заголовок бібліографічного запису складається згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 

"Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографіч-
ний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80—2000, ІDТ)". 

Бібліографічний опис здійснюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання". 

Слова та словосполучення скорочуються згідно з ДСТУ 3582:2013 "Інформація 
та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень україн-
ською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)" і 
ГОСТ 7.12—93 "Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила" та ДСТУ 7093:2009 "Система стандартів з інформації, бібліо-
течної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, 
поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), 
МОD; ISO 832:1994, МОD)". 

Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць "Розташування біб-
ліографічних записів у державних бібліографічних покажчиках на основі Універ-
сальної десяткової класифікації" (Київ, 2014 р.). У середині кожного розділу записи 
розміщено за рубриками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата наук", а 
всередині рубрик — за алфавітною послідовністю прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та гео-
графічний. 

В іменному покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, котрим при-
свячено автореферати (персоналії). Автори з однаковими прізвищами та ініціалами 
об'єднано в одній рубриці. Номери, віднесені до персоналій, подано в круглих 
дужках. 

Географічний покажчик містить найменування географічних об'єктів, розгля-
нутих у авторефератах дисертацій. 

Нумерація в "Літописі авторефератів дисертацій" суцільна впродовж року. На 
титульній сторінці в круглих дужках зазначено номери бібліографічних записів від-
повідного випуску. 

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, при-
значене бібліотекарям, бібліографам і науковцям, які підвищують свій професійний 
рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці. 
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буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / 
Чевардін Владислав Євгенійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Військ. ін-т 
телекомунікацій та інформатизації М-ва оборони України]. — Харків, 2017. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — 100 пр. — [2017-4397 А] 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформа-
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— 100 пр. — [2017-4889 А] УДК 004.056.55 
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ристувачів розподілених систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Захаріудакіс Лефтеріс 
(Греція) ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 
Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 
— [2017-5048 А] УДК 004.056.523 

6. Лада Н. В. Метод синтезу операцій потокового шифрування з точністю до 
перестановки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.21 "Системи захисту інформації" / Лада Наталія Володимирівна ; Нац. авіац. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту 
інформації" / Полуяненко Микола Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна. — Харків, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — 
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14. Філатова Г. Є. Методи та засоби підтримки прийняття рішень в біомедич-

них системах на основі морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. 

прилади і системи" / Філатова Ганна Євгенівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (64 назви). — 100 пр. 

— [2017-4395 А] УДК 004.832.2:004.932.2]:616-079-71 
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На ступінь кандидата 

15. Довженко Н. М. Методика забезпечення достовірності інформації на основі 

двомірного кодування в сенсорній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Довженко Надія Михайлівна ; 

Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-4568 А] УДК 004.89.056.55 

16. Лютенко І. В. Моделі та інформаційні технології комплексного оціню-

вання багатоознакових об'єктів в задачах підтримки прийняття рішень : автореф. дис. 

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

Лютенко Ірина Вікторівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (26 назв). — 100 пр. — [2018-0201 А] 

 УДК 004.89 

17. Мельник К. В. Метод і моделі інформаційного скринінгу медичної доку-

ментації в системах підтримки прийняття рішень з неоднозначною інформацією : 

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

технології" / Мельник Каріна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-

0203 А] УДК 004.89.032.2:61 

18. Приходнюк В. В. Технологічні засоби трансдисциплінарного представлен-

ня геопросторової інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Приходнюк Віталій Валерійович ; НАН 

України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 150 пр. — [2017-4995 А] 

 УДК 004.82:528.06 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь кандидата 

19. Бабій А. С. Моделі, методи та інтелектуальна інформаційна технологія 

аналізу неоднорідних послідовностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Бабій Андрій Степанович ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-4523 А] УДК 004.942 

20. Долинний В. В. Моделі, методи і технологічні засоби побудови ряду ве-

ликомасштабних тематичних карт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Долинний Василь Володимиро-

вич ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0177 А] УДК 004.9:912.43 

21. Загородня Д. І. Інформаційна технологія структурно-статистичної іденти-

фікації ієрархічних об'єктів за характерними точками їх контурів в автоматизованих 

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

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Загородня Діана Іванівна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 110 пр. — [2017-4410 А] УДК 004.9 

22. Лендюк Т. В. Знання-орієнтовані методи та інформаційна технологія для 

побудови системи комп'ютеризації освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Лендюк Тарас Васильович ; 

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

(22 назви). — 110 пр. — [2017-4418 А] УДК 004.9:378 
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23. Малахова М. О. Моделі та методи визначення параметрів, діагностики та 
відлагодження комп'ютеризованої системи управління рентгенівською установкою : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Малахова Марина Олегівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 
100 пр. — [2017-5016 А] УДК 004.9:616-073.7-71 

24. Пітерцев О. А. Інформаційна технологія виявлення зон потенційного обле-
деніння повітряних суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Пітерцев Олександр Андрійович ; Нац. авіац. 
ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (29 назв). — 100 пр. — 
[2017-4943 А] УДК 004.9:656.7.052.54 

25. Федоренко К. В. Методи статистичного моделювання випадкових функцій 
у задачах моніторингу навколишнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 04.00.05 "Геол. інформатика" / Федоренко 
Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2017-4674 А] 

 УДК 004.942:[550.8.013:502.175 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

26. Безкровний М. Ф. Формування і розвиток регіональних інформаційно-
консультаційних (дорадчих) служб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Безкровний 
Микола Федорович ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 
33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2017-4762 А] 

 УДК 005.942:332.12]:63 
27. Палант О. Ю. Теоретико-методологічні засади управління системною мо-

дернізацією підприємств міського електричного транспорту : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-
ствами" / Палант Олексій Юрійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-
кетова. — Харків, 2017. — 38 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(44 назви). — 100 пр. — [2017-4581 А] УДК 005.591.6:656.078 

28. Русінова О. С. Управління забезпеченням розвитку промислових підприємств : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та 
упр. підприємствами" / Русінова Ольга Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (32 назви). — 120 пр. — [2017-
4433 А] УДК 005.932:334.716 

29. Ткаченко С. А. Розвиток систем економічної діагностики в стратегічному 
менеджменті суб'єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Ткаченко Сергій Анатолійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка, [ВНЗ "Міжнар. технол. ун-т "Миколаїв. політехніка"]. — 
Харків, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—31 (71 назва). — 100 пр. — [2017-
4868 А] УДК 005.21:631.15 

30. Якимишин Л. Я. Логістична парадигма формування ланцюгів поставок 
товарів повсякденного попиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Якимишин Лілія Яро-
славівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2017. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 100 пр. — [2017-4439 А] УДК 005.932 
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На ступінь кандидата 

31. Антонова О. М. Управління економічною безпекою сфери вищої освіти 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Антонова Олена Михайлівна ; ВНЗ "Нац. акад. 

упр.". — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — [2017-

5082 А] УДК 005.922.1:378](477) 

32. Бірченко Н. О. Стратегічні засади ризик-менеджменту підприємств агро-

продовольчої сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бірченко Наталія Олександрів-

на ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2017-4843 А] 

 УДК 005.342:631.15 

33. Величко В. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерству 

на паливно-енергетичних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимир Анатолійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4607 А] УДК 005.934.3:343.74]:620.9 

34. Вішка І. С. Формування та розвиток системи адміністрування на підприєм-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Вішка Ірина Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-4368 А] УДК 005.5 

35. Гайденко С. М. Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств 

житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гайденко Сергій 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2017-4445 А] УДК 005.21:332.87 

36. Годящев М. О. Удосконалення інструментарію управління діловою актив-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Годящев Максим Олександро-

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

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-0255 А] УДК 005.5:334 

37. Дмитренко Р. М. Ефективність процесу функціонування підприємств м'ясо-

продуктового підкомплексу: теоретико-методологічні аспекти : автореф. дис. на здо-

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

ствами" / Дмитренко Руслан Миколайович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 

2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-4731 А] УДК 005.336.1:[338.439.4:637.5 

38. Дядін А. С. Оцінка ефективності підприємницької діяльності в роздрібній 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Дядін Андрій Сергійович ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4823 А] 

 УДК 005.336.1:339.37]-047.44 
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39. Ковшик В. І. Управління логістичними витратами машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ковшик Валентин Ігорович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-4575 А] УДК 005.932:621 
40. Кононенко Г. І. Управління конкурентними перевагами підприємств швей-

ної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кононенко Ганна Ігорівна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0276 А] УДК 005.332.4:687 

41. Корженевська В. М. Використання економічних інструментів антикризо-

вого управління діяльністю підприємств машинобудування : автореф. дис. на здо-

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

ствами" / Корженевська Вікторія Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 
2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 110 пр. — [2017-4452 А]

 УДК 005.931.1:621 

42. Крижановський В. І. Вартісно-бюджетні моделі управління "за відхилен-

нями" будівельними проектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Крижановський Віктор 

Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0117 А] УДК 005.8:69 

43. Кулик Ю. М. Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Кулик Юлія Михайлівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 

2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — [2017-4453 А]

 УДК 005.334:[005.932:621 
44. Кутова Н. Г. Удосконалення економічного механізму стимулювання 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кутова Наталя Геннадіївна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. 
— Рівне, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2017-4832 А] УДК 005.96:331.101.3 

45. Ліштаба Л. В. Формування механізму компетентності менеджерів в системі 

охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ліштаба Людмила Вікторівна ; Терно-
піл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 150 пр. — [2017-4741 А] УДК 005.336.2:614.2-051 

46. Мельниченко О. О. Формування антикризового управління на промисло-

вих підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мельниченко Олександр Олек-

сійович ; Приват. ВНЗ "Європ. ун-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Київ, 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4985 А]

 УДК 005.59:005.334]:334.716 
47. Нестерчук Я. А. Формування механізму стійкого розвитку садівничих під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Нестерчук Яна Андріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", 

[Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0206 А] УДК 005.412:631.11:634 
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48. Оке Опеолува Адедеджі. Управління стійким розвитком переробних під-

приємств агропродовольчої сфери України і Нігерії : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Опеолува Адедеджі ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4779 А] 

 УДК 005:338.43](477+669.1) 

49. Паламаренко Я. В. Стратегія інноваційного розвитку спиртової промисло-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Паламаренко Яна Вікторівна ; Вінниц. 

нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-0211 А] УДК 005.21:338.45:663.5](477) 

50. Письменна О. О. Теоретичні основи та методичний інструментарій форму-

вання кадрової стратегії підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

сандра Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т", [Нац. металург. акад. України]. 

— Дніпро, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-4463 А] УДК 005.95/.96 

51. Савоніна Н. С. Модернізація організування виробничої діяльності приладо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Савоніна Надія Степанівна ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

4861 А] УДК 005.591.6:681.2 

52. Садова М. Є. Формування стратегії управління якістю продукції під-

приємств будівельно-дорожнього машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Садова Марія Євгенівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4948 А] 

 УДК 005.21:658.56:625 

53. Терованесова О. Ю. Формування конкурентного статусу підприємств ма-

шинобудування на основі ресурсно-діяльнісного підходу : автореф. дис. на здобуття 

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

ствами" / Терованесова Олександра Юріївна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Запоріжжя, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(18 назв). — 150 пр. — [2017-4588 А] УДК 005.332.4:621 

54. Феоктистова О. І. Модель та методи компетентнісно-орієнтованого експерт-

ного оцінювання команди виконавців високотехнологічного проекту : автореф. дис. 

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

програмами" / Феоктистова Олена Ігорівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-5074 А] УДК 005.953.2:005.8]:519.866 

55. Шумкова В. І. Управління системою економічної безпеки аграрних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шумкова Вікторія Ігорівна ; 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-

4480 А] УДК 005.934:631.11 
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56. Яковенко В. О. Проектно-орієнтоване формування профілю професійної та 
публікаційної активності науковця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Яковенко Володимир 
Олександрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4600 А] УДК 005.8 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

57. Кім Н. І. Удосконалення методів оцінювання якості об'єктів кваліметрії за 
рахунок ефективного використання статистичної інформації : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація 
та метрол. забезп." / Кім Наталія Ігорівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4654 А] 

 УДК 006.91:658.562.4 
58. Челишева С. В. Удосконалення нормативних документів енергозберігаю-

чих режимів волого-теплової обробки текстильних матеріалів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Челишева Світлана Вікторівна ; Укр. інж.-пед. акад. — 
Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2017-
4678 А] УДК 006.85.015.2:687.03 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

59. Гавеля О. М. Трансформація культурних цінностей обдарованої особис-
тості в сучасному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культуро-
логії : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гавеля Оксана Миколаївна ; М-во 
культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 
40 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (70 назв). — 100 пр. — [2018-0013 А] 

 УДК 008:316.752](091) 
60. Степанова О. А. Національний культурний простір України: концептуаль-

ні засади розвитку і становлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Степанова Олена 
Анатоліївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 
(33 назви). — 100 пр. — [2017-4716 А] УДК 008(477) 

На ступінь кандидата 

61. Гордієнко А. І. Дитяча бібліотека як культуротворчий феномен: україн-
ський досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гордієнко Алла Іванівна ; М-во культури 
України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2018-0094 А] УДК 008:027.625:021.1 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

62. Вдовиченко Г. В. Філософія культури як напрям філософської думки 

України 20—30-х рр. ХХ ст. : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Вдовиченко Георгій 

Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (40 назв). — 100 пр. — [2018-0091 А] 
 УДК 130.2(477)"1920/1930" 
63. Качмар О. В. Соціально-філософська рефлексія феномену агресії в умовах 

соціокультурних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Качмар Олександра 
Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: 
с. 31—33 (38 назв). — 110 пр. — [2017-5012 А] УДК 141.7:316.7:316.613.434 

64. Нежива О. М. Феномен освітньої політики в контексті цивілізаційного 
процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.10 
"Філософія освіти" / Нежива Ольга Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (39 назв). — 100 пр. — [2017-
5062 А] УДК 130.2:37.014 

На ступінь кандидата 

65. Білецька А. В. Інтеграція та децентралізація: європейський досвід в кон-
тексті державної стратегії розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Білецька 
Альона Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 24 с. 
— Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0168 А] 

 УДК 141.7:[35.072.1(477):339.92(4) 
66. Бондар О. В. Спекулятивне обґрунтування принципу суб'єктивності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.01 "Онтологія, 
гносеологія, феноменологія" / Бондар Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 
[2017-5122 А] УДК 111:159.9.018.2 

67. Бузаров А. І. Побудова демократичного суспільства на Арабському Сході: 
соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Бузаров Андрій 
Ігоревич ; Запоріз. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Запоріжжя, 2018. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (22 назви). — 100 пр. — [2018-0249 А] 

 УДК 101:321.7(5-15) 
68. Генсіцький Ю. Д. Медіафілософський підхід до преображення людини : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.09 "Філософія 
науки" / Генсіцький Юрій Дмитрович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Ско-
вороди, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2017. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2017-4372 А] 

 УДК 111.62:316.776.23-028.26 
69. Дергачов Є. В. Трансформація правової свідомості суспільства в контексті 

забезпечення сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Дергачов Євген 
Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 
(14 назв). — 100 пр. — [2018-0102 А] УДК 141.7:316.64 

70. Долга О. Д. Співвідношення віри та знання в філософії К. Ясперса: істори-
ко-філософський дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Долга Ольга Дмитрівна ; Дніпров. нац. 
ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Дніпро, 2017. — 
23 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-4490 А] УДК 141.4(430)(092) 
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71. Долгочуб А. Ю. "Наративи секуляризації" в концепції Ч. Тейлора : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.02 "Діалектика і 

методологія пізнання" / Долгочуб Альона Юріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2018-0103 А]

 УДК 141:299.5 
72. Кармадонова Т. М. Адаптаційні та дезадаптаційні процеси соціалізації 

особистості студента : (соц.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

нова Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2018-0271 А] УДК 101:316.614-057.875 

73. Климко І. Г. Синтез культурних практик туристичної діяльності як фактор 

гармонізації глобалізаційних процесів сучасності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія 
культури" / Климко Ірина Григорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4828 А] 

 УДК 130.2:338.48 

74. Константинов М. В. Ю. Лотман та візуальна семіотика другої половини 
ХХ ст. : (іст.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Константинов Михайло Володимирович ; 

Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. 

— Дніпро, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2017-4495 А] 
 УДК 141:81'22](474.2)"195/199"(092) 

75. Коцюба М. П. Феноменологічно-антропологічне прояснення досвіду етич-

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

"Філос. антропологія, філософія культури" / Коцюба Максим Петрович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — 
[2017-5127 А] УДК 141.319.8:17 

76. Пархоменко І. І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філо-

софсько-культурологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пархоменко Ірина 
Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2017-4749 А] УДК 130.2:330.163.14 

77. Петленко І. В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія 

філософії" / Петленко Ірина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2017-4993 А] 

 УДК 141(540)(091) 

78. Погасій Л. П. Онтоантропологічні опції мови у сучасній культурі : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. 
антропологія, філософія культури" / Погасій Лілія Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Харків, 2018. — 18 с. — Біб-

ліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2018-0136 А] УДК 130.2:81 

79. Подолякіна О. В. Мовний вимір філософсько-освітнього дискурсу: тен-
денції розгортання у сучасних соціокультурних контекстах : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / 

Подолякіна Ольга Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Харків, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 

100 пр. — [2017-4751 А] УДК 130.2:37.013.73 
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80. Полякова В. О. Простір пам'яті у віртуальній реальності : (соц.-філос. 

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Полякова Вікторія Олегівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13. — 100 пр. — [2018-

0138 А] УДК 130.1:[[316.74:159.953]:004.946 

81. Потапов В. М. Святість як антропологічний фактор трансформації культури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. 

антропологія, філософія культури" / Потапов Вячеслав Михайлович ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-0213 А] УДК 130.2:[141.319.8:27-36 

82. Фісун К. Г. Гендерна та расова емансипація в художній свідомості ХІХ сто-

ліття: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філос. наук : спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Фісун 

Катерина Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв). — 100 пр. — [2018-0073 А] 

 УДК 141.319.8:130.2:316.423.6]"18" 

83. Чжан Сінь. Репрезентація національної ідентичності у просторі сучасної 

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

"Філософія освіти" / Чжан Сінь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Харків, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13. — 

100 пр. — [2017-4793 А] УДК 130.2:37]:323.1 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

84. Царькова О. В. Психологія почуття провини у батьків дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Царькова Ольга Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви). — 120 пр. — [2017-4596 А] УДК 159.942.52-055.52 

На ступінь кандидата 

85. Андрейко Б. В. Несприятливий прогноз розвитку дитини раннього віку як 

чинник порушення емоційного стану батьків : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2017. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2017-5081 А] УДК 159.942-055.52:159.922.76 

86. Анопрієнко О. В. Стиль батьківської поведінки як чинник виникнення і 

подолання хронічного стресу в підлітковому віці : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4841 А]

 УДК 159.922.8:37.018.1 

87. Блозва П. І. Соціальний капітал як психологічний ресурс становлення 

політичної культури молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Блозва Павло Ігорович ; Ін-т соц. та 

політ. психології НАПН України. — Київ, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4964 А] УДК 159.922:[316.74:32]-053.6/.81 
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88. Богрова Х. Б. Психологічні особливості розвитку просодичного компо-

нента мовлення дітей дошкільного віку засобами вокалотерапії : автореф. дис. на 

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

логія" / Богрова Христина Борисівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди", [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук 
України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4810 А] 

 УДК 159.922.72:81'233]-053.4:[615.851:784 

89. Бущак Г. А. Особливості когнітивних стилів у осіб юнацького віку з різ-
ними видами латеральної організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Бущак Галина Андріївна ; 

ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4766 А] УДК 159.922.8 
90. Гафіатуліна А. В. Психологічні особливості формування національної само-

свідомості студентської молоді України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гафіатуліна Анна 

Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 104 пр. — [2017-4969 А] 

 УДК 159.922.8-057.875:[316.64:159.922.4]](477) 

91. Гільман А. Ю. Психологічні умови формування саногенного мислення 

студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гільман Анна Юріївна ; Нац. ун-т "Остроз. 

акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2017-4564 А] УДК 159.955-057.875 

92. Дебренюк А. П. Психологічна сумісність військових операторів радіолока-

ційних станцій під час виконання службових завдань в особливих умовах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія 

діяльності в особливих умовах" / Дебренюк Андрій Петрович ; М-во оборони 

України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0020 А] 
 УДК 159.94:355.415.7]"372.8" 

93. Жигалкіна Н. В. Особливості ставлення до психологічного здоров'я особис-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Жигалкіна Наталія Віталіївна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 
100 пр. — [2017-4569 А] УДК 159.923 

94. Канюка С. І. Формування толерантності жінок різного віку як умови їх 

психологічної готовності до майбутнього материнства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Канюка 
Світлана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20, [1] с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0270 А] 

 УДК 159.922.6-055.26 

95. Кот В. Г. Психологічні умови професійної самореалізації працівників сфери 
рекламного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кот Валерія Геннадіївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук 

України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-4775 А] УДК 159.923.2:659 
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96. Михайлюк І. В. Психологічні чинники формування діалогічної компетент-
ності майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Михайлюк Інна Володимирівна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2017. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4657 А] 

 УДК 159.95:808.56]:[378.147:159.9-051 
97. Московченко В. В. Психологічні особливості життєздатності неповно-

літніх засуджених чоловічої статі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Московченко Валентина Ва-
леріївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2017. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-
4901 А] УДК 159.98:343.8-055.1-053.6 

98. Пасічна В. Г. Організаційно-психологічні детермінанти адаптації безробіт-
них на етапі професійної перепідготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / 
Пасічна Валерія Григорівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2018. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-
0212 А] УДК 159.9.07:37.018.48-057.19 

99. Приймук О. О. Психологічні умови формування професійних якостей здо-
бувачів вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Приймук Олеся Олек-
сандрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4711 А] УДК 159.923.3:378.091.212 

100. Сіденко Ю. О. Глибинне пізнання перинатальної символіки шляхом аналізу 
візуалізованої репрезентації майбутнього психолога : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Сіденко Юлія 
Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Івано-Франківськ, 2017. — 22 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4434 А] 

 УДК 159.964:611.013 
101. Швайкін С. А. Предиктори емоційно-цінного прийняття себе : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, 
історія психології" / Швайкін Станислав Анатолійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. 
— [2017-4597 А] УДК 159.923.2 

102. Шестопал І. А. Психологічні особливості професійної самореалізації жінок 
зрілого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 
19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шестопал Іванна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Остроз. 
акад.", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Острог (Рівнен. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4517 А] 

 УДК 159.922.6-055.2-053.85 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь кандидата 

103. Білоус А. О. Логіко-риторичний аналіз інтернет-дискурсу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / Білоус Анна 
Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4485 А] УДК 161.111:004.738.5 
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104. Малишена Ю. О. Концептуально-теоретичні засади соціальної епістемо-

логії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.02 

"Діалектика і методологія пізнання" / Малишена Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-0202 А] УДК 165 

105. Тищенко М. В. Особливості формалізації контекстів аргументації : авто-

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

Тищенко Микита Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2017-4589 А] УДК 162.6 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь кандидата 

106. Корнієнко О. О. Соціально-економічний аспект регіональної асиметрії 

міграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Олена Олексіївна ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 130 пр. — [2018-

0114 А] УДК 314.15 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

107. Михайлишин У. Б. Соціально-психологічні засади функціонування цін-

ностей у студентських групах в умовах освітнього середовища : автореф. дис. на 

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

логія соц. роботи" / Михайлишин Уляна Богданівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Во-

лодимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—39. — 100 пр. — [2018-0126 А] УДК 316.61:[316.752:378.091.8 

108. 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. — [2017-4990 А] УДК 316.74:37 

109. Стрельник О. О. Материнство як соціальна практика: структурно-діяль-

нісна концепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 

22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Стрельник Олена Олександрівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 31 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (34 назви). — 

100 пр. — [2017-4670 А] УДК 316.362.1-055.26 

На ступінь кандидата 

110. Біскуп В. С. Кар'єрна компетентність студентської молоді: соціологічний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Біскуп Віталій Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16. — 

100 пр. — [2017-4963 А] УДК 316.477-057.875 
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111. Голентовська О. С. Ціннісно-рольова регуляція особистісної успішності 

у командній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Голентовська Ольга 

Святославівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2017. — 16 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4970 А] 

 УДК 316.66:316.46 

112. Горбова Ю. С. Соціологічний контекст практик корпоративної соціальної 

відповідальності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Горбова Юлія Сергіївна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Львів, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2017-4612 А] УДК 316.354:005.35](477) 

113. Заремба-Косович Г. Р. Специфіка уявлень про соціальну справедливість 

серед українських трудових мігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Заремба-Косович Ганна 

Романівна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0028 А] 

 УДК 316.35-057.56(100=161.2):[159.955.2:364.614.8 

114. Садовська А. О. Молоді інженери на ринку праці в умовах сучасної Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 

"Спец. та галуз. соціології" / Садовська Альона Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Львів, 2017. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 100 пр. — [2017-5023 А] 

 УДК 316.35-053.81:331.5](477) 

115. Смирнова О. О. Соціально-психологічні умови розвитку комунікативної 

компетентності студентів у полікультурному освітньому просторі вищого навчаль-

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Смирнова Олена Олександрів-

на ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-0143 А] 

 УДК 316.613:[378.091.8:316.722 

116. Товстокора Ю. В. Особливості впливу комунікативних властивостей 

особистості на внутрішньогрупові стосунки студентської молоді : автореф. дис. на 

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

психологія соц. роботи" / Товстокора Юлія Віталіївна ; Ін-т соц. та політ. психології 

НАПН України. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2017-5071 А] УДК 316.613:316.346.32-053.81-057.875 

117. Чуловський В. Е. Вплив інтраперсональних конфліктів на формування 

соціальної компетентності особистості в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття 

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

роботи" / Чуловський Вадим Едуардович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2018-0156 А] УДК 316.61-053.6 

118. Шапаренко Ю. В. Соціально-психологічні особливості етнічної самосвідо-

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

19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Шапаренко Юлія Віталіївна ; Ін-т 

соц. та політ. психології НАПН України, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Київ, 

2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-5040 А] 

 УДК 316.64 
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32 Політика 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

119. Чальцева О. М. Публічна політика: теоретичний вимір і сучасна прак-

тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 

"Політ. ін-ти та процеси" / Чальцева Олена Михайлівна ; НАН України, Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). — 100 пр. — [2018-0233 А] УДК 323.21 

На ступінь кандидата 

120. Задувайло О. К. Розкриття інформації з обмеженим доступом як загроза 

внутрішньополітичній безпеці держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Задувайло Олена 

Костянтинівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0027 А] УДК 323.2:342.738]:351.86 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

121. Бондаренко С. В. Інформаційний напрям політики захисту національних 

інтересів держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Бондаренко Сергій Васильович ; Донец. нац. ун-т 

ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-4844 А] УДК 327:[351.86:004 

122. Семчишин С. І. Суверенітет в теорії та практиці сучасних міжнародних 

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

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Семчишин Світлана Іванів-

на ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Чернівці, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4393 А]

 УДК 327:321.011 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

123. Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім. Еволюція регіональної політики Турець-

кої Республіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Аль-Азаві 

Хайдер Аділ Кадім ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Миколаїв, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-0164 А] УДК 327(560) 

124. Волкова Я. О. Діаспоральна політика Республіки Туреччина та її вплив на 

болгаро-турецькі відносини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

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

Олександрівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Миколаїв, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (7 назв). — 100 пр. — 

[2018-0011 А] УДК 327.58(497.2=512.161) 

125. Іванов О. В. Зовнішня політика і дипломатія Мао Цзедуна: історичний 

аспект (1945—1976 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Іванов Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4449 А] УДК 327(510)"1945/1976" 

126. Мощенко О. М. Близькосхідний вектор зовнішньої політики Турецької 

Республіки в постбіполярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Мощенко Олександр Миколайович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Держ. 

установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України"]. — Миколаїв, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4902 А] УДК 327(560)"198/201" 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь доктора 

127. Панчак-Бялоблоцка Н. В. Порівняльний аналіз урядів меншості у 

європейських парламентських демократіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Панчак-Бялоблоцка Надія 

Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 32—35 (38 назв). — 100 пр. — [2017-4509 А] УДК 328.123:321.7](4) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

128. Більська О. В. Теоретико-методологічні засади соціального інновування 

в національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Більська Ольга Володимирівна ; 

Класич. приват. ун-т, [Дніпров. держ. техн. ун-т]. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (78 назв). — 100 пр. — [2018-0002 А] 

 УДК 330.341.1:316.42](477) 

129. Кічурчак М. В. Відтворення суспільних благ в економічній системі Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Кічурчак Маріанна Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (70 назв). 

— 100 пр. — [2018-0273 А] УДК 330.5(477) 

130. Мінц О. Ю. Методологія моделювання інноваційних інтелектуальних систем 

прийняття рішень в управлінні економічними об'єктами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. техно-

логії в економіці" / Мінц Олексій Юрійович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т еко-

номіки і торгівлі", [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Полтава, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2017-5061 А] УДК 330.47:004.832.2 

131. Подлєсна В. Г. Логіко-історичні підґрунтя соціально-економічних циклів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. 

теорія та історія екон. думки" / Подлєсна Василина Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 120 пр. — [2017-4908 А] УДК 330.8:338.12 

132. Федірко О. А. Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці 

ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 
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госп-во і міжнар. екон. відносини" / Федірко Олександр Анатолійович ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (49 назв). — 100 пр. — [2017-4554 А] УДК 330.341.1(4-6ЄС) 

133. Халатур С. М. Методологія формування стратегії економічного розвитку 

сільського господарства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

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

лаївна ; Класич. приват ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (59 назв). — 100 пр. — [2017-5116 А] УДК 330.34:338.43](477) 

134. Хохлов В. Ю. Моделювання портфелів цінних паперів в умовах глобаль-

ної економічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

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

Валентин Юрійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2017. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (39 назв). — 100 пр. — [2017-

5075 А] УДК 330.45:336.76 

135. Шерстенников Ю. В. Моделювання процесів розвитку структури і власти-

востей малого підприємства на основі динамічних моделей параметрів логістичної 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Шерстенников Юрій 

Всеволодович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—37 (79 назв). — 150 пр. — [2017-4636 А] 

 УДК 330.4:334.012.61-022.51]:005.932 

На ступінь кандидата 

136. Бадер Омар Ахмад Далайін. Еволюційне моделювання та ІТ-підтримка 

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

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

Ахмад Далайін ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-5042 А]

 УДК 330.45/.47:658 

137. Вовк В. Р. Моделювання діяльності учасників фондового ринку за умов 

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

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

Володимир Романович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0250 А] УДК 330.45:336.761 

138. Дворник І. В. Формування доходів сільського населення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка 

праці, соц. економіка і політика" / Дворник Інна Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

120 пр. — [2018-0100 А] УДК 330.564.2:316.334.55 

139. Ємець В. В. Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабіль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Ємець Вадим Вікторович ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-0266 А] УДК 330.146:330.368 

140. Катаранчук Г. Г. Поведінка домашніх господарств як суб'єктів ринкових 

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 
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"Екон. теорія та історія екон. думки" / Катаранчук Ганна Георгіївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-4825 А] УДК 330.567.28.012.23 

141. Кобернюк С. О. Підвищення економічної ефективності виробництва та 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кобернюк Сергій Олександрович ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 140 пр. — [2017-4573 А] УДК 330.131.5:[338.439:637.5'64 

142. Кравець О. В. Моделювання впливу податкового регулювання на роз-

виток малого підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

економіці" / Кравець Олена Валеріївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2018-0280 А] 

 УДК 330.45:[336.22:334](477) 

143. Сергієнко А. В. Моделі соціо-еколого-економічного управління техно-

генним регіональним виробництвом в умовах кризи : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

в економіці" / Сергієнко Аліса Валентинівна ; Класич. приват. ун-т, [Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 150 пр. — [2017-4630 А] УДК 330.4:[332.14:338.124.4 

144. Термоса І. О. Формування сталого розвитку сільських територій : авто-

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

упр. нац. госп-вом" / Термоса Ірина Олександрівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Сум. 

нац. аграр. ун-т]. — Полтава, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-4914 А] УДК 330.34(1-22) 

145. Удачина К. О. Моделювання економічної поведінки суб'єктів господарю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Удачина Катерина 

Олександрівна ; ВНЗ Укоопспілки, "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Нац. 

металург. акад. України]. — Полтава, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(20 назв). — 100 пр. — [2017-5073 А] УДК 330.45:334 

146. Шерстюкова К. Ю. Перерозподіл природно-ресурсної ренти в національ-

ній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шерстюкова Карина Юріївна ; М-во соц. 

політики України, Ін-т підгот. кадрів, Держ. служба зайнятості України, [Донец. нац. 

ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4795 А] 

 УДК 330.15.012.8:336.25](477) 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці.  

Профспілки 

На ступінь кандидата 

147. Шестакова А. В. Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового по-

тенціалу сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шестакова Анна Валеріїв-

на ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (27 назв). — 100 пр. — [2018-0236 А] УДК 331.522.4-048.38(1-22) 
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332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

148. Бойко В. В. Формування господарського механізму розвитку сільських 

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

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Бойко Віталій 

Володимирович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (63 назви). — 100 пр. — [2017-5044 А] 

 УДК 332.122:338.43]:351.863 

149. Голод А. П. Теоретико-методологічні засади модернізації регіональних 

туристичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Голод Андрій Петрович ; 

Чернігів. нац. технол. ун-т, [Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського]. 

— Чернігів, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (58 назв). — 100 пр. — 

[2017-4729 А] УДК 332.122:338.48]-048.35 

На ступінь кандидата 

150. Андрєєва К. А. Процеси кластероутворення в системі інноваційного роз-

витку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Андрєєва Катерина 

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

— Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4361 А] УДК 332.14:330.341.1 

151. Гавриш І. І. Формування та розвиток привабливості регіонів України: 

маркетинговий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Гавриш Ірина Іванівна ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0092 А] УДК 332.1.021:339.138](477) 

152. Гнатенко М. К. Організаційно-економічні засади розвитку інноваційної 

діяльності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Гнатенко Марина 

Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 

2017. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — 

[2017-4487 А] УДК 332.146:330.341.1 

153. Дергалюк М. О. Організаційно-економічний механізм розвитку агропро-

мислового комплексу регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Дергалюк Марта 

Олексіївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського"]. — Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(27 назв). — 100 пр. — [2017-4693 А] УДК 332.146.2:338.43 

154. Драпеза Я. В. Регіональні складові реформування житлово-комунального 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Драпеза Яна Валеріївна ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2017-4929 А] УДК 332.87.021.8 
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155. Касюхнич В. Ю. Інституціональне забезпечення системи управління землями 

лісогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Касюхнич Володимир Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

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

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4773 А] УДК 332.33.02:630*9 

156. Лупич О. О. Формування конкурентоспроможного готельного господарства 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Лупич Олена Олександрівна ; Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-4540 А] УДК 332.14:640.4 

157. Навроцький Р. Л. Економічне стимулювання запровадження екологічних 

інновацій у регіоні : (на прикладі Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

рони навколиш. середовища" / Навроцький Руслан Леонідович ; Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-4426 А] УДК 332.14:330.341.1:502 

158. Писарева І. В. Формування стратегії розвитку туристичних ресурсів в 

регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Писарева Ірина Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0135 А] УДК 332.133.4:338.48 

159. Романенко Т. Б. Еколого-економічні засади розвитку органічного земле-

користування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Романенко 

Тарас Борисович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-

користування. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-0218 А] УДК 332.3:631.147 

160. Сочка К. А. Стимулювання розвитку підприємницької активності в ту-

ристично-рекреаційній сфері регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Катерина Андріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 110 пр. — [2018-0144 А] 

 УДК 332.133.4:338.48 

161. Стренковська А. Ю. Організаційно-економічний механізм розвитку 

будівництва в сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Стрен-

ковська Анна Юріївна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва і 

архітектури]. — Одеса, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-4951 А] УДК 332.82(1-22) 

162. Тищук І. В. Регіональні механізми стимулювання підприємництва у сфері 

сільського зеленого туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Тищук Інна 

Володимирівна ; Мукачів. держ. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Мукачево (Закарпат. 

обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (38 назв). — 100 пр. — [2018-

0227 А] УДК 332.14:338.48-44(1-22) 
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163. Якименко О. В. Формування механізму управління інноваційним по-

тенціалом будівельного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Якименко Олег Вікторович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, 

[Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2017-4958 А] УДК 332.146:330.341.1:332.8 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

164. Запроводюк А. В. Корпоративні стратегії венчурного бізнесу США : авто-

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

міжнар. екон. відносини" / Запроводюк Анастасія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4618 А] УДК 334.784:330.341.1](73) 

165. Луценко О. М. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Луценко Олена Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. — 

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

[2017-4895 А] УДК 334.02:005.35](477) 

166. Попський А. В. Організаційно-правові засади становлення та функціо-

нування малого та середнього бізнесу у контексті європейської інтеграції : автореф. 

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

підприємствами" / Попський Арсен Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0057 А] 

 УДК 334.012.61-022.51/.55:346 

167. Щербата Т. С. Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими 

навчальними закладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Щербата Тетяна Сергіївна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4437 А] УДК 334.025.7:378 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

168. Андрос С. В. Стратегія кредитно-інвестиційної діяльності банків в умовах 

фінансової глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Андрос Світлана Вікторівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Держ. ВНЗ "Ун-т 

банк. справи"]. — Київ, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 

(59 назв). — 100 пр. — [2017-4681 А] УДК 336.71 

169. Дропа Я. Б. Фінансові ресурси розвитку національної економіки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Дропа Ярослав Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2017. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (52 назви). — 100 пр. — [2017-

4974 А] УДК 336.012.8(477) 

170. Рогов Г. К. Система фінансових механізмів корпоративного сталого роз-

витку та її формування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Рогов Георгій Костянтинович ; Одес. 
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нац. екон. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2018. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (43 назви). — 100 пр. — [2018-0215 А] 

 УДК 336:334.78](477) 

На ступінь кандидата 

171. Бобух С. О. Державне бюджетування в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бобух 
Сергій Олександрович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4886 А] УДК 336.14(477) 

172. Бондаренко А. І. Ризики у ціноутворенні банківських продуктів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і 
кредит" / Бондаренко Андрій Ігорович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 
Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2018-0087 А] УДК 336.717:330.131.7 

173. Донець О. Б. Кредитування малого і середнього бізнесу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 
Донець Олександр Борисович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. 
служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2017-4407 А] УДК 336.77:334.012.61 

174. Дранус В. В. Страхування як інструмент зниження виробничо-госпо-
дарських ризиків у сільськогосподарському виробництві : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дранус 
Валентин Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 
економіки", [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 13—15 (25 назв). — 100 пр. — [2018-0178 А] 

 УДК 336.563:368.025.6]:631.1 
175. Дулько А. М. Становлення і розвиток оподаткування нерухомого майна в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Дулько Анастасія Миколаївна ; Держ. фіскал. служба 
України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 18 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4409 А] 

 УДК 336.226.212.1(477) 
176. Задорожня Л. А. Регулятивна ефективність персонального прибуткового 

податку: приклад України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Задорожня Ліна Адамівна ; Держ. фіскал. 
служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 
18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4411 А] 

 УДК 336.226.1(477) 
177. Захаров В. С. Фінансове забезпечення розвитку енергетичного сектора 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Захаров Всеволод Станіславович ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2017-4701 А] УДК 336.531.2:620.9 

178. Калиневич Г. М. Регуляторні засоби забезпечення фінансового контролю 
в системі освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Калиневич Галина Михайлівна ; 
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр., [Укр. 
акад. друкарства]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). 
— 100 пр. — [2018-0030 А] УДК 336.025.12:37.014.54](477) 
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179. Кислюк А. П. Волатильність податкових надходжень за умов макроеко-

номічної нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кислюк Андрій Павлович ; Донбас. держ. 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4826 А] 

 УДК 336.221.26:330.101.541-026.16 

180. Коркач І. В. Розвиток державних фінансів України в умовах глобаліза-

ційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Коркач Інна Вячеславівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4893 А]

 УДК 336.1:339.9](477) 

181. Мартинюк В. В. Фінансова політика інноваційного розвитку вищої освіти 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Мартинюк Віталій Васильович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 130 пр. — 

[2017-4834 А] УДК 336.02:378.014.54-026.18](477) 

182. Онищенко В. В. Механізм бюджетного регулювання в умовах децентра-

лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Онищенко Василь Васильович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — 

Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-4660 А] УДК 336.14.012.7-045.52 

183. Полинюк Н. І. Формування ресурсів місцевих бюджетів в Україні : авто-

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

і кредит" / Полинюк Наталія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2017-5111 А]

 УДК 336.14:352](477) 

184. Степанова Г. М. Фінансове регулювання економічного розвитку країни : 

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

фінанси і кредит" / Степанова Ганна Михайлівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2017. — 19, [1] с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—1 7 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

4667 А] УДК 336.02:330.34 

185. Щуревич О. І. Система банківського регулювання та нагляду в умовах 

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

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Щуревич Оксана Ігорівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2017-5080 А] УДК 336.71(477) 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

186. Білоскурський Р. Р. Державне регулювання національного еколого-

економічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Білоскурський Руслан Романович ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2017. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—38. — 150 пр. — [2017-5043 А] УДК 338.24:502.131 
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На ступінь кандидата 

187. Бібен О. І. Формування та оцінка інноваційного потенціалу агропро-

мислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бібен Олена Іванівна ; Дніпро-

петров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4443 А] УДК 338.43:330.341.1 

188. Бондар В. В. Інноваційне оновлення транспортної інфраструктури націо-

нальної економіки в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бондар Віталій 

Володимирович ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4366 А] УДК 338.47.02:330.341.1 

189. Добрівська М. В. Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграр-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Добрівська Мар'яна Володимирівна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2018-0022 А] 

 УДК 338.432:606 

190. Ільченко Д. А. Державне регулювання пасажирського автомобільного 

транспортного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ільченко Діана Анатоліївна ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 

100 пр. — [2017-4653 А] УДК 338.47:656.13.025.2 

191. Карпуніна М. С. Удосконалення механізму ресурсозбереження в ме-

талургійній галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карпуніна Марина Стані-

славівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2018-0031 А] УДК 338.45.02:669 

192. Коваленко К. С. Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньо-

економічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коваленко Катерина Сергіївна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4415 А] УДК 338.33:339.142 

193. Лебідь В. С. Організаційно-економічний механізм фінансового забезпе-

чення аграрного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лебідь Вікторія Сергіївна ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-4739 А] УДК 338.432:336 

194. Уманська В. В. Формування та розвиток виробничо-ресурсного потен-

ціалу галузі рисівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Уманська Валентина Валеріївна ; 

Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-4954 А] УДК 338.439:633.18 

195. Цюпак М. А. Організація послуг сільського зеленого туризму в аграрних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Цюпак Мар'яна Адамівна ; Харків. 



   

 
31 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [ПВНЗ "Херсон. екон.-прав. ін-т"]. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2017-4475 А] УДК 338.487:338.33:338.43](1-22) 

196. Юрченко О. В. Формування організаційно-економічного механізму забез-

печення екологічної безпеки дорожнього господарства : автореф. дис. на здобуття 

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

охорони навколиш. середовища" / Юрченко Оксана Вікторівна ; Сум. держ. ун-т, 

[Сум. нац. аграр. ун-т]. — Суми, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4438 А] УДК 338.45:625.7/.8:502.17 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

197. Богма О. С. Державне регулювання інституціональних змін в сфері забез-

печення бюджетної складової економічної безпеки національної економіки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. 

нац. госп-вом" / Богма Олена Сергіївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Класич. приват. ун-т]. 

— Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (57 назв). — 150 пр. — [2017-

4965 А] УДК 338.24:351.863](477) 

198. Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі еко-

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

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гуторов Андрій 

Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки". — Київ, 2017. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(71 назва). — 100 пр. — [2017-4972 А] УДК 338.43:339.92](477) 

199. Ільїна М. В. Формування системи сталого рекреаційного природокористу-

вання : (на прикладі сіл. територій України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони нав-

колиш. середовища" / Ільїна Марія Володимирівна ; НАН України, Держ. установа 

"Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". — Київ, 

2017. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (69 назв). — 100 пр. — [2017-5050 А]

 УДК 338.48-53:63](477) 

200. Климчук О. В. Регулювання розвитку конкурентоспроможного вироб-

ництва біопалив в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Климчук Олександр Васильович ; 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(43 назви). — 100 пр. — [2018-0189 А] УДК 338.45.025.12:[662.7:620.925]](477) 

201. Новак І. М. Стратегія ефективного інвестування аграрної сфери еко-

номіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Новак Інна Миколаївна ; Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Миколаїв, 2017. — 44, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (61 назва). — 100 пр. — [2017-5063 А] 

 УДК 338.434:330.322](477) 

202. Слободянюк Н. О. Інвестиційні стратегії розвитку національної еко-

номіки та механізми їх реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Слободянюк Наталя 

Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 40 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 29—36 (55 назв). — 150 пр. — [2017-4863 А] 

 УДК 338.246:330.322](477) 
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На ступінь кандидата 

203. Бабовал Н. Р. Формування ринку освітніх послуг вищої школи в умовах 

європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабовал Надія Ростиславівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 150 пр. — [2017-4807 А] УДК 338.46.057.7:378](477):339.92(4) 

204. Вагилевич А. А. Податкові методи державного регулювання національної 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Вагилевич Антоніна Анатоліївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). 

— 150 пр. — [2017-4606 А] УДК 338.242.2:336.22](477) 

205. Голікова К. П. Державне регулювання забезпечення продовольчої без-

пеки в умовах трансформації національної економіки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Голікова Катерина Павлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 150 пр. — [2017-4769 А] 

 УДК 338.439.6:351.863](477) 

206. Голобородько Т. В. Державне регулювання інвестиційних процесів в 

аграрному секторі національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Голобородько 

Тетяна Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2017-4609 А] 

 УДК 338.43:330.322.024](477) 

207. Григоренко Я. О. Реалізація аграрного потенціалу України в системі за-

безпечення економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Григоренко Ярослав Олек-

сандрович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0258 А] УДК 338.43:351.863](477) 

208. Гусак Ю. В. Організаційно-ресурсне забезпечення машинобудівного 

комплексу національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гусак Юлія 

Вололодимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4404 А] УДК 338.45:621](477) 

209. Ільків Н. В. Політико-економічний аналіз сектора нематеріальних послуг 

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

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Ільків Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-0184 А] УДК 338.46.021(477) 

210. Коваленко М. О. Державне регулювання розвитку неформальної освіти в 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваленко Маргарита Олександрівна ; Класич. 

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

— 150 пр. — [2017-4619 А] УДК 338.28:378.014.611](477) 

211. Леховіцер В. О. Інноваційний розвиток машинобудівної галузі України в 

умовах євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Леховіцер Віктор 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", 
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[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-0042 А] УДК 338.45:621](477):339.92 
212. Полгородник О. В. Державне регулювання інтеграційних процесів в кон-

тексті забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

городник Олександр Вікторович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ 
(Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4839 А] УДК 338.242:339.924]:351.863](477) 

213. Припута Н. В. Антимонопольно-конкурентна політика на ринку молока 

та молокопродуктів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Припута Наталія Володи-
мирівна ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості 

України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 

100 пр. — [2017-4752 А] УДК 338.242.2:346.546:637.1](477) 

214. Рибчанська Х. В. Державне регулювання вищої освіти в Україні : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та 

упр. нац. госп-вом" / Рибчанська Христина Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр., [Львів. нац. аграр. ун-т]. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0061 А]

 УДК 338.242.4:378](477) 
215. Сисоєв О. В. Формування інституту факторингу в Україні в умовах 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сисоєв Олексій Володимирович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(19 назв). — 100 пр. — [2017-5113 А] УДК 338.24:339.178.3](477) 

216. Стахів І. М. Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Стахів Ірина Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2017-5068 А] УДК 338.46:796.035](477) 

217. Чайкін О. В. Організаційно-економічні засади екологічно сертифіко-

ваного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
Чайкін Олександр Валентинович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0078 А] 

 УДК 338.43:631.147](477) 

218. Шакіна Н. А. Стратегічне управління науково-технічним розвитком України 
за умов глобальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шакіна Наталія Анатоліїв-

на ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" (Покровськ)]. 

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

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4875 А] УДК 338.242:330.341.1](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

219. Никитюк Ю. А. Еколого-економічні засади розвитку ринку лікарської 

рослинної сировини в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Никитюк Юрій Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2017-4580 А] УДК 339.13:633.8](477) 

220. Романенко О. О. Маркетингові комунікаційні стратегії підприємств в 

інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Романенко Ольга Олек-

сандрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2017. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (52 назви). — 100 пр. — [2017-4783 А] 

 УДК 339.138:316.77 

На ступінь кандидата 

221. Катран М. В. Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної 

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

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Катран Марина Володимирівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-0111 А] УДК 339.13:330.123.4/.5 

222. Соболєва М. В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія 

та історія екон. думки" / Соболєва Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-0222 А] УДК 339.137.021 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

223. Москаленко К. І. Планування зовнішньоекономічної діяльності машино-

будівного комплексу національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Москаленко Каріна Ігорівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-4425 А] УДК 339.5.021:005.51:621 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні  

зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство. 

Глобалізація 

На ступінь доктора 

224. Лютак О. М. Глобальна інституціоналізація бізнес-діяльності у сфері між-

народного туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Лютак Олена Миколаївна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Луц. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (70 назв) та в підрядк. прим. — 

120 пр. — [2018-0122 А] УДК 339.944:338.48 

На ступінь кандидата 

225. Капталан С. М. Організаційно-економічне забезпечення управління зов-

нішньоекономічною діяльністю агропромислових формувань : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-
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ствами" / Капталан Сергій Михайлович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2017. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4732 А] 

 УДК 339.944:338.436 

226. Лошенюк О. В. Регулювання міжнародної трудової міграції : автореф. 

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

міжнар. екон. відносини" / Лошенюк Оксана Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 

[2017-4778 А] УДК 339.924:331.556.4 

227. Романюта Е. Е. Міжнародна конкуренція податкових систем та політика 

оподаткування України в контексті євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Романюта Едуард Едуардович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4859 А] 

 УДК 339.92(4):336.221(477) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь кандидата 

228. Бризіцький М. І. Правовий механізм лобіювання: загальнотеоретична та 

порівняльно-правова характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Бризіцький Максим Ігорович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4764 А] 

 УДК 340.134 

229. Гиляка О. С. Юридичний документ: поняття, особливості, види : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гиляка Олег Сергійович ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). 

— 100 пр. — [2017-5123 А] УДК 340.13:005.92 

230. Головатий В. Я. Уніфікація судової практики: загальнотеоретична харак-

теристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Головатий Василь 

Ярославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4770 А] УДК 340.137:347.9 

231. Пешенко О. М. Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень при неусклад-

нених травмах шийного відділу хребта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Пешенко Олександр Миколайо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4583 А] 

 УДК 340.6:616.711-001.5 

232. Продіус К. В. Судівництво у справах неповнолітніх на Наддніпрянській 

Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Продіус Костянтин Васильович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, 

[Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-4856 А] УДК 340.15:347.9-053.6](477)"189/191" 
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341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

233. Андрущенко К. А. Правова природа концепції "margin of appreciation" : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 
право" / Андрущенко Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4521 А] 

 УДК 341.231 

234. Грицун О. О. Міжнародно-правове забезпечення міжнародної інформа-
ційної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Грицун Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2017-4529 А] УДК 341.22:004.056 

235. Савчук С. С. Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Савчук Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-0063 А] УДК 341.232:336.71 

236. Смолин Я. В. Особливості правового регулювання міжнародних факто-
рингових операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Смолин Ярослав Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0066 А] 
 УДК 341.96 

237. Ярова А. О. Міжнародно-правові аспекти відповідальності за забруднення 

морського середовища в результаті аварійного випадку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Ярова Анастасія 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 
2017. — 26 с. — Бібліогр.: с. 22—23 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4560 А] 

 УДК 341.225.5:349.6 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

238. Берназюк І. М. Конституційно-правовий статус та механізми реалізації 

стратегічних (програмних) актів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Берназюк Інна Ми-

колаївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2017-5084 А] УДК 342.4(477) 
239. Бондаренко В. В. Адміністративно-правове забезпечення реалізації та 

захисту прав громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Бондаренко Вікторія Вікторівна ; ПрАТ "ВНЗ 
"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—31 

(29 назв). — 100 пр. — [2017-4486 А] УДК 342.95:[342.7:349.6 

240. Капля О. М. Принципи адміністративного судочинства України: теорія та 

практика реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Капля Олек-

сандр Миколайович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. 

— 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (39 назв). — 100 пр. — [2018-0109 А] 

 УДК 342.95:347.998.85](477) 
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241. Кушнір С. М. Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: орга-

нізаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кушнір Сергій 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 

2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0120 А] 

 УДК 342.922:378](477) 

242. Шпенов Д. Ю. Служба суддів в Україні: адміністративно-правові засади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шпенов Дмитро Юрійович ; ПрАТ 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во 

внутр. справ України]. — Київ, 2017. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 

100 пр. — [2017-4796 А] УДК 342.98:347.962](477) 

243. Щавінський В. Р. Захист інтересів держави в адміністративному судо-

чинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Щавінський Віталій Романо-

вич ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2017. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 27—32 (48 назв). — 100 пр. — [2017-4519 А] 

 УДК 342.95:[347.965.45:342.22 

На ступінь кандидата 

244. Бакуліна С. В. Особливості судового розгляду та вирішення публічно-

правових земельних спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бакуліна 

Світлана Віталіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. 

— Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

0083 А] УДК 342.97:347.998.85 

245. Білан С. В. Конституційно-правові засади референдуму, як форми прямої 

демократії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Білан Сергій Васильович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2017-4885 А] УДК 342.573(477) 

246. Больбіт Ю. Л. Державний контроль за виробництвом та обігом спирту, 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Больбіт Юрій Леонідович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4725 А] 

 УДК 342.95:[663.5+663.97](477) 

247. Бурбика В. О. Адміністративно-правові засади взаємодії органів місце-

вого самоврядування з правоохоронними органами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Бурбика Віталій Олександрович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4726 А] 

 УДК 342.95:[352.072:351.74](477) 

248. Горбач М. І. Адміністративно-правовий статус суб'єктів адміністратив-

ного права: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Горбач 

Марта Іванівна ; НДІ публіч. права, [ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2017-4971 А] УДК 342.922 
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249. Декаленко В. С. Адміністративно-правове забезпечення формування 

кадрів для судів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Декаленко 

Валентина Степанівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України, [Приват. ВНЗ "Київ. міжнар. ун-т"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-5006 А] 

 УДК 342.922:347.962](477) 

250. Джох Р. В. Правове регулювання оподаткування при здійсненні контрольо-

ваних операцій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Джох Роман 

Васильович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4694 А]

 УДК 342.95:336.22](477) 

251. Кирилюк І. В. Право на апеляційне оскарження постанови в адміністра-

тивному судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кирилюк 

Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Харків. 
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"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рунова Вікторія Вікторівна ; 
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267. Цвіра Д. М. Адміністративне судочинство у справах, пов'язаних із вирі-
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фінанс. право; інформ. право" / Чопик Наталія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. 
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розділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу нарко-
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277. Літвінчук І. С. Методика розслідування злочинів, пов'язаних із умисним 

випуском на ринок України небезпечної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 
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100 пр. — [2018-0140 А] УДК 343.533(477) 

279. Рудницька Ю. В. Розслідування крадіжок, вчинених неповнолітніми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
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неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Стаднік 

Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Приват. ВНЗ "Львів. 

ун-т бізнесу та права"]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0145 А] УДК 343.81-053.6 

282. Стельмащук О. В. Відкриття провадження у справах про кримінальні 

правопорушення: чинний порядок і напрями вдосконалення : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та кри-

міналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Стельмащук Олександр 

Васильович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-5114 А] УДК 343.13 

283. Фінчук В. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у 

сфері паливно-енергетичного комплексу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Фінчук Вікторія Василівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2017-4789 А] УДК 343.91:[343.37:620.9 

284. Ясінь І. М. Кримінально-правова кваліфікація незаконного збагачення за 

законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ясінь 

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

Львів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0240 А] 

 УДК 343.35(477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

285. Захарченко А. М. Управління об'єктами державної власності : (госп.-

прав. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Захарченко Андрій Миколайович ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 

2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (39 назв). — 120 пр. — [2017-4412 А] 

 УДК 346.24 

На ступінь кандидата 

286. Бабій А. О. Одностороння зміна та розірвання господарського договору : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Бабій Анастасія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

120 пр. — [2017-4362 А] УДК 346.3 

287. Бєлоусов В. Д. Правовий статус гірничодобувного та пов'язаних з ним 

переробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Бєлоусов Володимир Дмитрович ; 

ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0247 А] УДК 346.7:622 
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288. Гармата О. В. Вдосконалення господарсько-правового забезпечення ін-

вестиційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Гармата Ольга Володимирівна ; 

Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0172 А] УДК 346.543 
289. Руденко М. П. Правове регулювання внутрішньогосподарських відносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Руденко Микола Павлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-
5022 А] УДК 346.12 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

290. Баб'юк М. П. Вищі навчальні заклади як учасники цивільних правовід-

носин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Баб'юк Марія 
Петрівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Харків, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 

100 пр. — [2017-4363 А] УДК 347.195:378 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

291. Майка Н. В. Набуття речових прав на чуже нерухоме майно в цивільному 

праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Майка Наталія Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. ун-т упр. та 
права]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-0046 А] УДК 347.218(477) 

292. Шахназарян К. Е. Захист прав на чужі речі за 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" / Шахназарян Каріне 

Ернестівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4876 А] УДК 347.23:347.122](477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

293. Андрієнко В. В. Договір форфейтингу у цивільному праві України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Андрієнко Валентина Володимирів-

на ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжнар. гуманітар. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0244 А] УДК 347.44(477) 

294. Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Гнідан Руслан Миколайович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. — Івано-Франківськ, 2018. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 150 пр. — [2018-0175 А] УДК 347.453.4 
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295. Труфанова Ю. В. Припинення договору найму (оренди) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Труфанова Юлія Владиславівна ; 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук 

України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-4720 А] УДК 347.453 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання  

за законом 

На ступінь кандидата 

296. Тур О. Т. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків консульта-

ційних послуг, 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" / Тур Ольга Тарасівна ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-5030 А] 

 УДК 347.513:347.56:005.942](477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

297. Головащук А. П. Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних із 

застосуванням допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Головащук Анна Петрівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-5004 А] УДК 347.6(477) 

298. Єфремова І. О. Заходи відповідальності у сімейному праві : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Єфремова Ірина Олексіївна ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4373 А] УДК 347.61/.64(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

299. Ананьєва Є. А. Правові підстави та наслідки класифікації податків та 

зборів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ананьєва Євгенія 

Андріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4441 А] УДК 347.73(477) 

300. Бондаренко О. О. Цивільно-правова охорона промислових зразків в Ук-

раїні та країнах ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Бондаренко Ольга Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). 

— 100 пр. — [2017-5045 А] УДК 347.77(477+4-6ЄС) 

301. Глотов С. О. Право на приватне копіювання в цифровому середовищі : 

(порівнял.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 



   

 
45 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Глотов Сергій Олександрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [НДІ інтелект. власності 

України Нац. акад. прав. наук України]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4648 А] УДК 347.77/.78:002.1-028.27 

302. Дуденко Т. В. Цивільно-правова охорона прав на культурні цінності та їх 

оборотоздатність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Дуденко Тетяна Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-5125 А] 

 УДК 347.78(477) 

303. Іванова С. С. Податково-правовий статус самозайнятих осіб в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Іванова Софія Сергіївна ; Держ. 

фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2017-5009 А] 

 УДК 347.73:336.225.3](477) 

304. Менсо І. В. Правове регулювання діяльності електронних бібліотек 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" / Менсо Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4706 А]

 УДК 347.7:02-028.27](477) 

305. Овсянніков Є. С. Правове регулювання виконання бюджетів за видатка-

ми в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Овсянніков Євген 

Сергійович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

5108 А] УДК 347.73(477) 

306. Плотнікова К. О. Правові засади розмежування надходжень від податків 

та зборів між бюджетами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Плотнікова 

Катерина Олексіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4464 А] УДК 347.73 

307. Попов В. А. Правовідносини у сфері перевезення вантажів у прямому та 

прямому змішаному сполученні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Попов Віктор Андрійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

— Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 ( 10 назв). — 100 пр. — [2017-5132 А] 

 УДК 347.763 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

308. Мацюк В. Я. Державна служба у системі трудових відносин: теоретико-

правові проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Мацюк Володимир Ярославович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Київ, 2017. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (32 назви). — 

100 пр. — [2017-4898 А] УДК 349.2(477) 
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На ступінь кандидата 

309. Багрій В. А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 
право; право соц. забезп." / Багрій Василь Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

4842 А] УДК 349.232(477) 

310. Наньєва М. І. Укладення трудового договору за законодавством України 
та окремих зарубіжних країн : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Наньєва Марія Іванівна ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-4836 А] УДК 349.22:331.106](477) 
311. Тиха А. П. Правове регулювання змін трудового договору : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Тиха Аліна Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4867 А] УДК 349.22 

312. Черкунов О. В. Правове регулювання трудової діяльності працівників 
правоохоронних органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Черкунов Олександр Віталійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-4872 А] УДК 349.2:351.74](477) 
313. Шевченко Н. М. Суб'єкти охоронних відносин у трудовому праві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Шевченко Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-4877 А] УДК 349.2:351.74 
314. Шишлюк В. Р. Припинення трудового договору за законодавством Ук-

раїни і Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Шишлюк Вікторія Русланівна ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 
100 пр. — [2017-4679 А] УДК 349.22:331.106.4](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

315. Денісова Л. Л. Правове регулювання соціального забезпечення праців-
ників поліції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Денісова Людмила Леонтіївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4847 А] 

 УДК 349.3:351.74](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

316. Клєріні Г. В. Правове регулювання страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Клєріні Гаррі Валерійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2017-5013 А] УДК 349.422:35.087.44](477) 
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317. Оболєнська С. А. Правове регулювання виробництва біопалива сільсько-

господарськими товаровиробниками в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 

природоресурс. право" / Оболєнська Світлана Анатоліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2017-4459 А] УДК 349.422:662.63](477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища. 

Екологічне право 

На ступінь кандидата 

318. Кім Г. А. Правовий режим об'єктів рослинного світу, занесених до Зеленої 

книги України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Кім Ганна 

Аркадіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4451 А] 

 УДК 349.6:502.172:502.211](477) 

319. Панфілова Д. А. Екологічне законодавство в контексті міжнародно-

правових зобов'язань України: проблеми реформування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. 

право; природоресурс. право" / Панфілова Дар'я Андріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Яро-

слава Мудрого. — Харків, 2017. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2017-4992 А] УДК 349.6:341.23](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь доктора 

320. Линдюк О. А. Модернізація державної служби України в умовах глоба-

лізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.03 "Держ. служба" / Линдюк Олена Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Київ, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (44 назви). 

— 100 пр. — [2017-4579 А] УДК 35.08-048.35(477) 

На ступінь кандидата 

321. Артеменко І. В. Взаємодія органів державної влади та інститутів гро-

мадянського суспільства у формуванні й реалізації молодіжної політики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 

історія держ. упр." / Артеменко Ігор Віталійович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4482 А] 

 УДК 35.072:323.21]:323.3-053.6 

322. Жуковська Г. Г. Взаємовідносини органів влади та громадськості у 

протидії торгівлі людьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Жуковська Галина Григорівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4532 А] 

 УДК 35.072:323.21]:343.431 

323. Забейворота Т. В. Модернізація системи державного управління в умовах 

децентралізації влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
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упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Забейворота Тетяна Валентинів-

на ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-

5094 А] УДК 35.071.6-048.35 

324. Удовенко А. О. Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Удовенко Анастасія Олексіївна ; 

НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4436 А] УДК 35.077.1:334 

325. Шпак О. А. Державне управління модернізаційними процесами в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Шпак Олег Анатолійович ; Ін-т підгот. кадрів Держ. 

служби зайнятості України. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2017-4879 А] УДК 35.077-048.35(477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

326. Ортіна Г. В. Державна політика антикризового розвитку реального 

сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ортіна Ганна Володимирівна ; 

Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Класич. приват. ун-т]. — Харків, 2017. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2017-5131 А] 

 УДК 351.82(477) 

На ступінь кандидата 

327. Андрющенко О. Б. Державний механізм управління якістю життя на-

селення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Андрющенко Олена Борисівна ; Хмельниц. 

облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4682 А] УДК 351.84:304](477) 

328. Волошин В. Г. Удосконалення механізмів державного управління ін-

формаційно-комунікаційною діяльністю органів публічної влади : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Волошин Володимир Геннадійович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. 

та права. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2017-4688 А] УДК 351:004 

329. Дмитренко Ю. С. Державне регулювання використання поліграфних техно-

логій в секторі безпеки і оборони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.05 "Держ. упр. у сфері держ. безпеки та охо-

рони громад. порядку" / Дмитренко Юрій Степанович ; Хмельниц. облрада, 

Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4695 А] УДК 351.86:340.68:[612.08+159.98]](477) 

330. Заскалкін А. С. Механізми розвитку державно-приватного партнерства на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Заскалкін Артем Сергійович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4492 А]

 УДК 351.712:332.14 
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331. Заскалкіна О. М. Механізми державного регулювання інституціональ-

ного середовища в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Заскалкіна Оксана Михайлівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

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

(17 назв). — 100 пр. — [2017-5097 А] УДК 351.82:338.43](477) 

332. Лепеха А. В. Інституціональна трансформація Державної фіскальної служби 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.03 "Держ. служба" / Лепеха Андрій Володимирович ; Дніпропетров. регіон. ін-т 

держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Дніпро, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4455 А] 

 УДК 351.713.08(477) 

333. Маковій Ю. Г. Механізми державного регулювання розвитку енергетич-

ної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Маковій Юрій Григорович ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

150 пр. — [2018-0124 А] УДК 351.863:620.9](477) 

334. Матюшенко О. І. Удосконалення механізмів державного регулювання 

природокористування на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Матюшен-

ко Олена Іванівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 150 пр. — [2018-0125 А] УДК 351:502/504 

335. Петракова К. О. Теоретико-методологічний аналіз взаємозв'язку еко-

номіки і політики у державному управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Петракова 

Катерина Олегівна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4838 А] 

 УДК 351:[32+33 

336. Харечко Д. О. Механізми державного управління забезпечення права 

громадян України на житло: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Харечко 

Дмитро Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. 

ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2018-0150 А] УДК 351.778.5:332.8 

337. Цевельов О. Є. Державне реагування на загрози національній безпеці у 

сфері безпеки державного кордону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.05 "Держ. упр. у сфері держ. безпеки та 

охорони громад. порядку" / Цевельов Олег Євгенович ; Хмельниц. облрада, 

Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4792 А] УДК 351.86:355.457](477) 

355/359(100-87) Збройні сили зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

338. Куцька О. М. Пропагандистське забезпечення вступу та перебування 

Червоної Армії на території країн Європи (1944—1945 роки) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Куцька Олеся 
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Миколаївна ; М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра 

Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 42 с. — Бібліогр.: 

с. 37—39 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0119 А] 

 УДК 355.1(47+57):316.776.23](4)"1944/1945" 

На ступінь кандидата 

339. Гулима О. П. Кримський вектор російської військово-політичної екс-

пансії (XVII—XXI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Гулима Олександр Петрович ; М-во оборони Ук-

раїни, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-0098 А] УДК 355.013((47+57)-89:477.75)"16/20" 

355/359(477) Збройні сили України 

На ступінь кандидата 

340. Фролов С. М. Створення та розвиток частин спеціального призначення 

розвідки Чорноморського флоту (1953—1992 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 "Військ. історія" / Фролов Сергій Миколайо-

вич ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2018-0074 А] УДК 359.1:355.40](262.5:477)"1953/1992" 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

341. Брюховецька І. О. Страхування майна громадян та напрями активізації 

його розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Брюховецька Ірина Олександрівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0089 А] УДК 368.1(477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

342. Бахов І. С. Тенденції розвитку полікультурної освіти у професійній під-

готовці фахівців Канади і США (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Бахов Іван Степанович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ПрАТ 

ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Київ, 2017. — 43 с. — Бібліогр.: с. 33—40 

(83 назви). — 100 пр. — [2017-4525 А] 

 УДК 37.035:[316.72:81'246.2]](71+73)"195/201" 

На ступінь кандидата 

343. Вознюк О. В. Педагогічна діяльність протестантських громад у контексті 

освітньо-виховних процесів в Україні (середина ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Заг. педагогіка та 



   

 
51 

історія педагогіки" / Вознюк Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

4817 А] УДК 37.014.525:274-774](477)"185/193" 

344. Мурована І. В. Розвиток дитячої хореографічної освіти на Кіровоград-

щині (остання чверть ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Мурована Ірина Володимирівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кропивницький, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-0051 А] УДК 37.018.54:792.8](477.65)"197/201" 

345. Пидюра І. П. Педагогічне забезпечення ресоціалізації вихованців Центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Пидюра Іван Петрович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4710 А] УДК 37.013.42:[316.614:364-57]-053.2 

346. Похілько О. В. Педагогічна діяльність та творча спадщина Юрія Петро-

вича Ступака (1911—1979) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Похілько Олена Вікторівна ; 

Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-4854 А] УДК 37.013(477)"1911/1979"(092) 

347. Тесцова О. О. Розвиток реформаторської педагогіки Англії кінця ХІХ — 

початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тесцова Олеся Олександрів-

на ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4631 А] 

 УДК 37.014.3(410)"187/191" 

348. Шпичак І. П. Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В. Ф. Шмідт 

(1889—1937 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Шпичак Інна Петрівна ; Рівнен. 

держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2017-4558 А] УДК 37.022(47+57)"1917/1937"(092) 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

349. Малашевська І. А. Теорія і практика навчання музики дітей дошкільного 

та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Малашевська Ірина Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2017-

5056 А] УДК 373.2/.3.016:78 

На ступінь кандидата 

350. Гапончук О. М. Організаційно-педагогічні умови консультативної діяль-

ності соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Гапончук Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Луцьк, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2017-4928 А] УДК 373.013.42 
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351. Гончарук В. В. Державно-громадські засади управління розвитком за-

гальноосвітніх навчальних закладів у регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Гончарук 

Віктор Васильович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Держ. ВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти"]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4611 А] УДК 373.014.6(1-32) 

352. Донченко Я. А. Генеза навчання інформатики у загальноосвітніх школах 

України (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Донченко Яніна Андріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4616 А] 

 УДК 373.3/.5.016:004](477)"199/201" 

353. Мосюра А. І. Педагогічні умови використання маркетингових технологій 

в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Мосюра 

Анна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4659 А] УДК 373.07:339.138 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

354. Мусієнко В. С. Формування почуття патріотизму в дітей у дошкільних 

навчальних закладах України (1930—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Мусієнко Вікторія Сергіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради. — Тернопіль, 2018. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2018-0130 А] 

 УДК 373.2.035:172.15](477)"1930/1991" 

355. Сирова Ю. В. Організаційно-педагогічні засади методичної роботи в 

дошкільних навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Сирова Юлія Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля, [Укр. інж.-пед. акад.]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-4548 А] УДК 373.2.091.2(477)"195/199" 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

356. Ван Сює. Формування звукообразних уявлень молодших школярів у 

процесі фортепіанного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ван Сює ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-5046 А] УДК 373.3.016:78 

357. Гладких Н. В. Організація індивідуального психолого-педагогічного су-

проводу дітей молодшого шкільного віку з комплексними порушеннями розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. 
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педагогіка" / Гладких Наталя Вячеславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4820 А]

 УДК 373.3.013.77-056.36 

358. Полякова А. С. Методика формування основ музично-ритмічної культури 

молодших школярів на уроках музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Полякова 

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

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4840 А] 

 УДК 373.3.016:78 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

359. Босенко А. І. Методичні засади розвитку адаптаційних можливостей учнів 

основної школи у процесі занять фізичним вихованням : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бо-

сенко Анатолій Іванович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [ДЗ "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Чернігів, 2017. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 32—40 (78 назв). — 100 пр. — [2017-4813 А] УДК 373.5.016:796 

360. Жук Ю. О. Теоретико-методичні засади організації навчальної діяльності 

старшокласників в умовах комп'ютерно орієнтованого середовища навчання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Жук Юрій Олексійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2017. 

— 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—47. — 100 пр. — [2017-4976 А] 

 УДК 373.5.091.33-027.22:004 

361. Комарова О. В. Теоретичні і методичні засади формування системи знань 

старшокласників у процесі навчання біології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Комарова 

Олена Володимирівна ; Ін-т педагогіки НАПН України, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2017. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(57 назв). — 100 пр. — [2017-4774 А] УДК 373.5.016:57 

362. Нежива Л. Л. Теоретичні і методичні засади вивчення літературних на-

прямів українського письменства у старших класах загальноосвітньої школи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Нежива Людмила Львівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Київ, 2017. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (50 назв). — 100 пр. — [2017-5107 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

363. Ананко Т. В. Розвиток системи професійної орієнтації в загальноосвітніх 

навчальних закладах України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Ананко Тетяна Вікторівна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шев-

ченка, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Чернігів, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0243 А] 

 УДК 373.5.048:331.548](477)"199/201" 

364. Василюк О. С. Методика реалізації міжпредметних зв'язків з українською 

літературою у навчанні історії учнів 8—9 класів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Василюк 

Оксана Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-4887 А] УДК 373.5.016:[94+82.09 

365. Скриннік Н. В. Методика навчання української літератури учнів 5—6 класів з 

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

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Скриннік Наталія 

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2017-5000 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09]:004.771 

366. Строгаль Т. Ю. Формування емоційно-естетичного досвіду підлітків на 

уроках музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Строгаль Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-0224 А] УДК 373.5.016:78 

367. Шпіца Р. І. Формування мистецьких знань учнів 7—8 класів на інтегро-

ваних уроках музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шпіца Роксолана Ігорівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4797 А] УДК 373.5.016:78 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта.  

Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

368. Ситник О. І. Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Ситник Ольга Іванівна ; Нац. ун-т "Чернігів. 

колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Чернігів, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4665 А] 

 УДК 374.7.014(417) 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

369. Бондаренко Ю. А. Теоретико-методичні засади корекційного спрямуван-

ня музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Бондаренко 

Юлія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (47 назв). — 100 пр. — [2017-4845 А] 

 УДК 376.015.31-053.4-056.262:78 

На ступінь кандидата 

370. Чепурна Л. Г. Становлення та розвиток навчальної книги для розумово 

відсталих дітей в Україні (1917—2000 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Чепурна Людмила 

Георгіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 16, [1] с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 100 пр. — [2017-5076 А] 

 УДК 376.091.64-056.313(477)"1917/2000" 
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377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

371. Грона Н. В. Система підготовки студентів педагогічного коледжу до 

формування у молодших школярів текстотворчих умінь : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Грона 

Наталія Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. 

наук України]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (57 назв). — 

104 пр. — [2018-0259 А] УДК 377.8:[373.3.016:811.161.2 

На ступінь кандидата 

372. Деньга Н. М. Розвиток професійної рефлексії викладачів математичних 

дисциплін у системі методичної роботи педагогічного коледжу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Деньга Наталія Миколаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 

Полтава, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2017-4489 А] УДК 377.3.091.12.011.3-051:51 

373. Дрозіч І. А. Формування фахової компетентності майбутніх кухарів у 

професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дрозіч Ірина 

Анатоліївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2018-0024 А] УДК 377.3:641-051 

374. Жученко Є. В. Виховання морально-естетичної культури у студентів 

технічних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Жученко Євген Володимирович ; Східно-

укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4570 А] 

 УДК 377.36.015.31:17.022.1 

375. Зельман Л. Н. Підготовка кваліфікованих робітників сфери обслугову-

вання у професійно-технічних навчальних закладах України (1969 р. — початок 

ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зельман Леся Несторівна ; Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Ін-т 

проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Львів, 2017. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4413 А] 

 УДК 377.36:338.46](477)"1969/2016" 

376. Коптєва О. М. Формування соціально-професійної зрілості учнів закладів 

професійно-технічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Коптєва Ольга Миколаївна ; 

Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0037 А]

 УДК 377.015.31 

377. Лукащук І. М. Формування фахової компетентності майбутніх медичних 

сестер у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Лукащук Ілля Миколайович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. 

— Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-4498 А] УДК 377.3:614.253.5]:[54+57 
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378. Мосейчук А. Р. Формування дослідницької компетентності майбутніх 

фельдшерів у процесі вивчення біологічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мо-

сейчук Анна Рифівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-4424 А] УДК 377.3:614.253.1/.2 

379. Погоріла Н. І. Педагогічні умови формування професійної компетент-

ності майбутніх агротехніків у аграрних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Погоріла 

Наталія Іванівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Глухів (Сум. обл.), 2018. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0137 А] 

 УДК 377.3:631.5 

380. Савельєв М. Г. Наступність у професійній підготовці майбутніх вчителів 

технологій в умовах навчально-наукового комплексу "коледж-університет" : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Савельєв Микола Григорович ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. 

— Рівне, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2017-5112 А] УДК 377/378.011.3-051:62 

381. Юхно Н. В. Технологія мобільного навчання студентів медичних ко-

леджів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Юхно Наталія 

Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0159 А] УДК 377.3:61 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

382. Асадчих О. В. Методична система інтегрованого навчання майбутніх 

філологів японського академічного мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Асадчих 

Оксана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 

100 пр. — [2017-5083 А] УДК 378.147:811.521 

383. Безлюдна В. В. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948—2016 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" ; 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Безлюдна 

Віта Валеріївна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини]. — Рівне, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (42 назви). — 100 пр. — 

[2017-4962 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243]](477)"1948/2016" 

384. Биконя О. П. Теоретико-методичні засади самостійної позааудиторної ро-

боти з англійської мови студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчан-

ня" / Биконя Оксана Павлівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 48 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (73 назви). — 100 пр. — [2017-4923 А] 

 УДК 378.091.322:811.111 

385. Блавт О. З. Теоретико-методичні основи системи контролю у фізичному 

вихованні студентів спеціальних медичних груп : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Блавт 

Оксана Зіновіївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Чернігів, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 

(96 назв). — 100 пр. — [2017-4724 А] УДК 378.147:796.011.3 

386. Дегтярьова Г. А. Теоретичні і методичні основи розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі після-

дипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дегтярьова Галина Анатоліївна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (56 назв). — 100 пр. — [2018-0101 А] УДК 378.046-021.68:80 

387. Зайцева А. В. Методична система формування художньо-комунікативної 

культури майбутнього вчителя музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Зайцева Алла Віталіївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (54 назви). — 100 пр. — [2018-0181 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

388. Кабусь Н. Д. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх соціаль-

них педагогів до сталого розвитку соціальних груп : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кабусь 

Наталя Дмитрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (65 назв). — 100 пр. — [2018-0108 А] 

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

389. Красовська О. О. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами іннова-

ційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Красовська Ольга Олександрівна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—38 (72 назви). — 100 пр. — [2017-4934 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3:7 

390. Москаленко О. І. Теоретичні і методичні засади підготовки курсантів 

вищих льотних навчальних закладів до професійної комунікації в особливих умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Москаленко Олена Іванівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. 

акад., [Нац. авіац. ун-т "Кіровоград. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту"]. — Хмельницький, 

2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (70 назв). — 100 пр. — [2017-4502 А]

 УДК 378.147:355.4 

391. Панов С. Ф. Теоретико-методичні основи професійної підготовки техніч-

них перекладачів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Панов 

Сергій Феофанович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 42 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 100 пр. — [2017-4747 А] 

 УДК 378.147:81'255.2:6 

392. Тихонова Т. В. Дидактичні засади конструювання змісту інформаційно-

технологічних дисциплін у системі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Тихонова Тетяна Вален-

тинівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Тернопіль, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (61 назва). — 100 пр. — 

[2018-0226 А] УДК 378.016 
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393. Ткач Д. І. Система навчання нарисної геометрії майбутніх архітекторів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Ткач Дмитро Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2017. — 43 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (51 назва). — 

[2017-4590 А] УДК 378.147:514.18 

394. Федоренко С. В. Теорія і методика формування гуманітарної культури 

студентів вищих навчальних закладів США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Федоренко Світлана 

Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2017. — 

42 с. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 100 пр. — [2017-4675 А] 

 УДК 378.015.31:17.022.1](73) 

395. Чувасова Н. О. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потен-

ціалу майбутніх учителів хімії та біології у вищих навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Чувасова Наталія Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького. — Черкаси, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(52 назви). — 120 пр. — [2017-4399 А] УДК 378.015.31:[37.011.3-51:[54+57]] 

396. Шевців З. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього на-

вчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шевців Зоя Михайлівна ; Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т. — Рівне, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (43 назви). 

— 100 пр. — [2017-5119 А] УДК 378.011.3-051:373.3.04 

На ступінь кандидата 

397. Адоньєва Ю. А. Формування метакогнітивних умінь у майбутніх ди-

зайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Адоньєва Юлія 

Анатоліївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4481 А] УДК 378.147:7.012-051 

398. Альмерот О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи засобами артпедагогіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Альмерот 

Олена Володимирівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — Глухів 

(Сум. обл.), 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-4601 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051 

399. Аль-Фавіді Худам Мезаал Саліх. Розвиток креативної здібності сту-

дентів факультетів художньої освіти у процесі навчання декоративно-прикладному 

мистецтву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Аль-Фавіді Худам Мезаал Саліх ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4803 А] УДК 378.016:745/749 

400. Артеменко О. В. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціаль-

ностей до науково-дослідницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Артеменко Олена 

Вікторівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Класич. приват. ун-т]. — Дніпро, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 110 пр. — [2017-

4806 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:80]:001.89 
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401. Байбекова Л. О. Педагогічні умови адаптації майбутніх філологів до 

професійної діяльності у процесі навчання у класичних університетах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Байбекова Людмила Олександрівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
Кропивницький, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-

4602 А] УДК 378.147:80-051 

402. Білоус С. В. Навчання майбутніх філологів англійського усного моно-

логічного персуазивного мовлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Білоус Світлана Віталіїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4562 А] УДК 378.147:811.111 

403. Білоцерковець М. А. Формування теоретичних знань студентів аграрних 

спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Білоцерковець Марина Анатоліївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

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

— [2017-4365 А] УДК 378.147:63 
404. Божко Л. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів 

технологій і креслення засобами проектування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Божко 

Людмила Володимирівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-
ниченка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — Кропивницький, 2018. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0085 А] 

 УДК 378.011.3-051:[62+744 

405. Бойчук А. П. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх агентів з 

організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бойчук Алла Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0003 А] 

 УДК 378. 3:338.486.22-051 
406. Бочар Ю. І. Методика навчання дисципліни "Редакційно-видавничі сис-

теми" майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Бочар Юрій Ігорович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-5086 А] УДК 378.147:070.41 
407. Бочевар А. Г. Формування інформаційно-комунікативної компетентності 

майбутніх юристів засобами мультимедійних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бочевар Алла Григорівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, [Держ. закл. 
"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (31 назва). — 100 пр. — [2017-4763 А] 

 УДК 378.147:34]:004.032.6 

408. Британ Ю. А. Формування здоров'язбережувальної компетентності май-
бутніх інженерів-педагогів із країн Середньої Азії у вищих навчальних закладах 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Британ Юрій Анатолійович ; Укр. інж.-пед. акад. 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-0169 А] УДК 378.147:62]-054.6(477) 
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409. Ван Чень. Методика формування виконавського артистизму студентів 

магістратури в процесі вокально-фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ван Чень ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-4968 А] УДК 378.147:784 

410. Ван Чжун. Методика підготовки іноземних студентів до ансамблевої 

роботи зі шкільною молоддю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ван Чжун ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-0007 А] УДК 378.147:[373.3/.5.011.3-051:78 

411. Ван Юе. Формування методичної компетенції майбутнього вчителя музич-

ного мистецтва у процесі навчання гри на фортепіано : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ван 

Юе ; 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. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2017-4815 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

412. Васаженко Н. О. Формування базових компетентностей фахівців з обліку 

та адміністрування в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Васаженко Наталія Олексіївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, 

[Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2018-0090 А] УДК 378.147:657 

413. Волкова К. С. Формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до оцінювальної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Волкова Катерина Сергіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 

[Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Суми, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4369 А] 

 УДК 378.147:[373.3.04:373.3.091.26 

414. Волкодав Т. А. Формування готовності майбутніх молодших спеціалістів 

фінансово-економічного профілю до професійного самовдосконалення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Волкодав Тетяна Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2017-4608 А] УДК 378.147:336-051 

415. Володько А. М. Методика навчання майбутніх перекладачів усного 

послідовного науково-технічного перекладу : (нім. та укр. мови) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика на-

вчання" / Володько Анна Миколаївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0251 А] 

 УДК 378.147:811.112.2'253:6 

416. Вошколуп Г. Ю. Формування конфліктологічної компетентності майбут-

ніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Вошколуп Ганна Юріївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 110 пр. — [2017-4819 А]

 УДК 378.147:33-051]:[378.015.31:316.48 

417. Гирка І. В. Управління формуванням професійної компетентності май-

бутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Гирка Ірина Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Укр. інж.-пед. акад.]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (26 назв). — 100 пр. — [2017-4563 А] 

 УДК 378.011.3-051:004 

418. Гнєдкова О. О. Педагогічні умови формування контролю фахових знань 

майбутніх учителів іноземних мов у процесі дистанційного навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гнєдкова Ольга Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2017. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2017-4565 А] 

 УДК 378.147:81'243 

419. Головня Н. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчите-

ля на засадах дидактичного вибору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Головня Надія Ми-

колаївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4610 А] 

 УДК 378.147:37.011.3-051 

420. Гордієнко Ю. А. Формування педагогічної толерантності майбутніх 

учителів іноземних мов початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гордієнко Юлія 

Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-4821 А] УДК 378.147:[373.3.011.3-051:81'243 

421. Григор'єва В. Б. Комп'ютерно-орієнтована методика навчання аналітич-

ної геометрії майбутніх програмістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Григор'єва Валентина 

Борисівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4566 А] УДК 378.147:514.12:004 

422. Гудима Ю. П. Формування у майбутніх учителів англійської мови на-

вчально-стратегічної компетентності в діалогічному мовленні : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Гудима Юлія Петрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 22 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0097 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 

423. Денисюк І. С. Формування навичок імпровізації майбутніх учителів музики 

у процесі інструментально-виконавської підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Денисюк 

Інна Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4730 А]

 УДК 378.011.3-051:78 

424. Євдокімова-Лисогор Л. А. Підготовка майбутніх фахівців сфери туризму 

до міжкультурного діалогу у процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Євдокімова-Лисогор Леся Анатоліївна ; Центральноукр. 

нац. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 

Кузнеця]. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-0265 А] УДК 378.147:338.48 

425. Камишнікова Г. В. Формування правової компетентності майбутніх 

фахівців готельного господарства та туризму в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Камишнікова Ганна Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад., 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-5011 А] УДК 378.147:338.48:34 

426. Коваленко О. П. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Коваленко Оксана Павлівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. авіац. ун-т 

"Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту"]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 120 пр. — [2018-0034 А] 

 УДК 378.016:5]:656.7-051 

427. Коваль І. С. Формування професійної готовності майбутніх рятуваль-

ників до діяльності в екстремальних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Коваль Ігор 

Святославович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 

безпеки життєдіяльності. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). 

— 100 пр. — [2017-4416 А] УДК 378.147:355.588:614.8 

428. Ковальчук М. О. Формування готовності майбутніх учителів до застосу-

вання мультимедійних навчальних систем у початковій школі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ковальчук Майя Олегівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (34 назви). — [2017-

4537 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051]:004.032.6 

429. Комочкова О. О. Професійна підготовка фахівців з лінгвістики в універ-

ситетах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Комочкова Ольга Олександрівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-0035 А] УДК 378.147:81-051](410) 

430. Кононенко І. А. Професійне становлення майбутніх учителів філологіч-

них спеціальностей у системі вищої освіти Франції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ко-

ноненко Інна Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2017. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4734 А] УДК 378.011.3-051:80 

431. Коробова Ю. В. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови 

мовленнєвої адаптації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Коробова Юлія Володимирівна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2018-0279 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:811.111 



   

 
63 

432. Костецька М. В. Розвиток вищої освіти в Україні та країнах Європей-

ського Союзу (кінець ХХ — початок ХХІ ст.): порівняльний аналіз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Костецька Мар'яна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгома-

нова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4830 А] 

 УДК 378(477+(4-6ЄС))"199/201" 

433. Котловський А. М. Формування англомовної лексико-граматичної ком-

петентності в говорінні майбутніх економістів у процесі самостійної роботи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Котловський Андрій Миколайович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2017-4376 А] УДК 378.016:811.111'271]:33 

434. Кочурська І. В. Педагогічні умови гуманізації професійної підготовки 

майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Кочурська Інна Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих, [Вінниц. нац. аграр. ун-т М-ва аграр. політики України]. — Київ, 

2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2018-0038 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

435. Кравченя А. О. Управління якістю професійної підготовки майбутніх 

учителів інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Кравченя Альона Олександрівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Укр. інж.-пед. акад.]. — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2017-4578 А] УДК 378.014.6:[378.011.3-051:004 

436. Куц М. О. Педагогічні технології навчання іноземних мов студентів у 

вищих технічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Куц Марія Олександрівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. 

ун-т"]. — Тернопіль, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-4377 А] УДК 378.016:81'243]:62 

437. Лемешко О. В. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-

прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через 

державний кордон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лемешко Ольга Василівна ; Держ. при-

кордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана 

Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 120 пр. — [2018-0041 А] УДК 378.147:355.232:351.746.1 

438. Логвіненко А. Ю. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до форму-

вання толерантності в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лог-

віненко Анастасія Юріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2017-4419 А] УДК 378.011.3-051:811.111:316.647.5-057.874 

439. Лю Кешуан. Формування вмінь створення музично-образної драматургії 

твору в майбутніх учителів музики у процесі навчання гри на фортепіано : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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навчання" / Лю Кешуан ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4456 А] УДК 378.147:78.02 

440. Ляшенко Р. О. Розвиток професійної самоактуалізації майбутнього ви-

кладача-філолога в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ляшенко Ростислав Олександрович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кропивницький, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2017-4420 А] УДК 378.011.3-051:80 

441. Мазайкіна І. О. Формування готовності майбутніх учителів до засто-

сування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов 

у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мазайкіна Ірина Олегівна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. — 23 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 120 пр. — [2018-0123 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243 

442. Мазуренок М. В. Організаційно-педагогічні засади діяльності Наркомосу 

УСРР у галузі вищої освіти (1919 — початок 1930-х рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педаго-

гіки" / Мазуренок Марина Вікторівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмель-

ницький, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4499 А]

 УДК 378.014.61(477)"1919/1932" 

443. Марущак О. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

формування комунікативної компетентності школярів засобами дитячої періодики : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Марущак Олександра Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(27 назв). — 130 пр. — [2017-4940 А] УДК 378.011.3-051:373.3:070.48-053.2 

444. Мозуль І. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до форму-

вання у молодших школярів предметної природознавчої компетентності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Мозуль Ірина Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. 

— [2017-4743 А] УДК 378.011.3-051:373.3:57.081.1 

445. Морквян І. В. Формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів 

інформатики у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Морквян Ірина В'ячеславівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка", [Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. 

— Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-4544 А] УДК 378.015.31:5]:[37.011.3-051:004 

446. Нікула Н. В. Формування методичної культури майбутніх учителів початко-

вих класів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Нікула Наталя 

Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 

[Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 100 пр. — [2018-0207 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 



   

 
65 

447. Перкатий Р. М. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

офіцерів Національної поліції у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Перкатий Роман Миколайович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 

[Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4708 А] 

 УДК 378.147:351.74 

448. Польгун К. В. Організація інклюзивного навчання фізико-математичних 

дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями у вищих технічних 
навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Польгун Катерина В'ячеславівна ; Тернопіл. нац. 

пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — 

Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2017-

4389 А] УДК 378.04-056.26:51/53 
449. Прус Н. О. Формування професійного іміджу майбутнього викладача 

іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Прус Наталія Олексіївна ; ВНЗ "Ун-т 

ім. Альфреда Нобеля", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпро, 2017. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 110 пр. — [2017-4781 А] 

 УДК 378.147:[378.011.3-051:81'243 

450. Рагріна Ж. М. Підготовка майбутніх іноземних спеціалістів-медиків до 

професійного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Рагріна Жанна Михайлівна ; 

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

— 100 пр. — [2017-4547 А] УДК 378.147:61-051-054.6 

451. Радзієвський В. П. Методика навчання майбутніх лікарів технологій роз-

витку фізичної працездатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Радзієвський Віктор 

Павлович ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4858 А] 

 УДК 378.147:614.253.1/.2-051 
452. Свідовська В. А. Формування професійної компетентності майбутніх 

юристів у процесі дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Свідовська 

Вікторія Андріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2017-4585 А] УДК 378.018.43:004 

453. Серман Т. В. Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та 

спорту до організації спортивного дозвілля учнівської молоді в аквацентрах : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-
тодика проф. освіти" / Серман Тарас Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2017. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 100 пр. — [2017-

4587 А] УДК 378.011.3-051:796:379.8 

454. Слобожанінов П. А. Формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Слобожанінов Павло Андрійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-4514 А] УДК 378.147:796.417]:004 
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455. Смелікова В. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-

орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Смелікова Вікторія Борисівна ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2017. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-4549 А] 

 УДК 378.147:656.6.071.1 

456. Солодовник О. В. Формування готовності майбутніх молодших спе-

ціалістів з медичною освітою до професійного самовдосконалення у процесі фахової 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Солодовник Олена Володимирівна ; Житомир. 

держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-4550 А] УДК 378.147:61-051 

457. Стешенко Б. В. Формування організаційної культури майбутніх учителів 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Стешенко Богдан Володимирович ; Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування, [Донец. обл. ун-т післядиплом. пед. освіти]. — 

Рівне, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4913 А]

 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:62 

458. Стойкова В. В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних за-

кладів у післядипломній освіті до організації мережевого профільного навчання 

старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Стойкова Вікторія Володимирівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(30 назв). — 104 пр. — [2017-5069 А] УДК 378.046-021.68:373.091.113]:373.5.04 

459. Тараненко Ю. П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку 

художньо-творчих здібностей молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тара-

ненко Юлія Петрівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4866 А] 

 УДК 378.147:[373.3.011.3-051:792.8 

460. Тарасенко Н. М. Педагогічні умови формування безпечного освітнього 

середовища у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Тарасенко Наталія Миронівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — 

Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. 

— [2018-0068 А] УДК 378.091:355.232 

461. Титаренко В. М. Підготовка майбутніх учителів технологій до форму-

вання в учнів основної школи здоров'язбережувальної компетентності у процесі 

трудового навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Титаренко Валерій Миколайович ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 

2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. 

— [2017-4915 А] УДК 378.147:[373.5.011.3-051:62 

462. Ульченко Ю. В. Управління розвитком електронної бібліотеки в освіт-

ньому середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / 
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Ульченко Юлія Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2017-4672 А] УДК 378.091:027.7-028.27 

463. Фамілярська Л. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної мобільності 

педагога в освітньому середовищі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Фамілярська Лариса Леонідівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — 

[2017-4955 А] УДК 378.046-021.68 

464. Хуан Яцянь. Методика розвитку творчого самовираження майбутніх 

учителів музики в процесі виконавсько-інструментальної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Хуан Яцянь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0076 А]

 УДК 378.011.3-051:78 

465. Чайка О. М. Розвиток творчої самостійності студентів у процесі вивчення 

методики викладання зарубіжної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чайка 

Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка]. — Київ, 2017. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—25 

(28 назв). — 100 пр. — [2017-5035 А] УДК 378.147:[37.016:821(1-87).09 

466. Чалій Л. В. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури 

до організації позакласної роботи з туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чалій Людмила 

Володимирівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Рівне, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2017-5037 А] УДК 378.011.3-051:796:[37.091.33-027.22:338.48 

467. Чень Чунься. Формування лінгвосоціокультурної компетентності китай-

ських студентів у процесі навчання російської мови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чень 

Чунься ; Херсон. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Херсон, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0153 А] 

 УДК 378.016:811.161.1'243 

468. Чжан Няньхуа. Формування художньо-інформаційної компетентності 

студентів факультетів мистецтв у процесі вивчення диригентсько-хорових дис-

циплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Чжан Няньхуа ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2017-5039 А] УДК 378.147:78 

469. Чорна І. Ю. Формування у майбутніх маркетологів англомовної лексич-

ної компетентності в письмі засобом кейс-технології : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Чорна Ірина Юріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2017-4398 А] УДК 378.016:811.111]:339.138-051 

470. Шиянюк Л. В. Текстоцентричний підхід до формування україномовної 

комунікативної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів І—ІІ 
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рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шиянюк Лариса Василівна ; Херсон. держ. 

ун-т. — Херсон, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. 

— [2018-0157 А] УДК 378.016:811.161.2]:62 

471. Шроль Т. С. Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів мате-

матики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Шроль Тетяна Степанівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(28 назв). — 100 пр. — [2017-4798 А] УДК 378.147:373.5.011.3-051:51]:004 

472. Шустова Н. Ю. Формування у майбутніх учителів початкової школи 

здатності до професійного саморозвитку у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шустова Наталія Юріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — 

[2017-4559 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

473. Гриневич І. М. Фольклоризм художньої творчості Осипа Маковея в етно-

естетичному вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Гриневич Інна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2017-4613 А] УДК 398:821.161.2'06.09(092) 

474. Сироїд О. І. Духовна пісня в українській усній традиції першої половини 

ХІХ століття: проблеми функціонування та інтерпретації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Сироїд Олена 

Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4664 А] УДК 398.88(=161.2)"180/185" 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 

Екологія 

На ступінь доктора 

475. Вакал С. В. Науково-теоретичні основи створення нових екологічно без-

печних технологічних процесів виробництв фосфоровмісних добрив : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Вакал 

Сергій Васильович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (50 назв). — 120 пр. — [2018-0006 А] УДК 502.13:661.632 

476. Пічура В. І. Теоретико-методологічні основи басейнової організації при-

родокористування на водозбірних територіях транскордонних річок : (на прикладі 

басейну Дніпра) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Пічура Віталій Іванович ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, 

[Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Дніпро, 2017. — 40, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (60 назв). — 100 пр. — [2017-4750 А] 

 УДК 502.51:556.51(282.247.32) 
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477. Тертична О. В. Наукові основи екологічного оцінювання впливу про-

мислового птахівництва на стан навколишнього природного середовища : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Тертична 

Ольга Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39. — 

130 пр. — [2018-0146 А] УДК 502.11:636.5 

На ступінь кандидата 

478. Гусєва К. Д. Стан та якість навколишнього середовища урбанізованих 

територій : (на прикладі м. Одеса) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Гусєва Катерина Дмитрівна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2017-5005 А] 

 УДК 502.175:911.5](477.74-25) 

479. Каспійцева В. Ю. Оцінка і прогноз якості атмосферного повітря на 

регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Каспійцева Вікторія Юріївна ; Держ. ВНЗ "При-

дніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

4932 А] УДК 502.175:502.3:613.15 

480. Скиба О. І. Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у 

річках Тернопільщини у зв'язку із ступенем антропогенного навантаження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Скиба 

Олена Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-4466 А] УДК 504.5:546.18-3](282:477.84) 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

481. Бортош М. Ю. Лінійно-алгебраїчні властивості категорій мономіальних 

матриць над локальними кільцями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Бортош Марія Юліївна ; 

НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2017-4967 А] УДК 512.643 

482. Петечук Ю. В. Гомоморфізми матричних груп над асоціативними кільця-

ми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра та теорія чисел" / Петечук Юлія Василівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 

2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

4625 А] УДК 512.54/.55 

483. Позднякова І. В. Структура напівгруп часткових бієкцій зліченних впо-

рядкованих множин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Позднякова Інна Володимирівна ; ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Івано-Франківськ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2017-4627 А] УДК 512.53 
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484. Саган А. В. Редукція матриць над кільцями Безу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія 

чисел" / Саган Андрій Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2017. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4629 А] 

 УДК 512.55 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

485. Бойко В. М. Узагальнені оператори Казіміра, сингулярні модулі редукції 

та симетрії диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Бойко Вячеслав Миколайович ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2017. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 23—29 

(46 назв). — 120 пр. — [2017-4925 А] УДК 517.958 

486. Лось В. М. Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 

рівняння" / Лось Валерій Миколайович ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 26 с. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0045 А] УДК 517.956.4 

На ступінь кандидата 

487. Кусій С. М. Робастна стабілізація та оптимізація систем керування при 

наявності обмежених збурень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Кусій Сергій Миколайович ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-4936 А] УДК 517.93 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

488. Гарко І. І. Фрактальні властивості ймовірнісних мір, породжених полі-

основними розкладами дійсних чисел, та їх застосування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. 

статистика" / Гарко Ірина Ігорівна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2017. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-4370 А] УДК 519.21 

489. Прищепа О. В. Керовані системи з обмеженим числом повторів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і 

теорія оптимал. рішень" / Прищепа Оксана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2017-4753 А] УДК 519.21 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь кандидата 

490. Жваненко С. А. Моделювання інноваційно-інвестиційного розвитку еко-

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

екон. наук : [спец.] 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / 
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Жваненко Світлана Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 150 пр. — [2018-

0107 А] УДК 519.86:338.48 
491. Коковська Я. В. Комп'ютерне моделювання процесів формування потоків 

води у руслах з нерівномірним дном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Ко-
ковська Ярина Володимирівна ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і 
математики ім. Я. С. Підстригача, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. 
— 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-0193 А] 

 УДК 519.876.5:556.53 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

492. Клюєва А. І. Просторово-енергетичний розподіл космічних променів під 
час Форбуш-ефектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.03.03 "Геліофізика і фізика Соняч. системи" / Клюєва Антоніна Ігорівна ; 
НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — Київ, 2018. — 28 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—24 (50 назв). — 100 пр. — [2018-0033 А] УДК 524.1:523 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 
Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

493. Костюченко Ю. В. Комплексування даних супутникових спостережень і 
математичного моделювання в задачах оцінки геоекологічних ризиків і безпеки : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. 
аерокосм. дослідж." / Костюченко Юрій Васильович ; НАН України, Держ. установа 
"Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі Ін-ту геол. наук Нац. акад. наук України". — 
Київ, 2017. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (56 назв). — 100 пр. — [2017-
5103 А] УДК 528.837:629.783 

494. Ляшенко Д. О. Теоретико-методологічні основи картографування між-
народних зв'язків України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : 
[спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Ляшенко Дмитро Олексійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Нац. трансп. ун-т]. — Київ, 2017. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 25—30 (64 назви). — 100 пр. — [2017-4896 А] УДК 528.94:339.9(477) 

На ступінь кандидата 

495. Грек М. О. Метод і моделі впливу містобудівних факторів на використан-
ня земель міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Грек Марія Олександрівна ; Харків. 
нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2017-5124 А] УДК 528.4:332.3](1-21) 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

496. Ісаєва К. О. Стійкі когерентні структури в атомарних Бозе-конденсатах : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
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"Теорет. фізика" / Ісаєва Карина Олександрівна ; НАН України, Ін-т теорет. фізики 
ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2017. — 16 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4891 А] УДК 530.145:538.9 

497. Побережнюк Р. В. Фазові перетворення та критична точка сильновзаємо-

діючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Побережнюк Роман 

Володимирович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4994 А] 

 УДК 530.13:539.12 

498. Раков М. В. Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем 

з використанням тензорних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Раков Михайло Володимирович ; 

НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2017. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

4996 А] УДК 530.145 

499. Соболь О. О. Надкритична нестабільність у графені з зарядженими до-

мішками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.02 "Теорет. фізика" / Соболь Олександр Олександрович ; НАН України, Ін-т 

теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2017. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4912 А] 

 УДК 530.145:538.9 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

500. Забуга А. Г. Аналітичне та чисельне моделювання динаміки матеріальних 

систем з ударно-фрикційною взаємодією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.02.01 "Теорет. механіка" / Забуга Артем Геннадійович ; 

НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-5126 А] УДК 531.43.01 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

501. Іванів В. В. Гідравлічні методи регулювання притоку рідини в напірні 

трубопроводи-збирачі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Іванів Василь Володимирович ; Нац. 

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

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4571 А] 

 УДК 532.542 

534 Механічні коливання. Хвилі. Акустика 

На ступінь кандидата 

502. Коновалюк Т. П. Звукові поля, генеровані когерентними вихровими 

структурами, які взаємодіють : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.06 "Акустика" / Коновалюк Тетяна Петрівна ; Ін-т гідро-

механіки НАН України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-0195 А] УДК 534.2 
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537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

503. Бичков Д. М. Радіофізичні методи дистанційного моніторингу зон під-

топлення, підповерхневого саморозігріву ґрунтів та нафтових забруднень поверхні 

моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 

"Радіофізика" / Бичков Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т радіофізики та 

електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-4809 А] УДК 537.86.08:528.88 

504. Вінніков Д. В. Електрофізичний вплив потужного підводного іскрового 

розряду на процеси обробки речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. полів" / Вінніков 

Денис Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Нац. наук. центр "Харків. 

фіз.-техн. ін-т"]. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). 

— 100 пр. — [2017-4927 А] УДК 537.523.4:621.313.5 

505. Косяк О. С. Квазіоптичні поляризаційні перетворювачі терагерцового 

діапазону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.03 "Радіофізика" / Косяк Олег Сергійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та 

електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-4831 А] УДК 537.86:537.533.3 

506. Проценко І. О. Мікрохвильовий відгук квазіоптичних діелектричних ре-

зонаторів із сильнопоглинаючою рідиною : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Проценко Ірина Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2017-4857 А] УДК 537.86 

507. Шубний О. І. Резонаторні та хвилеводні методи виміру діелектричної 

проникності слабо та сильно поглинаючих середовищ в мікрохвильовому діапазоні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика 

приладів, елементів і систем" / Шубний Олександр Іванович ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки, [Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України]. 

— Харків, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — 

[2017-4880 А] УДК 537.868.082.7 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь кандидата 

508. Дзюба М. О. Транспортні властивості гібридних систем з сильною елект-

ронною кореляцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дзюба Михайло Олегович ; НАН України, 

Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2017. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4652 А] УДК 538.935 

509. Дяченко А. О. Фотоіндуковані явища в кристалах силікосиленітів, лего-

ваних Al, Ga, Sn : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дяченко Анна Олександрівна ; Дніпров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-5093 А] УДК 538.958 

510. Загорулько І. В. Формування метастабільних кристалічних, умовно та 

істинно аморфних структур при швидкому охолодженні розплавів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
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Загорулько Ірина Вікторівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Дніпров. держ. 

техн. ун-т]. — Дніпро, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(30 назв). — 100 пр. — [2017-5095 А] УДК 538.91:669.177.035.45.045.5 

511. Краснов В. О. Термодинаміка та енергетичні спектри граткових бозе-

фермі систем із сильними кореляціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Краснов Володимир Олек-

сандрович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4737 А] 

 УДК 538.94 

512. Лєдєньов М. О. Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіо-

метричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою 

перовскіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Лєдєньов Микита Олексійович ; НАН України, Фіз.-

техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна, [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкі-

на]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — 

[2017-4982 А] УДК 538.955/.956:546.716 

513. Мелах Л. М. Структура та фізико-механічні властивості кераміки на 

основі боридів і боровміщуючих сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мелах Людмила Михай-

лівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0049 А]

 УДК 538.91:666.3.016 

514. Мірзоєв І. Г. Транспортні властивості провідних наносистем: прояв 

квантових ефектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мірзоєв Ільгар Гахірович ; НАН України, 

Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4658 А] УДК 538.935 

515. Сироватко Ю. В. Нерівноважні процеси формування границь поділу між 

розплавленими металами і твердими фазами різної структури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Сироватко Юлія Володимирівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 

2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2017-4949 А]

 УДК 538.97 

516. Старовойтов Р. І. Модифікація поверхонь W, Cu і Al під впливом потоків 

Ar
+
, He

+
, D2

+ 
середніх та низьких енергій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Старовойтов Роман 

Іванович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 

100 пр. — [2017-5029 А] УДК 538.9 

517. Старцев О. А. Динаміка структурно-фазових перетворень в сплавах на 

основі титану BT1-0, цирконію Zr1%Nb і алюмінію 1933 під впливом сильно-

струмових релятивістських електронних пучків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Старцев 

Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-

4715 А] УДК 538.913:669.017.1]:537.533 
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539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

518. Бондар Б. М. Перерізи виходу гамма-квантів при взаємодії швидких 

нейтронів з ядрами вуглецю, нікелю, олова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих 

енергій" / Бондар Борис Михайлович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж., [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-0004 А] УДК 539.17 

519. Карпусь С. Г. Отримання пучків багатозарядних іонів газів на малога-

баритному електростатичному прискорювачі горизонтального типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика пучків зарядж. 

частинок" / Карпусь Степан Геннадійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. 

фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (20 назв). 

— 100 пр. — [2017-4848 А] УДК 539.184:621.3.038.61 

520. Черкас К. А. Ядерні процеси при взаємодії ядер 
6
Li+

16
O, 

6
Li+

18
O та 

9
Be+

15
N : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Черкас Костянтин 

Андрійович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0080 А] УДК 539.172 

521. Шулима С. І. Кластероутворення в магнітній рідинній системі гас-магнетит : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 

"Теплофізика та молекуляр. фізика" / Шулима Сергій Ігорович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 

100 пр. — [2017-4680 А] УДК 539.120.6:[532.74+537.62-022.532 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь кандидата 

522. Годес А. Ю. Дугова тріщина в електрично пасивних та електрострикцій-

них матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Годес Аліна Юліївна ; Дніпров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). 

— 100 пр. — [2017-4890 А] УДК 539.422.5:537.3 

523. Даниленко В. І. Закономірності зміцнення ОЦК і ГЩУ металів на роз-

винених стадіях пластичної деформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Даниленко Віталій Іванович ; 

НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0019 А] 

 УДК 539.2:669 

524. Жоголева Н. В. Нелінійні ангармонічні ефекти при розповсюдженні по-

верхневих і локалізованих пружних хвиль в складених анізотропних тілах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 

деформів. твердого тіла" / Жоголева Надія Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача, [Ін-т приклад. 

математики і механіки НАН України (Слов'янськ)]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0026 А] УДК 539.3:534.21 
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525. Михайловський В. А. Фізичні основи використання методу ультра-

звукового контролю температурних полів та термічних напружень у реакторних 

сталях у нестаціонарних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Михайловський Владислав Аркадійо-

вич ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2017. — 27 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24. — 100 пр. — [2017-4656 А] 

 УДК 539.32:669.14.018.4]:536.51.082.4-026.572 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

526. Захарків І. Б. Мікроекстракційне концентрування і газохроматографічне 

визначення ряду фталатів і аліфатичних альдегідів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Захарків Ігор Богданович ; 

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

с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4700 А] УДК 543.544.3.054:547-316-326 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

527. Бурка О. А. Асоціативні взаємодії ПАР-поліметакрилова кислота та їх 

вплив на властивості водних дисперсій титан (IV) оксиду : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Бурка Олег Андрійович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-5088 А] УДК 544.722.2:544.35.03 

528. Жлуденко М. Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe 

систем у реакції метанування CO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Жлуденко Микола Григорович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0180 А] УДК 544.47 

529. Маршалек А. С. Термодинамічні властивості нітрозаміщених 5-феніл-

фуранових сполук та їх розчинності в органічних розчинниках : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Маршалек 

Андрій Сергійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Львів, 2017. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-5058 А] УДК 544.31:544.351.3 

530. Федоренко Г. В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до 

метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Федоренко 

Георгій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4869 А] УДК 544.478 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

531. Струтинська Н. Ю. Складнооксидні фосфати одно-, дво-, тривалентних 

металів та титану: закономірності утворення, синтез, будова та властивості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 
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Струтинська Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (71 назва). — 100 пр. — [2018-0225 А] 
 УДК 546.185 

На ступінь кандидата 

532. Бувайло Г. І. Сполуки купруму, кобальту, нікелю та кальцію з поліоксо-
молібдатами та органічними амінами: синтез, структура та властивості : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 
Бувайло Галина Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4765 А] 

 УДК 546.41+546.56+548.73/.74]-3 
533. Ващенко О. В. Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 

1,2,4-триазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 
02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Ващенко Олександр Віталійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(21 назва). — 100 пр. — [2018-0171 А] УДК 546.791:547.79 

534. Кац С. В. Синтез макробіциклічних та псевдомакробіциклічних комп-
лексів 3d-металів з піразолоксимним реберним фрагментом : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Кац 
Світлана Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., 
табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2018-0188 А] УДК 546.302:544.135 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

535. Колодяжна А. О. Асиметричний синтез модифікованих аналогів при-
родних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 
02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Колодяжна Анастасія Олегівна ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії. — Київ, 2017. — 43 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 32—40 
(62 назви). — 100 пр. — [2017-4733 А] УДК 547.466.057 

На ступінь кандидата 

536. Замулко К. А. N-ацилполігалогеналканіміни : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Замулко Катерина 
Анатоліївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4533 А] УДК 547.49-304.2 

537. Овденко В. М. Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних мета-
крилатів для оптоелектроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Овденко Валерія Миколаїв-
на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2018-0132 А] 

 УДК 547.235.2-126:621.38 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

538. Буртієв Р. З. Методологія оцінки сейсмічної небезпеки на основі ймо-

вірнісних моделей сейсмічності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
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мат. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Буртієв Рашід Зетович ; НАН України, Ін-т 

геофізики ім. С. І. Субботіна, [Ін-т геології і сейсмології Акад. наук Республіки 

Молдова]. — Київ, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—33 (33 назви). — 100 пр. — 

[2017-4686 А] УДК 550.34.013 

539. Лисинчук Д. В. Швидкісні моделі літосфери України за даними широко-

кутних сейсмічних зондувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. 

наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Лисинчук Дмитро Володимирович ; НАН України, 

Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2017. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—32 

(21 назва). — 100 пр. — [2017-4777 А] УДК 550.34.01:550.834]:551.14(477) 

540. Меньшов О. І. Теорія і методологія застосування магнетизму ґрунтового 

покриву в геології, екології, ґрунтознавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Меньшов Олександр Ігоревич ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36 

(47 назв). — 100 пр. — [2017-4381 А] УДК 550.38 

На ступінь кандидата 

541. Главацький Д. В. Петромагнетизм і магнітостратиграфія четвертинних 

лесово-ґрунтових відкладів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Главацький Дмитро Вікторович ; НАН 

України, Ін-т геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4692 А] 

 УДК 550.384:630*114](477) 

542. Друкаренко В. В. Магнітна сприйнятливість порід осадового чохла та 

нафтогазоносність Чернігівського сегменту Дніпровсько-Донецького авлакогену : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / 

Друкаренко Вікторія Володимирівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С. І. Суб-

ботіна. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 

— [2017-4698 А] УДК 550.38:553.98](477.6) 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична  

геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.2/.3 Геодинаміка 

На ступінь кандидата 

543. Павлюк В. І. Вдосконалення системи геоекологічного моніторингу техно-

генно порушених соленосних молас Передкарпаття : (на прикладі Стебниц. родови-

ща калійн. солей) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Павлюк Василь Іванович ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України", [Нац. акад. 

природоохорон. та курорт. буд-ва]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4780 А] УДК 551.24:502.61-047.36]:553.63 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь доктора 

544. Сєрга Е. М. Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня 

Північної Атлантики на регіональні клімати Східної Європи : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, 
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агрометеорологія" / Сєрга Едуард Миколайович ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2018-0141 А] 

 УДК 551.513(261-17):551.58(4-11) 

На ступінь кандидата 

545. Куришина В. Ю. Використання енергобалансової моделі приземного шару 

в задачах кліматології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.09 "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія" / Куришина Вікторія 

Юріївна ; Одес. держ. екол. ун-т. — Одеса, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2017-4454 А] УДК 551.510.411:551.58 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.3/.4 Рудні родовища. Металоносні родовища  

корисних копалин 

На ступінь кандидата 

546. Заборовська Л. П. Мінералого-геохімічні та генетичні особливості Юр'їв-

ського родовища і Губовського рудопрояву золота : (Укр. щит) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і неметал. 

корис. копалин" / Заборовська Лариса Павлівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

геохімії навколиш. середовища НАН України". — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4699 А] УДК 553.411.08(477) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

547. Кошкіна О. В. Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального 

стоку весняного водопілля в басейні річки Десна : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. ресурси, гідро-

хімія" / Кошкіна Ольга Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Укр. 

гідрометеорол. ін-т Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій та НАН України]. 

— Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2017-4735 А] 

 УДК 556.166(282.247.324) 

548. Осипов В. В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водо-

зборів малих річок лісової зони України : (на прикладі р. Головесня) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, вод. 

ресурси, гідрохімія" / Осипов Валерій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка, [Укр. гідрометеорол. ін-т Держ. служби України з надзвичайн. ситуацій та 

НАН України]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — [2017-

4905 А] УДК 556.16.013:556.114.6]:556.53(477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

549. Голишкін Д. В. Вплив меланіну та нанокристалічного діоксиду церію на 

стан слизової оболонки шлунку та реакцію кори наднирників за умов дії гострого 

стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 

"Фізіологія людини і тварин" / Голишкін Дмитро Віталійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-0256 А] УДК 57.04:[612.015:616.33-002 
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574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

550. Трохимець В. М. Структурно-функціональна організація угруповань літо-
рального зоопланктону як показник трансформації екосистем водосховищ : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Тро-
химець Владлен Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. 
— 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (34 назви). — 100 пр. — 
[2017-4593 А] УДК 574.583:59]:504.4 

На ступінь кандидата 

551. Халаїм О. О. Оцінка потоків СО2 у модельних степових екосистемах за 
різної кількості опадів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Халаїм Олександра Олегівна ; М-во екології та природ. 
ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ун-т "Києво-
Могилян. акад."]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 
100 пр. — [2017-4594 А] УДК 574.4:551.577.13 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

552. Зіміна О. В. Створення модельних систем для дослідження процесів 
сегрегації і рекомбінації гомологічних хромосом на рослинах Arabidopsis thaliana та 
Secale cereale : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.15 "Генетика" / Зіміна Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т клітин. 
біології і генет. інженерії, [Ін-т молекуляр. біології та генетики]. — Київ, 2017. — 
25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2017-5049 А] 

 УДК 575.2:575.113 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь доктора 

553. Панчук Р. Р. Молекулярні механізми впливу антиоксидантів на дію 
протипухлинних препаратів на злоякісні клітини : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / 
Панчук Ростислав Русланович ; НАН України, Ін-т біології клітини. — Львів, 2017. 
— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2017-4386 А] 

 УДК 576.32:[615.27:616-006 

На ступінь кандидата 

554. Яковлєв Є. Б. Ентомопатогенні нематоди (Nematoda, Rhabditida) в при-
родних екосистемах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Яковлєв Єгор Борисович ; 
НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-4440 А] УДК 576.8:595.132](477-751) 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

555. Андрійчук Т. Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого 

апоптозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 
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"Біохімія" / Андрійчук Тетяна Ростиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2017. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—35. — 100 пр. — 

[2017-4882 А] УДК 577.1:577.22 

На ступінь кандидата 

556. Гладун Д. В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподіб-

ного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця 

Adamussium colbecki : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гладун Дмитро Володимирович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2017-4647 А] УДК 577:594.121 

557. Горбулінська О. В. Біохімічні зміни в клітинах крові щурів за умов 

введення екстрактів та суспензій якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) за 

цукрового діабету 1-го типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Горбулінська Олександра Вікторівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-4403 А] 

 УДК 577.1:615.451.1:582.991:616.379-008.64-092.9 

558. Гультяєва О. В. Метаболічні процеси в організмі та продуктивність корів 

залежно від вмісту жиру в раціоні та рН рубця : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гультяєва Олена Василівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2017. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 110 пр. — [2017-4567 А] УДК 577.12:636.2.084 

559. Катрій Т. Б. Функціонування системи гемостазу у пацієнтів з ішемічним 

інсультом на різних стадіях хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Катрій Тетяна Богданівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2017-4493 А] 

 УДК 577.11:612.115]:616.831-005.4 

560. Лукашів О. Я. Отримання та дослідження біологічної активності селен-

хромліпідних комплексів з Chlorella vulgaris Beij за дії на організм щурів 

стрептозотоцину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Лукашів Ольга Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України", [Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Тернопіль, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4983 А] 

 УДК 577.115:591.044 

561. Мутенко Г. В. Гени afs-, aco- та adpA-родин, задіяні у плейотропній регу-

ляції вторинного метаболізму Streptomyces ghanaensis ATCC14672 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / 

Мутенко Галина Віталіївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології 

та геноміки НАН України", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017.  

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4503 А] 

 УДК 577.21 

562. Прищепа І. В. Стан проміжних філаментів астроглії, показники апоптозу 

та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов стрепто-

зотоцин-індукованої гіперглікемії і дії фулерену С60 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Прищепа Ірина Володи-
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мирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-

4431 А] УДК 577.112:616-018-092.9 

563. Рахметов А. Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків перокси-

редоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Рахметов Анар Джамалович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4782 А] 

 УДК 577.15:577.122]:611.81 

564. Розенберг Є. Е. Диференційно експресовані гени та генетичні й епіге-

нетичні зміни у пухлинах простати людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / Розенберг Євгенія 

Едуардівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0217 А] 

 УДК 577.218:616.65-006 

565. Чопей М. І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і 

бласттрансформованих лімфоцитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Чопей Мар'яна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-0235 А] УДК 577.323 

566. Ющук О. С. Генетичний контроль біосинтезу тейкопланіну в Actinoplanes 

teichomyceticus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Ющук Олександр Сергійович ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-4520 А] УДК 577.21:615.281.9 

567. Янович Н. Є. Пероксидні процеси та склад жирних кислот у тканинах 

коропів за різного рівня купруму і цинку у воді та комбікормі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Янович Наталія 

Євгеніївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4639 А] 

 УДК 577.11:[639.371.043:597.551.2 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

568. Степанюк С. В. Молекулярно-генетична діагностика пандемічних штамів 

вірусу грипу A(H5N1) та A(H1N1) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Степанюк Світлана Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [ПрАТ Наук.-вироб. 

компанії "Діапроф-Мед"]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4470 А] УДК 578.2:578.52:616.921.5 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

569. Фрунзе Н. І. Мікробіологічні особливості родючості чорноземів Респуб-

ліки Молдова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

03.00.07 "Мікробіологія" / Фрунзе Ніна Іванівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
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користування України, [Ін-т мікробіології і біотехнології Акад. наук Молдови]. — 

Київ, 2018. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв). — 

100 пр. — [2018-0231 А] УДК 579.64:631.445.4](478) 

На ступінь кандидата 

570. Грабова Г. Ю. Екзометаболіти штаму Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
plantarum IMB B-7524, що визначають його біологічні властивості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Грабова 
Ганна Юліївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. 
— Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2018-
0257 А] УДК 579.852.11 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

571. Мокросноп В. М. Вплив етанолу на клітини Euglena gracilis за умов 
міксотрофного культивування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Мокросноп Вікторія Михайлівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України]. — 
Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 
100 пр. — [2017-4501 А] УДК 581.1:582.277 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

572. Грандова М. О. Водні напівтвердокрилі (Heteroptera: Nepomorpha, 
Gerromorpha) півдня материкової України : (фауна, поширення, біономія, особ-
ливості екології) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
03.00.24 "Ентомологія" / Грандова Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(23 назви). — 100 пр. — [2017-5090 А] УДК 595.754(477.7) 

573. Рашевська Г. В. Гризуни зональних ландшафтів Правобережного степу 
України: видовий склад, поширення і чисельність : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Рашевська Ганна Віталіївна ; 
НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0059 А] 

 УДК 599.322/.324(292.486:477.4) 
574. Смаголь В. О. Популяційно-екологічні особливості сайгака (Saiga tatarica 

tatarica L.) в заповіднику "Асканія-Нова" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Смаголь Вікторія Олександрівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, [Біосфер. 
заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф. Е. Фальц-Фейна]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2017-4864 А] 

 УДК 591.5:599.735.53](477.72-751.3) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

575. Рижкова Т. М. Розробка наукових основ ефективного використання ко-

зиного молока у біотехнологіях ферментованих білкових продуктів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Рижкова 

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

ського", [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Київ, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—42 (72 назви). — 300 пр. — [2017-5021 А] УДК 602.42:577.152.3:637.12'639 

На ступінь кандидата 

576. Грецький І. О. Система експрес-оцінки біологічної дії неіонізуючого 

електромагнітного випромінювання з використанням Photobacterium phosphoreum 

IMB B-7071 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.20 "Біотехнологія" / Грецький Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т мікро-

біології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4528 А] УДК 606:[577.33:579.84 

577. Ковальов О. В. Біотехнологія вилучення іонів важких металів та інших 

домішок сухим магнітоміченим біосорбентом на основі Saccharomyces cerevisiae : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 

"Біотехнологія" / Ковальов Олексій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2017-5052 А] УДК 606:537.569 

578. Козловець О. А. Біотехнологія одержання біогазу при коферментації 

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

03.00.20 "Біотехнологія" / Козловець Олександр Анатолійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (29 назв). — 100 пр. — [2018-0192 А] 

 УДК 606:[662.767.2:637.6 

579. Хоменко М. О. Розробка біотехнологічного способу стимуляції заплідне-

ності корів за використання нанокарбоксилатів мікроелементів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Хоменко 

Марина Олександрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2017. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4791 А] 

 УДК 606:636.2.082.454 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

580. Лук'янцева Г. В. Морфогенез кісток скелета після нанесення дефекту у 

великогомілкових кістках та на фоні тривалого введення бензоату натрію та 

тартразину : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Лук'янцева Галина Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. 

— Тернопіль, 2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — [2018-

0200 А] УДК 611.08:616.718.5-001-085 

581. Шиян Д. М. Індивідуальна анатомічна мінливість ядер мозочка людини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Шиян Денис Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Харків, 2017. — 42 с. : табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (43 назви). — 

100 пр. — [2017-4598 А] УДК 611.817.06 
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На ступінь кандидата 

582. Давидова Л. М. Структурні зміни язика за умов зневоднення організму : 

(анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Давидова Людмила Миколаївна ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-0017 А] УДК 611.313.06:616.395 

583. Іванців О. Р. Морфофункціональні зміни острівців підшлункової залози 

при експериментальному цукровому діабеті та за умов його корекції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Іванців Ольга Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. 

України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — 

Чернівці, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 

100 пр. — [2017-4702 А] УДК 611.37.068:616.379-008.64-08-092 

584. Ковтун Н. Я. Структурно-функціональна організація твердих тканин 

пришийкової ділянки малих кутніх зубів людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ковтун Наталія Яро-

славівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0190 А] УДК 611.314.06 

585. Майор В. В. Морфофункціональний стан плаценти щурів під дією ацетату 

свинцю та його комбінації з цитратами металів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Майор Віра Валеріївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — 

Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — 

[2018-0047 А] УДК 611.013.8:546.815-3 

586. Соколова С. С. Морфофункціональні особливості щитоподібної залози у 

дітей, народжених з малою вагою : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Со-

колова Світлана Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4865 А] 

 УДК 611.44.08:618.33-007.21 

587. Филенко Б. М. Патоморфологічні особливості високодиференційованого 

плоскоклітинного раку легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Филенко Борис Миколайович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4870 А] УДК 611.2.06:616.24-006.6 

588. Яворська-Скрабут І. М. Особливості морфофункціональної перебудови 

тканин і судинного русла великих слинних залоз щурів при гіперглікемії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Яворська-Скрабут Ірина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4599 А] 

 УДК 611.316.018.068:616.153-008.61-092.9 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

589. Мельник А. В. Статеві особливості метаболізму сірковмісних аміно-
кислот і гідроген сульфіду та їх зв'язок зі станом серцево-судинної системи : 
(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Мельник Андрій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, 
Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України", [Вінниц. 
нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). — 100 пр. — [2017-4705 А] 

 УДК 612.1.08:577.112.386.017.5 

На ступінь кандидата 

590. Авад Али Риядх. Морфофункціональні адаптації серця в умовах цукро-
вого діабету без і на фоні введення алкілселенонафтиридина : (експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 
фізіологія" / Авад Али Риядх ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Держ. закл. 
"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Суми, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2017-4801 А] УДК 612.17.08:616.379-008.64 

591. Гутнік І. О. Динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлек-
сії та вплив на неї глюкокортикоїдів і тестостерону : (електрофізіол. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 
фізіологія" / Гутнік Ігор Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 
України"]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2018-0099 А] УДК 612.822:577.175.6/.7 

592. Коваленко Т. І. Вікові особливості зміни показників клітинного та гу-
морального імунітету після дії інфекційних антигенів в експерименті : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 
тварин" / Коваленко Тетяна Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. 
нац. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4574 А] УДК 612.017:577.2 

593. Лінник О. О. Порушення мітохондріального апарату кардіоміоцитів при 
доксорубіцин-індукованому оксидативному стресі: механізми та корекція : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Лінник Оксана Олександрівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. 
— Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2018-0198 А]
 УДК 612.014.06:576.311.347 

594. Охрей А. Г. Міжпівкульна взаємодія головного мозку у музикантів та 
немузикантів у стані спокою та при розумовій діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Охрей 
Артем Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2017-4746 А] УДК 612.821.2 

595. Шевченко Ю. С. Фізіологічна роль пептидів, які контролюють харчову 
поведінку, в регуляції енергетичного балансу у молодих осіб з підвищеною масою 
тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.03 
"Нормал. фізіологія" / Шевченко Юлія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 
[Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Київ, 2017. — 24 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4878 А] 

 УДК 612.015.3:577.112.5/.6]:613.25]-053.81 
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596. Шейх Саджаде Мохаммадреза. Стан імунітету у дітей і підлітків із 

синдромом подразненого кишківника, які мешкають в зонах радіологічного контролю : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія 

та алергологія" / Шейх Саджаде Мохаммадреза ; Держ. установа "Ін-т мікробіології 

та імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Харків, 2017. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4557 А]

 УДК 612.017:[616.34+613.648.4]]-053.2 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

597. Вежновець Т. А. Соціально-психологічне моделювання кадрового ме-

неджменту у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Вежновець Тетяна Андріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — [2017-4888 А] 

 УДК 614.2:005.95/.96 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

598. Коробова Є. С. Оптимізація фармацевтичного забезпечення пільгових ди-

тячих категорій населення за умов реімбурсації вартості лікарських засобів : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Техно-

логія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Коробова Євгенія Сергіївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2017-5102 А]

 УДК 615.03-053.2:614.27 

599. Кучерявий Ю. М. Синтез, модифікація і властивості 5-(феноксиметилен)-

4-R-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Кучерявий Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (29 назв). — 

100 пр. — [2018-0040 А] УДК 615.011:547.79-3 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

600. Рибак В. А. Фармакологічне вивчення нових лікарських препаратів на основі 

густого екстракту квасолі для лікування цукрового діабету 2-го типу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Рибак 

Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. 

фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(43 назви). — 110 пр. — [2018-0060 А] УДК 615.451.1.015:582.736.302 

На ступінь кандидата 

601. Балинська М. В. Наукове обґрунтування фармакоекономічних підходів 

до лікування ентеритів вірусного походження у дітей за умов медичного 
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страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Балинська 

Марина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2018-

0165 А] УДК 615.281.8.015-053.2 

602. Булига Л. О. Експериментальне обґрунтування використання гелю з 

наночастками срібла та глюкозаміном для лікування гнійних ран : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Булига Лідія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-

5087 А] УДК 615.454.1:546.57-022.513.2:616-001.4 

603. Войтира М. Н. Синтез та біологічна активність похідних тіазолідину з 

піридиновим фрагментом у молекулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Войтира Магдалена Наталія ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 23 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—20 

(23 назви). — 100 пр. — [2017-4645 А] УДК 615.244.015.11:547.789 

604. Дармограй Н. М. Хіміко-токсикологічне дослідження міртазапіну, аго-

мелатину та їх метаболітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Дармограй Наталя Ми-

колаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-

кого. — Львів, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 

100 пр. — [2017-4614 А] УДК 615.214.3.074 

605. Дейко Р. Д. Експериментальне вивчення церебропротекторних та психо-

тропних властивостей нових циклічних і лінійних олігопептидів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Дейко Роман Данилович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-5091 А] УДК 615.214:577.112.6 

606. Єрьоміна Г. О. Пошук нових біологічно активних речовин серед похідних 

2-R-фенілімінотіазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Єрьоміна Ганна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2017. — 24 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—21. — 120 пр. — [2017-4491 А] 

 УДК 615.281.011:547.78 

607. Золотайкіна М. Ю. Фармакогностичне вивчення сировини пижма звичай-

ного і розробка лікарських рослинних засобів на її основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Золотайкіна Маргарита Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). 

— 100 пр. — [2017-4535 А] УДК 615.322.011:582.998.16 

608. Каврайський Д. П. Експериментальне дослідження нових похідних 

піразоло[3,4-d]піримідин-4-ону та триазолу як потенційних протисудомних пре-

паратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Каврайський Дмитро Павлович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2017-5099 А] УДК 615.217:547.77 
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609. Каленіченко Г. С. Обґрунтування доцільності застосування екстракту з 

листя ліщини звичайної у якості флеботропного засобу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Каленіченко 

Ганна Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2017. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

5100 А] УДК 615.322:582.622]:615.225 

610. Мандзій Т. П. Фармакогностичне дослідження видів роду Сосна : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. 

хімія та фармакогнозія" / Мандзій Тарас Петрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Запоріз. держ. мед. ун-т, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2017-4984 А] 

 УДК 615.322.011:582.475 

611. Пуртов О. В. Фармацевтична розробка та дослідження рідких лікарських 

засобів з бензалконію хлоридом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Пуртов Олексій Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т, [Держ. підприємство "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. 

продукції" Держ. служби України з лікар. засобів та контролю за наркотиками]. — 

Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

4512 А] УДК 615.281.01:615.451.3 

612. Савич А. О. Фармакологічне та фітохімічне обґрунтування використання 

антидіабетичного рослинного збору в терапії цукрового діабету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Савич Альона Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, 

[ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Харків, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4947 А]

 УДК 615.322.015:615.252.349.7 

613. Ткаченко К. М. Експериментальне обґрунтування застосування комбіна-

ції глюкозаміну з доксицикліном при запальних захворюваннях суглобів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Ткаченко Катерина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 

ун-т. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. 

— [2017-4952 А] УДК 615.27:615.33]:616.72-002 

614. Шмалько О. О. Розробка складу та технології фітосиропу гепатопро-

текторної та жовчогінної дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Шмалько Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2017-4479 А] УДК 615.451.2.014.2:615.322 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

615. Москаленко Р. А. Патоморфологічні особливості біомінералізації м'яких 

тканин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 

"Патол. анатомія" / Москаленко Роман Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2018. — 41 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (41 назва). — 100 пр. — [2018-0050 А] УДК 616.008.9-003.84 
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На ступінь кандидата 

616. Гацька Д. О. Поширеність, структура, особливості перебігу, вікова ево-
люція алергічних захворювань серед дітей та молоді Вінницької області : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.29 "Клініч. алерго-
логія" / Гацька Дар'я Олегівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 
ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", 
[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-5003 А] 

 УДК 616-022.8-036-053.2(477.44) 
617. Горша В. І. Патогенетичні основи порушення регуляторних механізмів 

адаптації у осіб з високим рівнем професійно обумовленого психоемоційного на-
вантаження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Горша Василь Іванович ; М-во охорони здоров'я 
України, Одес. нац. мед. ун-т, [ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — 
Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2018-0014 А] УДК 616-021:612.821]-057:656.071.1 

618. Мацькевич В. М. Променева діагностика стану кісткової тканини при 
хронічній ішемії нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Мацькевич 
Вікторія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку України, 
[ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4941 А] 

 УДК 616-073.7:616.718-091.8 
619. Савчук С. О. Особливості окиснювальних процесів і стан ендогенної ін-

токсикації у щурів при гострому респіраторному дистрес-синдромі та їх корекція : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Савчук Самвел Олексійович ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл.  
— Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4998 А] 

 УДК 616-092.9-099:577.12 
620. Синиця Ю. П. Оцінка структурно-функціонального стану серцево-судин-

ної системи у хворих на первинну подагру в поєднанні з артеріальною гіпертензією 
та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.02 "Внутр. хвороби" / Синиця Юлія Павлівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0221 А] 

 УДК 616-002.78-06:616.12-008.331.1]-036-085 
621. Філоненко К. С. Удосконалення лікування хворих на дифузну В-велико-

клітинну лімфому групи несприятливого прогнозу з урахуванням біологічних власти-
востей пухлини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.07 "Онкологія" / Філоненко Катерина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я Ук-
раїни, Нац. ін-т раку. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 
100 пр. — [2017-4555 А] УДК 616-006.44-085 

622. Шевчук Л. А. Стан діастолічної функції міокарда лівого шлуночка серця 
у хворих на лімфому при різних режимах хіміотерапевтичного лікування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагнос-
тика та промен. терапія" / Шевчук Леся Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(21 назва). — 100 пр. — [2017-4516 А] УДК 616-006.44-085.849-085.9:616.127-07 
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616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

623. Богдан Т. В. Порушення гуморального та клітинного імунітету, жирно-

кислотного спектру мембран тромбоцитів і лімфоцитів, амінокислотного спектру 

плазми крові у хворих на стабільну та нестабільну стенокардію. Можливості медика-

ментозної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Богдан Тетяна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 33—40 (71 назва). — 100 пр. — [2017-5002 А] 

 УДК 616.12-009.72-092.19:577.125]-085 

624. Запровальна О. Є. Антитромбоцитарна терапія ішемічної хвороби серця: 

патогенетичні аспекти, ризики та діагностично-терапевтична стратегія : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / За-

провальна Ольга Євгеніївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України"]. — Харків, 2017. — 44, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—41 (80 назв). — 100 пр. — [2017-4534 А]

 УДК 616.12-005.4-07-085:611.018.52 

625. Лозинський С. Е. Прогнозування перебігу та ефективності вторинної про-

філактики гіпертонічної хвороби у мешканців Поділля шляхом розвитку концепції 

гіпертензивного серця, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину-ІІ 

першого типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Лозинський Сергій Едуардович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — 

Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2018-

0044 А] УДК 616.12-008.331.1-037-036-084(477.44) 

На ступінь кандидата 

626. Ал-Хашими Садад Халаф Тамир. Стан системного імунітету в умовах 

артеріальної гіпертензії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ал-Хашими Садад Халаф Тамир ; Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. 

— Суми, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4721 А]

 УДК 616.12-008.331.4-092.19 

627. Бевзюк Л. В. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання спіро-

нолактону і триметазидину в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь та супут-

ньою вік-залежною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бевзюк Любов Володимирівна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. установа "Ін-т 

геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 100 пр. — [2018-0001 А] 

 УДК 616.125-008.313-085:615.222 

628. Бен Абід Муна. Особливості нейрогуморальних факторів та ендотеліаль-

ної функції судин у хворих на артеріальну гіпертензію з гіперсимпатикотонією: 

диференційований вибір лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бен Абід Муна ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпро, 2017. — 22 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2017-5041 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-036-085 
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629. Бусел С. В. Оптимізація лікування резистентної есенціальної артеріальної 

гіпертензії в практиці сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук (д-ра філософії) : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна ме-

дицина" / Бусел Світлана Валентинівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [Одес. нац. 

мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 150 пр. — 

[2017-4644 А] УДК 616.12-008.331.1-08 

630. Ватага В. В. Оцінка факторів ризику та профілактика гострих форм 

ішемічної хвороби серця у осіб без дисліпідемії в практиці лікаря загальної практики 

— сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Ватага Валерія Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-0170 А] УДК 616.12-005.4-07-084 

631. Гладій О. І. Вікові особливості ремоделювання серця при експериментальній 

гіперурикемії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гладій Олена Ігорівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". 

— Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-

4527 А] УДК 616.127:616.153]-092.9 

632. Дагхар Самауіль. Клініко-діагностичне і прогностичне значення рівня 

галектіну-3 у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію із супутньою серцево-судин-

ною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Дагхар Самауіль ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Запоріжжя, 2018. — 

23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0018 А] 

 УДК 616.127-007-07-08 

633. Машура В. В. Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок в комплексному 

лікуванні хронічної артеріальної ішемії у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Машура 

Валерій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2017-5059 А] 

 УДК 616.13-005.4-089.843:617.58]:616.379-008.64 

634. Меркулова І. О. Вплив антитромботичної терапії на фосфоліпіди мембран 

еритроцитів та тромбоцитів крові у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з 

фібриляцією передсердь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Меркулова Ірина Олегівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—17 (27 назв). — 100 пр. — [2017-4987 А] 

 УДК 616.12-005.4+616.12-008.313]-085.273:612.11.062 

635. Окара Чінйєренва. Особливості діагностики, клініко-гемодинамічні харак-

теристики та якість життя хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Окара Чінйєренва ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 

100 пр. — [2017-5109 А] УДК 616.124-007.64-07-092 

636. Продан А. М. Ендовенозна лазерна коагуляція в лікуванні варикозної 

хвороби вен нижніх кінцівок, асоційованої з недиференційованою дисплазією 
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сполучної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Продан Андрій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

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

— 100 пр. — [2017-4465 А] УДК 616.147.3-007.64-089.849 

637. Руденко М. Л. Діагностика та лікування постінфарктного дефекту між-

шлуночкової перегородки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Руденко Микола Леонідович ; Нац. акад. 

мед. наук України, [Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амо-

сова НАМН України"]. — Київ, 2018. — 17 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). 

— 100 пр. — [2018-0062 А] УДК 616.121-007-07-089 

638. Руманех Ваел Валід Сулейман. Структурні та функціональні особливості 

ремоделювання серця і судин у хворих на артеріальну гіпертензію з Q-інфарктом 

міокарда: оптимізація шляхів медикаментозної корекції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Руманех Ваел Валід 

Сулейман ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 

— Івано-Франківськ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2017-4755 А] УДК 616.12-008.331.1-06-085 

639. Сиченко Ю. О. Реперфузійна терапія у різних категорій хворих гострим 

коронарним синдромом з підйомом ST і стратифікація остаточного ризику : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Сиченко Юрій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-5026 А] УДК 616.127-005.8-085-036 

640. Турлюн Т. С. Особливості ендотеліальної функції у хворих на артеріаль-

ну гіпертензію з різним кардіоваскулярним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Турлюн Тамара Сергіївна ; 

Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. 

установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — Дніпро, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 120 пр. — [2017-4953 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06-091.8 

641. Філімонова І. В. Особливості клінічного перебігу, прогнозування та опти-

мізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця, постінфарктний кардіосклероз 

з тривожно-депресивними розладами після реваскуляризації міокарда : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Філімо-

нова Інна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, 

[ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2017. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4916 А]

 УДК 616.12-005.4-036-06-07-08 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь кандидата 

642. Дзядик Т. В. Перебіг, діагностика та лікування вроджених пневмоній у 

новонароджених від матерів з TORCH-інфекціями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дзядик Тетяна Владиславів-
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на ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-0261 А] УДК 616.24-053.3:618.33]:616.9-055.26 

643. Істоміна О. В. Оптимізація діагностики ендотеліальної дисфункції та 

прогнозування перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в поєднан-

ні з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Істоміна Ольга Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0185 А] 

 УДК 616.24-002.2+616.12-008.331.1]-036-07 

644. Піскур З. І. Діагностика та прогнозування перебігу позагрудного тубер-

кульозу, поєднаного зі специфічним ураженням органів дихання у дітей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Піскур 

Зоряна Іванівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2017-5018 А] УДК 616.24-002.5-06-07-037-053.2 

645. Рогожин А. В. Прогнозування тяжкості перебігу та ефективності лікуван-

ня хіміорезистентного туберкульозу легень в залежності від різних генотипів 

мікобактерій туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Рогожин Антон Вікторович ; 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, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0216 А]

 УДК 616.24-002.5-036-085:575.113 

646. Федорків М. Б. Легеневі ускладнення та їх корекція в комплексному 

хірургічному лікуванні хворих на тяжкий гострий панкреатит : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Федорків 

Мар'яна Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-0071 А] 

 УДК 616.24-06:616.37-002]-089 

647. Філатова О. В. Ефективність лікування хворих на вперше діагностований 

хіміорезистентний туберкульоз легень залежно від термінів його діагностики, стану 

імунної та антиоксидантної систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Філатова Олена Вікторівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-

ського Нац. акад. мед. наук України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад." МОЗ України]. — Київ, 2018. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0230 А] УДК 616.24-002.5-07-085 

648. Хайменова Г. С. Клініко-патогенетичні механізми перебігу та оптимізація 

терапії коморбідної патології: хронічне обструктивне захворювання легень і остео-

артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Хайменова Галина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ України "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [ВДНЗУ "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-5032 А] УДК 616.24-002.2-06:616.72-002]-036-085 



   

 
95 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

649. Кузенко Є. В. Особливості патогенезу та морфогенезу запальних захворю-

вань пародонта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.03.02 "Патол. анатомія" / Кузенко Євген Вікторович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2017. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 33—38 (41 назва). — 100 пр. — [2017-4417 А] 

 УДК 616.314.17-002-092 

650. Риберт Ю. О. Комплексний підхід у діагностиці і лікуванні хворих зі 

скронево-нижньощелепними розладами при порушеній функціональній оклюзії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Риберт Юрій Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—30 

(38 назв). — 100 пр. — [2017-4944 А] УДК 616.314:616.716.4]-07-08 

651. Смачило Р. М. Клініко-експериментальне обґрунтування хірургічної так-

тики і лікування жовчних нориць : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Смачило Ростислав Михайлович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (40 назв). — 100 пр. — [2017-4950 А] УДК 616.361-07-089 

652. Чернявський В. В. Науково-практичне обґрунтування неінвазивних діаг-

ностично-лікувальних підходів при захворюваннях езофагогастродуоденальної зони, 

печінки, підшлункової залози та кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Чернявський Володимир Володи-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2018. — 32, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 24—30 (54 назви). — 100 пр. 

— [2018-0155 А] УДК 616.33/.37-07-08 

На ступінь кандидата 

653. Вонс Л. З. Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет 

та хронічну хворобу нирок з урахуванням клініко-лабораторних та психосоматичних 

змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Вонс Людмила Зіновіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тер-

нопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

0252 А] УДК 616.379-008.64+616.61-002.2]-08 

654. Гордовський В. А. Комплексне лікування хворих на некротичний панк-

реатит та профілактика екзокринних порушень підшлункової залози : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гордовський 

Владислав Андрійович ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, МОЗ України]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0095 А] 

 УДК 616.37-002-06:616.37-008.6]-084-085 

655. Дворник І. О. Вдосконалення профілактики та хірургічного лікування 

гострої спайкової кишкової непрохідності : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дворник 

Ігор Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти. — Харків, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-4822 А] УДК 616.34-007.272-084-089 
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656. Дирда О. О. Прогнозування інфікування та хірургічна корекція локальних 

ускладнень у хворих на гострий некротичний панкреатит : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Дирда Олександр Олего-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 

2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4651 А]

 УДК 616.37-002.42-037-08 

657. Дорошенко Н. М. Використання рухомих похилих площин при лікуванні 

сагітальних аномалій прикусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дорошенко Наталія Миколаївна ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(16 назв). — 120 пр. — [2017-4697 А] УДК 616.314.2-08 

658. Іванина В. В. Діагностика і хірургічна тактика у хворих на гострий бі-

ліарний панкреатит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Іванина Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-5008 А] 

 УДК 616.37-002.1-07-089 

659. Кирманов О. С. Порівняльна оцінка сучасних матеріалів для тимчасових 

незнімних конструкцій зубних протезів та їх значення в протезуванні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Кирманов Олександр Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0112 А] УДК 616.314-77 

660. Кравчук П. О. Клініко-мікробіологічне обґрунтування комплексного 

лікування пацієнтів з переломами нижньої щелепи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кравчук Павло Олек-

сандрович ; 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. — 23 с. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2017-5128 А] 

 УДК 616.314:616.716.4-001.5]-08 

661. Литвинець-Голутяк У. Є. Особливості макро- і мікроелементного обміну 

організму та їх корекція при хірургічному лікуванні одонтогенних кист щелепно-

лицевої ділянки у хворих Прикарпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Литвинець-Голутяк Уляна 

Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 

— Івано-Франківськ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-0121 А] УДК 616.314-089:612.015.3](477.8) 

662. Майструк П. О. Удосконалення методів стабілізації зубів після резекції 

верхівки кореня у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Майструк Павло Олегович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-5105 А] УДК 616.314-77-053.2 

663. Мамчур Д. В. Клініко-експериментальне обґрунтування методу захисту 

печінки у хворих на жовчнокам'яну хворобу, яка ускладнена механічною жовтя-

ницею, на етапах її хірургічного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мамчур Дмитро Віталійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 
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України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 120 пр. — [2017-4897 А] 

 УДК 616.366-003.7-089:616.36-008.5-084 

664. Марунчин Н. А. Оцінка ефективності застосування аморфного нано-

розмірного кремнезему у хворих на цукровий діабет 2 типу з неалкогольною 

жировою хворобою печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Марунчин Наталія Андріївна ; Держ. уста-

нова "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2017. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2017-5130 А] 

 УДК 616.379-008.64:616-006-002.4]-073.432.19 

665. Машура Г. Ю. Оптимізація діагностики і лікування хворих на неалко-

гольну жирову хворобу печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою з ураху-

ванням смакової чутливості до хлориду натрію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Машура Ганна Юріївна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 120 пр. — [2017-4899 А] УДК 616.36-002+616.12-008.331.1]-07-08 

666. Мороз П. В. Особливості розвитку, перебігу та лікування хворих на 

гострий перитоніт при різних варіантах модифікації гена IL-1β-511 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мороз Петро 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 

(29 назв). — Примірник деф.: текст на с. 9, 12 не надруковано. — 100 пр. — [2017-

4707 А] УДК 616.381-002.1-036-089:575.113 

667. Нагурна Я. В. Фактори ризику хронічних захворювань кишечнику серед 

населення Західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Нагурна Ярина Володимирівна ; 

Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — 

Дніпро, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2017-

4989 А] УДК 616.34-002.2-06(477.8) 

668. Незговорова Г. А. Клініко-морфологічні особливості запальних захво-

рювань шлунка та дванадцятипалої кишки в осіб, які виконували радіаційно-не-

безпечні роботи на об'єкті "Укриття" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Незговорова Галина Андріївна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—21 (37 назв). — 120 пр. — [2017-4504 А] 

 УДК 616.33+616.342]-057:577.346 

669. Некрут Д. О. Роль інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в 

механізмах прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, 

асоційованої з гіпергомоцистеїнемією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Некрут Дар'я Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2017-4837 А]

 УДК 616.36-085:577.11 

670. Новошицький В. Є. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування 

препаратів вітаміну D в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-
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матологія" / Новошицький Володимир Євгенійович ; 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 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4384 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085:[615.356:577.161.2 

671. Нурдінов Х. Н. Профілактика та лікування шлунково-кишкових кровотеч 

у хворих з поєднаною абдомінальною травмою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Нурдінов Хайрулло Нізомі-

дінович ; 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, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-0052 А] 

 УДК 616.33/.34-005.1-06:617.55-001]-084-089 

672. Онищук Л. О. Диференційовані патогенетичні підходи до профілактики 

та лікування гастропатій, індукованих прийомом нестероїдних протизапальних пре-

паратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Онищук Людмила Олександрівна ; М-во охорони здоров'я Ук-

раїни, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0210 А] УДК 616.33-084-085.276 

673. Пехньо В. В. Особливості стоматологічного ортопедичного лікування вагітних 

та жінок у післяпологовому періоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пехньо Василь Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2017. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. — [2017-

4661 А] УДК 616.314-089.23:618.2/.7 

674. Рибицька М. О. Фактори серцево-судинного ризику та атеросклероз у 

хворих на цукровий діабет 2 типу: діагностика та профілактика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна 

медицина" / Рибицька Марія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0139 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.1]-07-084 

675. Скоропад К. М. Поширеність, клініко-біохімічні особливості перебігу 

поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози і обґрунтування 

способів лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.36 "Гастроентерологія" / Скоропад Катерина Миколаївна ; Держ. закл. "Дніпро-

петров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпро, 2017. — 20, 

[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — [2017-4513 А] 

 УДК 616.36/.37-092-08 

676. Стороженко К. В. Удосконалення диференційної діагностики прогеніч-

них форм прикусу та прогнозування результатів ортодонтичного лікування у па-

цієнтів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Стороженко Катерина Валеріївна ; 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. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(13 назв). — 120 пр. — [2017-4669 А] УДК 616.314.2-007-089.23 

677. Стулікова В. С. Клініко-експериментальне обґрунтування лікування 

пульпіту тимчасових зубів у дітей із застосуванням сучасних ампутаційних методів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
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тологія" / Стулікова Вікторія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. 

мед. ун-т. — Лиман (Донец. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-4717 А] УДК 616.314.9:616.314.18]-089.873 

678. Ткалик О. М. Особливості порушень функціонального стану гепатобі-

ліарної системи та прогнозування їх розвитку у дітей з запальними захворюваннями 

кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Ткалик Олена Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства 

та гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4719 А] 

 УДК 616.3-008.8-07:616.34-002]-053.2 

679. Ткаченко В. Ю. Удосконалення тактики ведення дітей з рекурентними 

захворюваннями респіраторного тракту на підставі вивчення імуно-морфологічних 

особливостей патології носоглотки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ткаченко Вячеслав Юлійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4591 А] УДК 616.327-07-053.2 

680. Філатов І. В. Лабораторна оцінка та клінічне обґрунтування нового від-

биткового альгінатного матеріалу зі знезаражуючими властивостями : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Філатов 

Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0148 А]

 УДК 616.314-089.23-77 

681. Фридель Р. І. Неоад'ювантна хіміопроменева терапія з внутрішньо-

артеріальним введенням цитостатиків у лікуванні хворих на рак внутрішньогрудного 

відділу стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Фридель Роман Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. ін-т раку. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-4917 А] УДК 616.329-006.6-085.28 

682. Чернявська І. В. Модифікуючий вплив воглібозу на показники вуглевод-

ного обміну у осіб з порушенням толерантності до глюкози і високим серцево-судин-

ним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.14 "Ендокринологія" / Чернявська Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і 

тканин, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4477 А] 

 УДК 616.379-008.64-06616.12]-085:615.032 

683. Шаповалова К. І. Балонна дилатація великого дуоденального соска в 

лікуванні холедохолітіазу : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шаповалова Катерина 

Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Одес. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4920 А] УДК 616.366-003.7-08:616.367-089.819.5 

684. Ямпольська К. Є. Особливості діагностики та лікування дітей з хроніч-

ним тонзилітом і супутньою патологією зубо-щелепної системи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 

Ямпольська Катерина Євгенівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
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отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4400 А] 
 УДК 616.322-002+616.314]-053.2-07-08 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

685. Місюра К. В. Надлишкова маса тіла і ожиріння: популяційні, клінічні та 
гормональні особливості, механізми формування метаболічних ускладнень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 
Місюра Катерина Василівна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології 
ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2018. — 47 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 39—42 (29 назв). — 100 пр. — [2018-0128 А] 

 УДК 616.4-008.9:613.25 

На ступінь кандидата 

686. Супрун І. С. Застосування високочастотної електрозварювальної техно-
логії в хірургії надниркових залоз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Супрун Ірина Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук 
України, ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова", [ДУ "Ін-т 
ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України"]. — Київ, 
2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4552 А] 

 УДК 616.45-089:615.846 
687. Ткачук О. Ю. Урогенітальна форма діабетичної автономної нейропатії у 

жінок з цукровим діабетом: особливості діагностики і лікування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Ткачук 
Олена Юріївна ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Да-
нилевського Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 120 пр. — [2018-0147 А] 

 УДК 616.43:616.379-008.64]-07-08 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

688. Макуріна Г. І. Псоріаз та коморбідні стани: клініко-морфологічні особ-
ливості, механізми розвитку, підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Макуріна Галина 
Іванівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", 
[Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2017. — 34 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (45 назв). — 120 пр. — [2017-4938 А] УДК 616.517-06-036-08 

На ступінь кандидата 

689. Никифорук М. М. Клініко-патогенетичні особливості перебігу та ліку-
вання псоріазу за наявності метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / 
Никифорук Марина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 
ім. О. О. Богомольця, [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 
24 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4382 А] 

 УДК 616.517-008.9-036-08 
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616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

690. Дубініна Г. М. Підвищення ефективності лікування хворих з вперше 

виявленим дисемінованим і поширеним раком передміхурової залози за допомогою 

комбінованої хіміогормональної терапії на основі мітоксантрону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Дубініна Ганна 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-5092 А] 

 УДК 616.65-006.6-085.28-085.357 

691. Круглікова І. В. Перебіг хронічного гломерулонефриту у дітей з герпесві-

русною інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.37 "Нефрологія" / Круглікова Ірина Вадимівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-5129 А] 

 УДК 616.611-002:616.98]-036-053.2 

692. Маліков О. В. Морфологічні особливості мозкової речовини нирок щурів 

при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузії комбі-

нованих гіперосмолярних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Маліков Олександр Вячеславович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4421 А] 

 УДК 616.61-001.17-085.032 

693. Мінакова В. А. Еритроцитурія при нефропатії у дітей: клініко-лабора-

торна, інструментальна та морфологічна характеристика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Мінакова Вікторія 

Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН 

України". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-4942 А] УДК 616.61-002-07-053.2 

694. Новиченко С. Д. Особливості порушень ниркового кровообігу у хворих 

на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.37 "Нефрологія" / Новиченко Світлана 

Дмитрівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4991 А] 

 УДК 616.61-005-036:[616.61-002.2+616.12-008.331.1 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

695. Кореньков О. В. Порівняльний морфологічний аналіз динаміки загоєння 

дефекту діафізу довгої кістки скелета при імплантації в його порожнину кальцій-

фосфатних остеопластичних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Кореньков Олексій Володимиро-

вич ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). 

— 100 пр. — [2018-0196 А] УДК 616.718.4-001.5-089.843-77:[546.41+549.755 
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На ступінь кандидата 

696. Арсенідзе Т. О. Променева діагностика структурно-функціонального стану 

стегнової кістки при дисплазії кульшового суглоба у дітей раннього віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагнос-

тика та промен. терапія" / Арсенідзе Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—16 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4805 А] 

 УДК 616.728.2-007.24-053.2-073.7 

697. Донник Т. А. Роль та механізми участі психоемоційних розладів в дизре-

гуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-

мозкової травми та обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної 

депривації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Донник Тетяна Анатоліївна ; Сум. держ. ун-т, [ДУ "Укр. НДІ 

медицини трансп. МОЗ України"]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0023 А] УДК 616.714-001-06:616.89 

698. Ковальчук П. А. Тактика комбінованого лікування хворих з метахрон-

ними метастазами остеосаркоми в легені та визначення факторів прогнозу перебігу 

захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Ковальчук Павло Анатолійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4494 А] 

 УДК 616.71-006.34-036.87:616-24]-08 

699. Малишева Х. В. Блокування сигнального шляху Wnt інтерлейкіном 6: 

роль у розвитку та прогресуванні ревматоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Малишева Христина 

Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Ін-т біології 

клітини]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-0048 А] УДК 616.72-002.77:577.2 

700. Олійник Ю. В. Фіброзна дисплазія довгих кісток нижніх кінцівок : (діаг-

ностика, лікування та профілактика ускладнень) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Олійник 

Юрій Васильович ; Держ. установав "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-4460 А] УДК 616.718.4/.6-007.1-07-08 

701. Панасюк Я. В. Патогенетичне обґрунтування застосування нанома-

теріалів для стимуляції репаративного остеогенезу : (експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Панасюк Ярослав Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 

2017. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4462 А]

 УДК 616.718.4-001.5-018-092:606 

702. Полулях Д. М. Ендопротезування кульшового суглоба у хворих з дис-

плазією Crowe III, IV типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Полулях Дмитро Михайлович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4429 А]

 УДК 616.728.2-007-089.843 
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703. Туз Є. В. Оптимізація діагностики та лікування хворих на пухлини стегно-

вої кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Туз Євген Валерійович ; НАН України, Ін-т експерим. патології, 

онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2018. — 27 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 20—23 (24 назви). — 100 пр. — [2018-0229 А] 

 УДК 616.718.4-006-07-089 

704. Філоненко Є. А. Лікування пацієнтів із переломами ліктьового відростка 

за методикою блокованого остеосинтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Філоненко Євген 

Андрійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта 

та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл.  

— Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 110 пр. — [2018-0072 А] 

 УДК 616.717.6-001.5-089.8 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

705. Оржешковський В. В. Полінейропатії : (патогенет. механізми, клініко-

параклін. особливості, діагност. підходи) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Оржешковський Василь Володимирович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2018. — 32, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — 

[2018-0054 А] УДК 616.833-092-07 

На ступінь кандидата 

706. Абраменко В. В. Фактори ризику та комплексна медична допомога дітям 

зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Абраменко 

Володимир Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (21 назва). — 150 пр. — [2017-4561 А] УДК 616.831-009.11-085-053.2 

707. Кондратюк К. Л. Особливості перебігу і критерії прогнозу внутрішньо-

мозкових крововиливів у мозочок у гострому періоді : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Кондратюк Костян-

тин Леонідович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — 

Харків, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). 

— 100 пр. — [2017-4933 А] УДК 616.831-005.1-036-092 

708. Копйова Н. В. Патофізіологічні механізми хронічної судомної активності 

в умовах моделі епілептичного синдрому, викликаного за допомогою пілокарпіну : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Копйова Надія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 

мед. ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-0036 А] УДК 616.853-085:615.213 

709. Олешко Т. Б. Зв'язок поліморфізму генів ендотеліну та ендотелінового 

рецептора з механізмами основних проявів ішемічного інсульту : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Олешко 

Тетяна Богданівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0053 А] 

 УДК 616.831-005.1-005.4:616-018 

710. Скрипченко О. Г. Характеристика факторів ризику та особливості функ-

ціонального стану центральної нервової системи у осіб середнього віку з початко-

вими проявами цереброваскулярної патології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Скрипченко Олександр 

Георгійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН 

України"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-0142 А] УДК 616.831-005-053.85 

711. Солонович О. С. Когнітивні функції у пацієнтів в проміжному та від-

даленому періодах легкої черепно-мозкової травми : (нейрофізіол. та нейропсихол. 

критерії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Солонович Олександр Сергійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. установа "Ін-т 

нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України"]. — Київ, 2017. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 150 пр. — [2017-4468 А] 

 УДК 616.831-001.34-07 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь кандидата 

712. Баусов Є. О. Корекція порушень когнітивних функцій у геронтологічних 

хворих після невідкладних абдомінальних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Баусов Євген Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2017-

4524 А] УДК 616.89-008.46-08:617.55-083.98-089]-053.9 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

713. Грижак І. Г. Токсоплазмова інфекція у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості 

перебігу, діагностики, оптимізація лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Грижак Ігор Гнатович ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 

2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40. — 100 пр. — [2018-0015 А] 

 УДК 616.993+616.98:578.828ВІЛ]-036-07-08 

На ступінь кандидата 

714. Ель-Мезевгі Хайтам Мустафа Ахмед. Клініко-патогенетичне обґрунту-

вання застосування пробіотика з вітаміном D3 для неонатальної профілактики 

гострих інфекцій в малюковому віці у недоношених дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ель-Мезевгі Хайтам 

Мустафа Ахмед ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 
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ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Тернопіль, 

2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2018-0105 А]

 УДК 616.9-053.32-085.356-085.372 

715. Казека В. Г. Оптимізація антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих 

людей, які вживають ін'єкційні наркотики, агоністами опіоїдів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Казека 

Віталій Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [ДЗ "Запоріз. мед. акад. після-

диплом. освіти МОЗ України"]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0186 А] УДК 616.98:578.828ВІЛ]-085 

716. Сукач М. М. Клініко-лабораторні особливості перебігу коінфекції хро-

нічного гепатиту С та туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Сукач 

Марина Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епі-
деміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2017. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4551 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]:[616.36-002-022.6+616-002.5]-036 
717. Шмига Т. В. Імунологічні та молекулярно-генетичні маркери у хворих на 

рецидивуючу герпетичну інфекцію першого і другого типів та тактика їх ведення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія 

та алергологія" / Шмига Тетяна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — 
Київ, 2017. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

110 пр. — [2017-4637 А] УДК 616.98:578.825]-039.35-08 

718. Шпита О. О. Медико-соціальне обґрунтування моделі первинної медико-

санітарної допомоги при інфекційних та паразитарних хворобах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Шпита 

Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бо-

гомольця, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—22. — 100 пр. — [2017-4518 А] УДК 616.9-058-083.98 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

719. Миськів А. В. Комплексне хірургічне лікування гнійно-запальних про-

цесів нижніх кінцівок у хворих з ішемічною та змішаною формами синдрому 

діабетичної стопи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Миськів Андрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4988 А] 

 УДК 617.58-002.3-089:616.379-008.64 

720. М'ясоєдов К. В. Оптимізація хірургічного лікування хворих на критичну 
ішемію нижніх кінцівок шляхом використання дезоблітеруючих методів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / М'ясо-

єдов Кирило Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0131 А] УДК 617.58-005.4-089 
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721. Сулейманова В. Г. Диференційоване хірургічне лікування хворих з 

флегмонами шиї із застосуванням багатокомпонентної сорбційної нанокомпозиції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Сулейманова Василиса Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14— 15 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-5070 А] УДК 617.53-002.36-089 

722. Танасієнко О. М. Обґрунтування лікувально-діагностичної тактики при 

сепсисі у постраждалих з полісистемними пошкодженнями : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 

Танасієнко Ольга Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Донец. нац. мед. ун-т, 

[Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф 

М-ва охорони здоров'я України"]. — Лиман (Донец. обл.), 2017. — 24 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4718 А] 

 УДК 617.5-001:616.94-07-08 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

723. Сафроненкова І. О. Злоякісні епітеліальні новоутворення шкіри повік 

Т2-3а стадії : (епідеміологія, комплекс. діагностика, радіокріохірург. лікування, 

прогнозування рецидивів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Сафроненкова Ірина Олексіївна ; Держ. установа 

"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 

2017. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—25 (55 назв). — 100 пр. — [2017-4392 А]

 УДК 617.77-006.6-07-08 

На ступінь кандидата 

724. Ахмад Абед Аль Рахім Абдаллах Акрабаві. Клініко-експериментальне 

обґрунтування корекції метаболічних порушень при непроліферативній діабетичній 

ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Ахмад Абед Аль Рахім Абдаллах Акрабаві ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4522 А] 

 УДК 617.735-002:616.379-008.64]-08 

725. Дєдов А. В. Оптимізація екстрасклеральних методів лікування регмато-

генних відшарувань сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Дєдов Андрій Володимирович ; М-во охо-

рони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 130 пр. — [2017-4405 А] 

 УДК 617.735-007.281-089 

726. Елхадж Емхамед Алі Абдалсам Емхамед. Оптимізація інтравітреальних 

втручань у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Елхадж 

Емхамед Алі Абдалсам Емхамед ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. 

терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2017. — 19 с. — Біб-

ліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4975 А] 

 УДК 617.735-002-089:616.379-008.64 
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727. Кравець Б. Б. Патофізіологічні особливості перебігу експериментального 

бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії та 

корекція їх корвітином : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кравець Богдан Богданович ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 

— Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

0039 А] УДК 617.713-002-022.7-036:616.23/.24 

728. Середа К. В. Ефективність трансплантації амніотичної мембрани при бак-

теріальних кератитах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Середа Катерина Віталіївна ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2017. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2017-5025 А] 

 УДК 617.713-002.9-089.843 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

729. Корнієнко С. М. Патологія ендометрія у жінок пізнього репродуктивного 

та пременопаузального віку : (діагностика, профілактика та лікування) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Корнієнко Світлана Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, аку-

шерства і гінекології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 100 пр. — [2018-0277 А] 

 УДК 618.14-002-07-084-085 

На ступінь кандидата 

730. Аксьонова А. В. Прогнозування розвитку прееклампсії на основі ви-

вчення маркерів атерогенної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Аксьонова Анастасія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

0162 А] УДК 618.3-036-06 

731. Аскольський А. В. Прогнозування виникнення та профілактика ранньої 

антрациклінової кардіотоксичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онко-

логія" / Аскольський Антон В'ячеславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т 

раку. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — 

[2017-4883 А] УДК 618.19-006.6-085.28-06 

732. Верьовкіна Н. О. Удосконалення лікування хворих на місцево пошире-

ний рак грудної залози з урахуванням імунобіологічних властивостей пухлини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ве-

рьовкіна Наталія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 

2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4926 А]

 УДК 618.19-006.6-036.2-08 

733. Гирявенко Н. І. Патоморфологічні особливості первинного раку матко-

вих труб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 

"Патол. анатомія" / Гирявенко Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0174 А] УДК 618.12-006.6-036 
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734. Гриценко А. А. Оптимізація скринінгу, діагностики, контролю ефектив-

ності лікування вагінальних інфекцій під час вагітності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гри-

ценко Андрій Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

Тернопіль, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0016 А]

 УДК 618.15-022.7:618.3]-08 

735. Дзьомбак В. Б. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень 

у жінок з порушенням менструальної функції в пубертатному періоді : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Дзьомбак Володимир Богданович ; М-во охорони здоров'я України, [Держ. 

ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-0021 А] 

 УДК 618.3+618.5]:618.17-008.8 

736. Дола Л. Л. Профілактика гестаційних ускладнень у жінок із синдромом 

втрати плода на фоні тромбофілії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Дола Людмила Леонідівна ;  

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ України "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 

— Івано-Франківськ, 2017. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (6 назв). — 

100 пр. — [2017-4696 А] УДК 618.3-06-084:616.151.5 

737. Коновал А. О. Клініко-лабораторні аспекти діагностики і терапії хворих 

на хронічний сальпінгоофорит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Коновал Анжела Олександрів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2017. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2017-4576 А] 

 УДК 618.12-002.2-07-08 

738. Коцюбська І. Ю. Удосконалення підготовки ендометрія в програмах 

допоміжних репродуктивних технологій у жінок з трубно-перитонеальним фактором 

безпліддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Коцюбська Ірина Юріївна ; 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 (10 назв). — 100 пр. — [2017-5015 А] 

 УДК 618.12-007.274-085 

739. Кривопустов О. С. Прогнозування та оптимізація лікування загрозливого 

аборту у жінок з урахуванням алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Кривопустов Олександр Сергійович ; М-во охорони здо-

ров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0116 А] 

 УДК 618.39-021.3-037-085:577.21 

740. Литвиненко О. В. Профілактика ранніх та пізніх ускладнень після ембо-

лізації маткових артерій у жінок з геморагічним синдромом при доброякісних пух-

линах матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Литвиненко Олександр Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ВДНЗ України "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — Харків, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 

— 100 пр. — [2017-4539 А] УДК 618.14-006-089 
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741. Лоя Н. О. Профілактика невиношування вагітності у жінок із деструк-

тивним лікуванням цервікальних інтраепітеліальних неоплазій в анамнезі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Лоя Надія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — [2017-4621 А] 

 УДК 618.3-084:618.146-006.6-08 

742. Нестеренко Т. М. Індивідуалізація консервативного лікування хворих на 

місцево поширений рак шийки матки з урахуванням факторів прогнозу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагнос-

тика та промен. терапія" / Нестеренко Тетяна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(24 назви). — 100 пр. — [2017-4505 А] УДК 618.146-006.6-085.849-085.9 

743. Овчарук В. В. Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та профілак-

тики плацентарної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Овчарук Віктор Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

0208 А] УДК 618.36-008.64-07-084 

744. Покровенко О. Б. Диференційований підхід до вибору методу лікування і 

профілактики рецидивів поєднаної патології ендо- і міометрія у жінок пізнього 

репродуктивного періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Покровенко Ольга Борисівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[ПВНЗ "Київ. мед. ун-т"]. — Київ, 2017. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 11—13 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4584 А] УДК 618.141-07-08 

745. Срібна В. О. Розлад оваріальної функції в умовах експериментального 

імунокомплексного ушкодження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Срібна Валентина Олександрівна ; НАН 

України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—21. — 100 пр. — [2018-0067 А] УДК 618.11-008.64-092.19 

746. Цвєтаєва-Берест Д. А. Предиктивна та прогностична значимість АВС-

транспортерів (Pgp, MRP1, BCRP) у хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Цвєтаєва-

Берест Дар'я Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — 

Харків, 2017. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — [2017-4676 А] 

 УДК 618.19-006.6-037-07 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

747. Скачков В. О. Науково-технічні основи формування функціональних 

властивостей композиційних матеріалів на основі вуглецю : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.16.06 "Порошк. металургія та 
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композиц. матеріали" / Скачков Віктор Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Київ, 2018. — 

41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (65 назв). — 120 пр. — [2018-0064 А] 

 УДК 620.22:661.669 

На ступінь кандидата 

748. Богдан Г. А. Вдосконалення ультразвукового методу контролю фізико-

механічних характеристик порошкових матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визна-

чення складу речовин" / Богдан Галина Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4924 А] УДК 620.179.16 

749. Буяк Н. А. Оцінювання ефективності енергетичної системи будівлі в умовах 

теплового комфорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Буяк Надія Андріївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2017-4767 А] УДК 620.9:628.81 

750. Кириленко К. В. Резистивні композиційні матеріали з багатокомпо-

нентним перколяційним кластером для нагрівачів з інтенсивною тепловіддачею : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-

теріалознавство" / Кириленко Катерина Всеволодівна ; НАН України, Ін-т проблем 

матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2017. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (22 назви). — 100 пр. — [2017-5051 А] УДК 620.22:621.315.036.66 

751. Лисенко Ю. Ю. Інформаційно-діагностична система імпульсного вихро-

струмового неруйнівного контролю виробів машинобудування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 

та визначення складу речовин" / Лисенко Юлія Юріївна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—25 (30 назв). — 100 пр. — [2017-5055 А] УДК 620.179.14 

752. Пона О. М. Підвищення ефективності комбінованої системи теплопоста-

чання з геліопокрівлею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Пона Остап Мироно-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2018-0056 А] УДК 620.9 

753. Хлопик О. П. Захисні властивості нових екологічно безпечних інгібіторів 

корозії на свіжоутвореній поверхні алюмінієвих сплавів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від 

корозії" / Хлопик Ольга Петрівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-

0151 А] УДК 620.197.3:669.71.017 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство). Ядерна техніка 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика та атомна 

промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь доктора 
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754. Борисенко В. І. Вдосконалення методів і засобів оперативного контролю 

та діагностики нейтронно-фізичних параметрів ядерних установок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоуста-

новки" / Борисенко Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. 

електростанцій. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 

100 пр. — [2018-0248 А] УДК 621.039.5 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.3.01 Загальні положення. Теорія 

На ступінь кандидата 

755. Черкаський О. П. Перехідні процеси в електричних колах з плазмо-

ерозійним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Черкаський Олександр Павлович ; НАН 

України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2017-5117 А] УДК 621.3.011.7 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

756. Остапчук О. В. Системи живлення підземних споживачів глибоких і 

енергоємних рудних та вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Остапчук Олек-

сандр Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2017. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (34 назви). — 100 пр. — [2017-4508 А] 

 УДК 621.31:622.012.2.016 

757. Халіков В. А. Комутаційні процеси та принципи організації комутацій в 

силових трансформаторно-ключових вузлах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 

Халіков Володимир Акнафович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2017. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (30 назв). — 100 пр. — [2017-5033 А] 

 УДК 621.314:621.316.3 

На ступінь кандидата 

758. Алкіб Ахмед М. Мохаммед Алджалі. Інтеграція електродугових гене-

раторів плазми в установки газифікації сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Алкіб Ахмед 

М. Мохаммед Алджалі ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. 

ін-т". — Харків, 2017. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-4921 А] УДК 621.313.5:537.52 

759. Баранюк Р. А. Системи теплового захисту напівпровідникових перетво-

рювачів електроенергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Баранюк Роман 

Андрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2017. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. 

— [2017-4483 А] УДК 621.314.036:621.316.9 
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760. Басова А. В. Вдосконалені методи електромагнітних і теплових розрахун-

ків елементів конструкції силових трансформаторів та реакторів на основі чисельних 

і аналітичних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Басова Анастасія Валентинівна ; НАН 

України, Ін-т електродинаміки, [Приват. акціонер. т-во "Запоріжтрансформатор"]. — 

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

5121 А] УДК 621.314 

761. Буславець О. А. Методи та засоби підвищення достовірності розрахунку 

та аналізу технологічних витрат електроенергії для обґрунтування їх зменшення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 

станції, мережі і системи" / Буславець Ольга Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 

2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4814 А]

 УДК 621.311.1 

762. Мельник А. М. Електромагнітні віброзбуджуючі сили та діагностика 

ушкоджень потужних турбогенераторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Мельник Андрій 

Миколайович ; НАН України, Ін-т електродиниміки. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2017-5106 А] УДК 621.313.322 

763. Осман Ахмед Мохамед Шарадга. Методи і засіб забезпечення електро-

магнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів звукотехнічних систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напів-

провідник. перетворювачі електроенергії" / Осман Ахмед Мохамед Шарадга ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4461 А] 

 УДК 621.314:621.391 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

764. Нерубацький В. П. Підвищення енергоефективності електричного рухо-

мого складу в режимах тяги і рекуперації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Нерубацький Володимир 

Павлович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп.]. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). 

— 110 пр. — [2017-4744 А] УДК 621.337.5 

765. Семененко Ю. О. Стабілізуючі силові активні фільтри для підвищення 

ефективності тягового електропостачання постійного струму : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Семененко 

Юрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Укр. 

держ. ун-т залізн. трансп.]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 110 пр. — [2017-4758 А] УДК 621.331 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь доктора 

766. Сергієнко О. Ю. Розвиток теорії та удосконалення систем автономної 

навігації мобільних наземних роботів у недетермінованих середовищах : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та 

телевіз. системи" / Сергієнко Олег Юрійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2017. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (70 назв). — 100 пр. — [2017-

4999 А] УДК 621.375.8:681.5]:656.052 

На ступінь кандидата 

767. Проценко М. А. Технологія виробництва детекторних модулів радіа-

ційного випромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / Проценко 

Максим Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (46 назв). — 100 пр. — [2017-4713 А] 

 УДК 621.376.23:621.38 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

768. Гавалешко О. С. Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної 

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

05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Гавалешко Олександр Степанович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2017-4689 А] УДК 621.382:681.78 

769. Добровольська К. В. Підвищення просторової роздільної здатності 

мікроболометричної камери для супутника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Добровольська 

Катерина Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Казен. підприємство спец. приладобуд. "Арсенал" Держ. косм. 

агентства України]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—22 (32 назви). — 

100 пр. — [2018-0262 А] УДК 621.389:621.397.444 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь кандидата 

770. Аль-Аззаві Есса Мохаммед. Динамічні моделі і методи маршрутизації на 

основі розподілу ресурсів для WiMAX мереж в режимі mesh : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Аль-Аззаві Есса Мохаммед ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — 

Одеса, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2017-4881 А] УДК 621.391.6:004.72 

771. Лелеко С. А. Математичні моделі та методи виявлення сигналів на фоні 

негаусівських завад за моментним критерієм якості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Лелеко Сергій Анатолійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2018. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0197 А] УДК 621.391:519.8 

772. Маньківський В. Б. Методи розрахунку пропускної здатності та про-

дуктивності гілок мережі MPLS при обслуговуванні голосових повідомлень : автореф. 

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



   

 
114 

системи та мережі" / Маньківський Володимир Броніславович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4939 А] УДК 621.391 

773. Поповська К. О. Методи оптимізації процесу фрагментації контенту в 

пірингових файлообмінних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Поповська 

Катерина Олегівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2017. — 26 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4853 А] 

 УДК 621.391:004.63.056.2 

774. Раед Яхя Абдулгхафур. Моделі та методи забезпечення якості об-

слуговування в програмно-конфігурованих мережах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Раед 

Яхя Абдулгхафур ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2017. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 80 пр. — [2017-

4909 А] УДК 621.391:004.72 

775. Чакрян В. Х. Моделі та методи маршрутизації трафіку в телекомуні-

каційних мережах з урахуванням вимог інформаційної безпеки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Чакрян Вадим Хазарович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 

2017. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2017-5036 А] 

 УДК 621.391:004.056 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

776. Во Зуй Фук. Ідентифікаційні ознаки спектрального складу випроміню-

вання демаскуючого розсіювача в нелінійній радіолокації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Во 

Зуй Фук ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

0008 А] УДК 621.396.96 

777. Повхліб В. С. Система управління мобільною цифровою тропосферно-

радіорелейною станцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Повхліб Вікторія Сергіївна ; Одес. 

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (13 назв). — 86 пр. — [2017-4907 А] УДК 621.396:621.395.721.5 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

778. Кирнац В. І. Комплексна експлуатаційна параметрична діагностика ро-

бочого процесу транспортних дизелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Кирнац 

Владислав Іванович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2018-0032 А] УДК 621.436:629.017 

779. Хаустова А. М. Метод діагностики швидкості ерозії зовнішньої та внутріш-

ньої кромок розрядної камери стаціонарного плазмового двигуна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-
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новки" / Хаустова Альона Миколаївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0232 А] УДК 621.455 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

780. Бойчук А. С. В'язкість та теплопровідність сумішей холодоагентів R32/R125, 

R32/R134a, R125/R134a : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Бойчук Артем 

Сергійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Одеса, 2017. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-4811 А] 

 УДК 621.574:[533.16+536.23 

781. Холодков А. О. Удосконалення режимів роботи генераторних вузлів аб-

сорбційних холодильних приборів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 

кондиціювання" / Холодков Андрій Олегович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — 

Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

0152 А] УДК 621.576 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

782. Шарапов С. О. Удосконалення вакуумних агрегатів на базі рідинно-паро-

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

05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" / 

Шарапов Сергій Олегович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Сум. держ. ун-т]. — 

Одеса, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2017-5077 А] УДК 621.694.2 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь кандидата 

783. Єрмоленко Д. Ю. Модифікування дендритної структури металу зварних 

швів високоміцних низьколегованих сталей дисперсними інокуляторами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 

спорідн. процеси і технології" / Єрмоленко Дмитро Юрійович ; НАН України, Ін-т 

електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2017. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 110 пр. — [2017-4447 А] УДК 621.791:669.15 

784. Лаптєва Г. М. Удосконалення технології нанесення плазмових покриттів 

при використанні струмоведучих дротів за рахунок оптимізації фракційного складу 

та розтікання металевих частинок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Лаптєва 

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

ського", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2017-5104 А] УДК 621.793.74 
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785. Малій Х. В. Удосконалення процесів виготовлення стрижневих деталей з 

фланцем на основі застосування способів радіально-поздовжнього видавлювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Малій Христина Василівна ; Донбас. держ. машинобудів. 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 120 пр. — [2017-4623 А] УДК 621.777.4.01 

786. Чорна А. І. Формування споживних властивостей полімерних пакуваль-

них матеріалів для хлібобулочних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Чорна Анастасія 

Іванівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Нац. ун-т харч. 

технологій]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 

80 пр. — [2017-4874 А] УДК 621.798.1.01:664.66 

621.8 Деталі машин. Витратні матеріали. Кріпильні  

вироби. Змащування 

На ступінь кандидата 

787. Голдун В. А. Оптимізація режимів руху механізму підйому вантажу при 

навантажувально-розвантажувальних операціях на транспортних засобах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. 

машини" / Голдун Василь Анатолійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — Київ, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-5047 А] УДК 621.873 

788. Загребельний В. В. Технологічне забезпечення підвищеної зносостійкості 

швидкорізальної сталі Р6М5 комбінованими методами поверхневого зміцнення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та 

зношування в машинах" / Загребельний Володимир Вікторович ; Нац. авіац. ун-т. — 

Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0267 А]

 УДК 621.891.012:669.14 

789. Михайлишин Р. І. Обґрунтування параметрів та орієнтації струминного 

захоплювача маніпулятора для автоматизації вантажно-розвантажувальних опера-

цій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 

"Піднім.-трансп. машини" / Михайлишин Роман Ігорович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0204 А] УДК 621.86.06-52 

790. Сорокіна Т. М. Вдосконалення методу розрахунку і конструювання гідро-

статодинамічних упорних підшипників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук (д-ра філософії) : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Сорокіна 

Тетяна Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова]. — Хмельницький, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-0223 А] УДК 621.822.2 

791. Стадник О. Б. Обґрунтування параметрів та покращання фрикційних власти-

востей вузлів гальмівних пристроїв піднімально-транспортних машин : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. 

машини" / Стадник Олег Богданович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, 

[Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Тернопіль, 2017. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (24 назви). — 100 пр. — [2017-4469 А] 

 УДК 621.87-592 
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621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 

Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

792. Немировський Я. Б. Наукові основи забезпечення точності при де-

формуючому протягуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Немировський Яків Борисович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін.]. — Київ, 2018.  

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (44 назви). — 100 пр. — [2018-0205 А] 

 УДК 621.919 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

793. Барабаш М. В. Інтенсифікація гірничих робіт при сумісному відпрацю-

ванні вугільних пластів з урахуванням зон знеміцнення міжпластя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ 

корис. копалин" / Барабаш Михайло Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". 

— Дніпро, 2017. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 120 пр. — [2017-

4761 А] УДК 622.272.6 

622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 

Підготовка руди до плавлення 

На ступінь кандидата 

794. Логінова А. О. Обґрунтування раціональних параметрів та кінематичної 

схеми ударно-відцентрового дезінтегратора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Логінова Анастасія Олександрів-

на ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. 

ун-т"]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-

0043 А] УДК 622.73:621.926.3 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

795. Каргаполов А. А. Обґрунтування критеріїв прогнозу зон вуглепородного 

масиву, небезпечних за газодинамічними проявами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Каргаполов 

Андрій Анатолійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

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

— 120 пр. — [2017-4414 А] УДК 622.83:553.981 

796. Савельєв Д. В. Підвищення ефективності знепилювання повітря при 

проведенні гірничих виробок буропідривним способом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Савельєв Дмитро 

Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 105 пр. — [2017-4946 А] УДК 622.807:622.23 
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625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

797. Коростельов Є. М. Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом 

уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Коростельов Євген Ми-

колайович ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій, [Укр. держ. ун-т залізн. 

трансп.]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. 

— [2017-4577 А] УДК 625.143:625.42 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь доктора 

798. Онищенко А. М. Наукові основи підвищення стійкості асфальтобетон-

ного покриття до утворення колії на автодорожніх мостах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / 

Онищенко Артур Миколайович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2017. — 37 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—34 (55 назв). — 100 пр. — [2017-4428 А] УДК 625.84/.85.02 

629 Машинобудування транспортних засобів. Транспортне 

машинобудування 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

799. Двадненко В. Я. Підвищення ефективності експлуатації силової уста-

новки автомобіля гібридними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Двадненко 

Володимир Якович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2017. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 100 пр. — [2017-4531 А] УДК 629.33.038 

На ступінь кандидата 

800. Баштовий В. М. Удосконалення системи підресорювання спеціалізова-

ного транспортного засобу, що знаходиться під дією випадкових збурень нерівностя-

ми дорожньої основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Баштовий Володимир Михайлович ; Нац. 

трансп. ун-т, [Нац. акад. Нац. гвардії України М-ва внутр. справ України]. — Київ, 

2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4401 А] 

 УДК 629.3.027 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь доктора 

801. Будашко В. В. Підвищення ефективності функціонування суднових енерге-

тичних установок комбінованих пропульсивних комплексів : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Будашко Віталій Віталійович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 

2017. — 55 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 42—50 (46 назв). — 100 пр. — [2017-4643 А]

 УДК 629.5.064.5 
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629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

802. Алі Махмуд Джасім Джасім. Забезпечення режиму узгодженого наванта-

ження фотоелектричних енергетичних установок наносупутників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. уста-

новки" / Алі Махмуд Джасім Джасім ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0163 А] 

 УДК 629.783.064:621.383]-022.532 

803. Кисляк М. І. Методика удосконалення акустичних характеристик венти-

лятора турбореактивного двоконтурного двигуна : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Кисляк 

Михайло Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 15 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0272 А] УДК 629.7.036.3 

804. Фесенко С. В. Вплив проникаючого акустичного випромінювання на по-

ліагрегатний підвіс гіроскопа і похибки вимірювань на резонансному рівні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. 

системи" / Фесенко Сергій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2017-4760 А] УДК 629.7.054-752.4 

805. Фойту О. В. Вдосконалення технології виготовлення поздовжнього сило-

вого набору літака з застосуванням високошвидкісної обробки на обладнанні з ЧПК : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проекту-

вання, вир-во та випробування літал. апаратів" / Фойту Олена Володимирівна ; Нац. 

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

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4956 А] УДК 629.7.03 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

806. Кочетова А. І. Стовбурові шкідники сосни і їх контроль у місцях заготівлі 

деревини у насадженнях Північно-Східного Степу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Кочетова Анна 

Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, [Харків. нац. аграр. 

ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4497 А] УДК 630*45:595.76](477-18) 

807. Масловата С. А. Біоекологічні особливості видів і форм роду в'яз (Ulmus L.) 

та їх використання в озелененні у Правобережному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Масловата Світлана Андріївна ; Держ. агентство ліс. ресурсів 

України [та ін.]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). 

— 100 пр. — [2017-4380 А] УДК 630*17:582.635.1](477.4) 

808. Порохняч І. В. Сучасний стан та особливості формування ялинових 

насаджень Новгород-Сіверського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Порохняч Ігор 

Володимирович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена 

"Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. — 

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

4390 А] УДК 630*23:582.475](477.51) 

809. Руденко О. М. Вплив лісорослинних умов на екологічні функції соснових 

насаджень Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Руденко Олексій Миколайович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4911 А]

 УДК 630*18:582.475](477) 

810. Ткачів С. М. Удосконалення механізму фіскального регулювання у лісо-

вому господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

вища" / Ткачів Софія Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-0069 А] УДК 630*6:336.22 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

811. Назаренко О. В. Розвиток управління земельними ресурсами аграрних 

підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександр Володимирович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2017. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—31 

(48 назв). — 100 пр. — [2017-4851 А] УДК 631.11 

На ступінь кандидата 

812. Азізов О. Р. Організаційно-економічний механізм управління збутовою 

діяльністю аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Азізов Отабег 

Рахматуллаєвич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4802 А]

 УДК 631.15:658.8 

813. Власенко Т. В. Механізми управління галузевою структурою аграрних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Власенко Тетяна Володимирівна ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4846 А] УДК 631.15 

814. Вострякова В. І. Удосконалення логістичної системи розподілу продукції 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Вострякова Вік-

торія Іванівна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Вінниця, 2017. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4818 А] 

 УДК 631.15:658.7 

815. Євтушенко В. Д. Підвищення конкурентоспроможності продукції скотар-

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

Володимир Дмитрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

0025 А] УДК 631.152:636.2 

816. Ільїна О. В. Управління інвестиційною діяльністю аграрних підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Ільїна Олена Василівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, 

[Луган. нац. аграр. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—17 (35 назв). — 130 пр. — [2018-0269 А] УДК 631.152:631.164.23 

817. Колпаченко Н. М. Організаційно-економічні засади розвитку біоенерге-

тичного потенціалу аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Надія Миколаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

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

4849 А] УДК 631.15:631.147 

818. Кускова С. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю під-

приємств-виробників агропродовольчої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кускова Світлана Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Ва-

силенка. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2017-4850 А] УДК 631.15:005.332.4 

819. Петер М. В. Удосконалення управління в сільськогосподарських обслуго-

вуючих кооперативах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Петер Марія Володимирівна ; 

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

2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4709 А]

 УДК 631.152:631.115.8 

820. Рибак Я. Я. Розвиток молочарських обслуговуючих кооперативів : автореф. 

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

підприємствами" / Рибак Ярослав Ярославович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-5020 А] УДК 631.115.8(477) 

821. Сушарник Я. А. Механізми конкурентоспроможного розвитку свинарства 

в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сушарник Ярослав Анатолійо-

вич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Поділ. держ. аграр.-

техн. ун-т]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 

100 пр. — [2017-4471 А] УДК 631.14.027:636.4 

822. Чорний Б. С. Формування та розвиток малих підприємств у сільському 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чорний Богдан Сергійович ; Харків. 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв М-ва культури України]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4478 А] УДК 631.11:338.48-44(1-22) 

823. Янковська К. С. Економічна ефективність використання біомаси для 

енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-
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ствами" / Янковська Катерина Сергіївна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 110 пр. — [2018-0239 А] 

 УДК 631.11:620.925 

824. Ярмак М. Р. Ефективність управління конкурентоспроможністю сільсько-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ярмак Марина Русланів-

на ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-

кучаєва]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-4959 А] УДК 631.11:339.137 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

825. Опалко В. Г. Обґрунтування експлуатаційних показників різьбових з'єд-

нань зернових сівалок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Опалко Вікторія 

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

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2017-5110 А] 

 УДК 631.331 

826. Федотова М. О. Автоматизація процесу стабілізації висоти киплячого шару 

насіння у зерносушарці за неповними вимірами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Федотова Маріанна Олександрівна ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропив-

ницький, 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (34 назви). — 100 пр. — 

[2017-4473 А] УДК 631.365:681.5 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

827. Бородін А. Л. Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту як основа 

для удосконалення технології і технічних засобів передпосівного обробітку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство 

і агрофізика" / Бородін Андрій Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 

наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4685 А]

 УДК 631.43 

828. Шовковська А. В. Система метрологічного забезпечення аналітичних 

робіт у сфері якості ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Шовковська Анна Валеріївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-0237 А] УДК 631.4:006.91 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

829. Довбуш О. С. Вплив мікродобрив та фракційного складу посівного ма-

теріалу на урожайність і якість насіння сортів рису : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Довбуш Олена 
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Семенівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. землеробства, [Ін-т рису]. — 

Херсон, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-0176 А] УДК 631.53+631.81]:633.18 

830. Плотка В. В. Селекція ранньостиглих холодостійких гібридів кукурудзи 

на базі кременистих інбредних ліній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Плотка Віталій Віталійо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т зерн. культур". — Дніпро, 

2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 110 пр. — [2018-0055 А]

 УДК 631.527.5:633.15 

831. Савчук М. В. Екологічна оцінка Nb-вмісних нанокомпозитів на основі 

сапоніту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Савчук Марина Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2017-4714 А] УДК 631.527.5:633.15]:620.3 

832. Черній В. П. Технологічні та біологічні особливості формування про-

дуктивності проса за органічного виробництва в Правобережному Лісостепу Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Черній Віктор Павлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4476 А] УДК 631.5:633.171](292.485:477) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

833. Безніцька Н. В. Формування показників родючості і продуктивності ме-

ліорованих ґрунтів в умовах регіональних змін клімату : (на прикладі Херсон. обл.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. ме-

ліорації" / Безніцька Наталія Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — 

Херсон, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 100 пр. — 

[2017-4722 А] УДК 631.6:631.452:551.583.2](477.72) 

834. Кириша Р. О. Удосконалення регулюючої мережі дренажно-модульних 

систем вертикальними дренуючими елементами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Кириша Руслан Олек-

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

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4536 А] УДК 631.62:626.862 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

835. Дудченко Т. В. Екологічне обґрунтування контролю шкідливих орга-

нізмів у посівах рису в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Дудченко Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т захисту рослин, [Ін-т рису]. — Київ, 2017. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (79 назв). — 100 пр. — [2017-4408 А] 

 УДК 631.95:632:633.18](477) 

На ступінь кандидата 

836. Бенселгуб А. М. Особливості аеротехногенного забруднення ґрунтів в 

індустріальних регіонах Алжиру та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бенселгуб Аісса ; Дніпропетров. держ. 

аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (28 назв). — 120 пр. — [2017-4364 А] 

 УДК 631.95:631.45]:911.374.4](477+65) 

837. Германович О. М. Емісія діоксиду карбону ґрунтом за різних систем 

удобрення і вапнування в агробіогеоценозах Опілля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Германович Ольга Миро-

славівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-0253 А] УДК 631.95:[631.821:631.46 

838. Душко П. М. Агроекологічне обґрунтування систем удобрення сої в 

Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Душко Павло Миколайович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4930 А]

 УДК 631.95:631.8:633.34](292.485:477.4) 

839. Ревка Т. О. Вплив біологічно активних препаратів на продуктивність 

сільськогосподарських угідь в умовах радіаційного забруднення Житомирського 

Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Ревка Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агро-

екології і природокористування, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4910 А] 

 УДК 631.95:631.81](477.42) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

840. Коломієць Ю. В. Біотехнологічні основи діагностики і регуляції бак-

теріальних хвороб томатів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Коломієць Юлія Василівна ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 50 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—47 (69 назв). — 100 пр. — [2017-4703 А] УДК 632.35:635.64]:606 

На ступінь кандидата 

841. Вінцковська Ю. Ю. Формування якості плодів яблуні в Правобережній 

частині Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Вінцковська Юлія Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т садівництва. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4727 А] УДК 632.11.076:631.5](292.485:477.4) 

842. Вовкотруб О. М. Виїмчатокрилі молі (Lepidoptera: Gelechiidae) — каран-

тинні шкідники томатів та контроль їх чисельності в Причорноморському степу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Енто-

мологія" / Вовкотруб Олег Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

захисту рослин. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-0009 А] УДК 632.913:[632.7:595.78 

843. Івченко В. М. Біологічні особливості амброзії полинолистої (Ambrosia 

artemisiifolia L.) та оптимізація її контролювання в посівах гороху в Лівобережному 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.13 "Гербологія" / Івченко Володимир Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
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природокористування України, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2018-0183 А] 

 УДК 632.51:582.988]:633.35 

844. Рудська Н. О. Екологічне обґрунтування захисту насінників люцерни 

посівної від шкідників генеративних органів у Правобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 

"Ентомологія" / Рудська Ніна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

захисту рослин. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-4945 А] УДК 632.93:632.7:633.31(292.485:477) 

845. Фещук О. М. Срібляста парша картоплі та заходи щодо обмеження її 

розвитку в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Фещук Олександр Миколайович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 

2017. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4474 А]

 УДК 632.4:635.21](477.4) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво.  

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

846. Бакуменко О. М. Комбінаційна здатність сортів пшениці озимої з пше-

нично-житніми транслокаціями в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 

Бакуменко Ольга Миколаївна ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — 

Суми, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 100 пр. — [2017-4603 А]

 УДК 633.11"324":631.527](477) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь доктора 

847. Голодна А. В. Агробіологічні основи інтенсифікації технології вирощу-

вання люпину вузьколистого (Lupinus angustifolius L.) в Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Голодна Антоніна Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 

землеробства НААН". — смт Чабани (Київ. обл.), 2017. — 44 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—41 (69 назв). — 100 пр. — [2017-4771 А] УДК 633.367:631.5](477) 

На ступінь кандидата 

848. Лотиш І. І. Формування сортової врожайності сої залежно від елементів 

технології вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Лотиш 

Ігор Ігорович ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4704 А] 

 УДК 633.34:631.526.3](477) 

849. Міленко О. Г. Еколого-біологічне обґрунтування елементів технології ви-

рощування сої в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Міленко Ольга 
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Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 

[Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2017-4423 А] УДК 633.34:631.5](292.485:477) 
850. Панцирева Г. В. Формування зернової продуктивності люпину білого 

залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісо-
степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Панцирева Ганна Віталіївна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, 
[Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2017. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-
4748 А] УДК 633.367:631.58](292.485:477.4) 

851. Пилипенко В. С. Управління формуванням продуктивності гороху за опти-
мізації системи удобрення в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Пилипенко 
Вікторія Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 
2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4510 А]
 УДК 633.35:631.5](477) 

852. Прус Л. І. Удосконалення елементів сортової технології вирощування сої 
в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Прус Леонід Іванович ; Поділ. держ. аграр.-
техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2017. — 21 с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4754 А] 

 УДК 633.34:631.5](292.485) 
853. Рудавська Н. М. Формування продуктивності бобово-злакових травосу-

мішей залежно від технологічних заходів вирощування в умовах Лісостепу захід-
ного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 
"Кормовиробництво і луківництво" / Рудавська Наталія Миколаївна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва 
Карпат. регіону]. — смт Чабани (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0219 А] УДК 633.2:631.816.1 

854. Штакал В. М. Продуктивність злакових лучних травостоїв різного ви-
дового і сортового складу на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного Лісо-
степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 
"Кормовиробництво і луківництво" / Штакал Віктор Миколайович ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — смт Чабани (Київ. 
обл.), 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2018-
0238 А] УДК 633.2:631.445.1](477.5) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь доктора 

855. Макляк К. М. Методологічні основи селекції соняшнику на жаростійкість : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Макляк Катерина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2017. — 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 35—48 (109 назв). — 100 пр. — [2017-4379 А] УДК 633.854.78:631.527 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

856. Бондаренко В. А. Лежкоздатні властивості капусти броколі та брюссель-
ської : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.15 
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"Первин. оброб. продуктів рослинництва" / Бондаренко Вероніка Анатоліївна ; Уман. 
нац. ун-т садівництва, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Умань 
(Черкас. обл.), 2017. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2017-4684 А] УДК 635.356/.36:631.564 

857. Михайлин В. І. Урожай та якість капусти червоноголової залежно від 

мінерального живлення в умовах зрошення Лівобережного Лісостепу України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / 

Михайлин Володимир Ігоревич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і 

баштанництва. — Харків, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2017-4900 А] УДК 635.341:631.67](477) 

858. Новікова А. В. Основні елементи технології цибулі ріпчастої за озимого 

способу вирощування в північно-східному Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Новікова 

Анна Віталіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, 

[Ін-т сіл. госп-ва Півн. Сходу]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4903 А] УДК 635.25"324"(477) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь кандидата 

859. Васильєва Т. Б. Науково-експериментальне обґрунтування імуногенної 

ефективності вакцини "Метакол" проти колібактеріозу великої рогатої худоби : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Васильєва Тетяна 

Борисівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. меди-

цини Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4526 А] 

 УДК 636.2.09:[616.99:579.842]]:615.371 

860. Степна О. О. Характеристика природних вогнищ лептоспірозу і розробка 

заходів щодо їх санації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Степна Олена Олександрівна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4786 А]

 УДК 636.09:616.9-022-084 

861. Хоменко Я. В. Науково-експериментальне обґрунтування технології дот-

імуноаналізу за бруцельозу та лейкозу великої рогатої худоби : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 

епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Хоменко Ярослав Васильович ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2017. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2017-4595 А] 

 УДК 636.2.09:[616.91+616.155.392]-07-085 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини 

На ступінь доктора 

862. Ткачов О. В. Фізіологічні аспекти відтворення коней за впливу ендо- та 

екзогенних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Ткачов Олександр Володимирович ; Львів. 
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нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (41 назва). — 150 пр. — [2018-0228 А] УДК 636.1.082:591.16 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

863. Білявцева В. В. Продуктивність молодняку свиней за згодовування білко-

во-вітамінно-мінеральної добавки "Енервік" : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Білявцева 

Вікторія Вікторівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2017. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. 

— [2017-4641 А] УДК 636.4.087.7-053.2 

864. Бондаренко В. В. Використання білково-вітамінної мінеральної добавки 

"Мінактивіт" в годівлі молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Бондаренко 

Владислава Вікторівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — 

Біла Церква (Київ. обл.), 2017. — 19 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4642 А] УДК 636.4.087.7-053.2 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

865. Лесняк Ю. І. Трансфекція сперматозоїдів та ембріональних клітин япон-

ського перепела (Coturnix japonica) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Лесняк Юрій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. Зубця, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — смт Чубинське (Київ. обл.), 2017. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4833 А] 

 УДК 636.59:575.113 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь доктора 

866. Лучин І. С. Теоретичні основи та практичне обґрунтування технології інтен-

сивного виробництва кролятини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Лучин Ігор 

Станіславович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т сіл. 

госп-ва Карпат. регіону НААН]. — Київ, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(26 назв). — 100 пр. — [2017-4541 А] УДК 637.55'712 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

867. Лазарєва Л. М. Удосконалення підходів до оцінки якості та безпечності 

меду бджолиного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Лазарєва Людмила Миколаїв-

на ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва 
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ім. П. І. Прокоповича" Нац. акад. аграр. наук України]. — Дніпро, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4655 А] 

 УДК 638.162-047.44 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство. Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь кандидата 

868. Кононенко І. С. Комплексна оцінка молоді стерляді (Acipenser ruthenus L., 

1758), отриманої з використанням кріобіотехнологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Кононенко Ірина 

Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-5053 А] 

 УДК 639.3.041:597.423]:606 

869. Кучерук А. І. Біологічні аспекти відтворення харіуса європейського 

(Thymallus thymallus L.) в умовах Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Кучерук Анна Іванівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2017. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-5054 А] 

 УДК 639.371:597.552.51](477.8) 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь кандидата 

870. Коротенко О. В. Технологічне забезпечення якості банкнот під час ме-

талографічного друку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Коротенко Олена Володимирів-

на ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-0115 А]

 УДК 655.3.062.066.36 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

871. Кульбашна Н. І. Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних 

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

05.01.04 "Ергономіка" / Кульбашна Надія Іванівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2017-4538 А] УДК 656.01:331.101.1 

872. Скрипін В. С. Організація транспортного процесу розвезення тарно-штучних 

вантажів пунктами збуту на принципах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Скрипін Василь 
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Сергійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2017. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4467 А] 

 УДК 656.073.7:005.932 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

873. Король С. Я. Обліково-інформаційне забезпечення управління соціально 

відповідальним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Король Світлана Яківна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2017. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (63 назви). — 100 пр. — [2017-4496 А] УДК 657:005.35 

874. Саух І. В. Стратегічний аналіз фінансового потенціалу туристичного під-

приємства: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Саух Ірина Василівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2017. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37 (64 назви). — 120 пр. — [2017-4757 А] УДК 657:338.486.2 

На ступінь кандидата 

875. Гандзюк О. В. Формування облікової звітності як складової інформа-

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

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гандзюк Ольга Володимирівна ; 

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

(20 назв). — 120 пр. — [2017-4446 А] УДК 657.37 

876. Дружинська Н. С. Облік лісових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Дружинська 

Наталія Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. 

економіки", [Ун-т держ. фіскал. служби України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — [2018-0104 А] УДК 657:630 

877. Нікітіна Я. В. Облік та контроль розрахунків підприємств за загально-

обов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Нікітіна Яніна Віталіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Тернопіль, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

120 пр. — [2017-4546 А] УДК 657.471.122(477) 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь кандидата 

878. Бохонко І. В. Формування системи виявлення та уникнення втрат опера-

ційної діяльності енергопостачальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бохонко Ірина Вадимівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4367 А] 

 УДК 658.155:620.9 

879. Крутогорський Я. В. Механізм стимулювання впровадження технологій 

енергозбереження на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Крутогорський Ярослав Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. 
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ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2017. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4776 А]

 УДК 658.26:620.9]:334.716 

880. Стефанишин О. Б. Управління фінансовим забезпеченням розвитку під-

приємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Борисівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 100 пр. — [2017-4668 А]

 УДК 658.15:339.37 

659 Реклама. Інформаційна діяльність. Зв'язки  

з громадськістю. Паблік рилейшнз (PR) 

На ступінь кандидата 

881. Плисенко Г. П. Брендинг вищої освіти як інтегративна система реалізації 

конкурентних переваг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Плисенко Галина Павлівна ; ВНЗ 

"Нац. акад. упр.", [Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — Київ, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 120 пр. — [2017-4228 А] 

 УДК 659.127.6:378.014.5 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

882. Демірський О. В. Процеси теплопередачі при формуванні відкладень на 

робочих поверхнях розбірних пластинчастих теплообмінних апаратів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання 

хім. технології" / Демірський Олексій Вячеславович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). 

— 100 пр. — [2017-4488 А] УДК 66.045.1:536.2 

883. Ільченко М. В. Обґрунтування енергоефективних режимів роботи сис-

теми рекуперативних теплообмінників у процесі переробки піроконденсату : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та облад-

нання хім. технології" / Ільченко Марія Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2017-4450 А] УДК 66.045.1 

884. Миронов А. М. Теоретичні та експериментальні дослідження теплооб-

мінних процесів термічного розкладу вуглецевмісної сировини в удосконаленому 

піролітичному апараті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Миронов Антон Миколайо-

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

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4457 А] УДК 66.021.4:66.092 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

885. Лапичак Н. І. Гетерогенно-каталітичне одержання акрилатних мономерів 

за суміщеними реакціями конденсації та естерифікації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / 
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Лапичак Назарій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4378 А]

 УДК 661.742:661.78]'095.13'095.3 

886. Присяжний О. В. Технологія вилучення сполук міді та ванадію з по-

бічного продукту синтезу адипінової кислоти : автореф. дис. на здобуття наук. сту-

пеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Присяжний 

Олександр Васильович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. держ. ун-т 

залізн. трансп.]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-0058 А] УДК 661.743.3-091 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь доктора 

887. Малий Є. І. Наукові основи способів модифікації вугілля та вугільних 

шихт для отримання доменного коксу високої якості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-

мастил. матеріалів" / Малий Євген Іванович ; Нац. металург. акад. України. — 

Дніпро, 2017. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (42 назви). — 100 пр. — 

[2017-5057 А] УДК 662.74 

На ступінь кандидата 

888. Маатук А. Рекуперативний теплообмін на установці газофракціювання та 

компримування газохімічного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Аббасс 

Маатук ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-0241 А] УДК 662.99.045.1 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь кандидата 

889. Бойдуник Р. М. Поліпшення споживних властивостей тортів на вафельній 

основі з використанням нетрадиційної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Бойду-

ник Роксолана Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — 

Львів, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2018-

0086 А] УДК 664.683.6:664.64 

890. Черниш Л. М. Використання високобілкової рослинної сировини у техно-

логії хлібобулочних виробів спеціального дієтичного споживання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. 

продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Черниш Людмила Миколаївна ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2017. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-4919 А] УДК 664.665 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

891. Степанова Т. М. Технологія желе плодово-ягідного на основі напівфаб-

рикатів желюючих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Степанова Тетяна Михайлівна ; Харків. 

держ. ун-т харчування та торгівлі [та ін]. — Харків, 2017. — 17 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 130 пр. — [2017-4394 А] УДК 664.856 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

892. Палюх З. Ю. Основи технології алкоголізу тригліцеридів у присутності 

іонів двовалентних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Палюх Зоряна 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4385 А] УДК 665.12.094.942 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

893. Одинцова О. П. Безпігментні одношарові склоемалеві покриття для по-

бутової техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Одинцова Олександра 

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

— Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4904 А] УДК 666.293 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь доктора 

894. Бородянська Г. Ю. Особливості консолідації, формування структури і 

властивостей керамічних матеріалів у процесах іскро-плазмового спікання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Бородянська Ганна Юліївна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича. — Київ, 2018. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—43 

(55 назв). — 100 пр. — [2018-0005 А] УДК 666.3-12:620.3]:621.762.3 

На ступінь кандидата 

895. Харибіна Ю. В. Безвипальні вогнетриви на фосфатних зв'язуючих на 

основі композицій системи AI2O3–SiO2–CaO–P2O5 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Харибіна Юлія Вячеславівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4918 А]

 УДК 666.76:661.63 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь доктора 

896. Щербина В. Ю. Розвиток теорії та удосконалення технологічних процесів 

при виробництві будівельних матеріалів у високотемпературних агрегатах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та облад-
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нання хім. технології" / Щербина Валерій Юрійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2017. — 41 с., включ. обкл. : іл.  

— Бібліогр.: с. 33—38 (52 назви). — 110 пр. — [2017-5120 А] 

 УДК 666.9.022.5+66.045 

669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

897. Заєць О. М. Підвищення ефективності систем високотемпературного на-

гріву дуттєвого повітря на основі утилізації теплоти продуктів горіння : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Заєць Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т проблем 

машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

5096 А] УДК 669.162.231 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

898. Гавриш І. М. Формування високоміцних структурно-фазових станів у 

деталях кріплення з титанового сплаву ВТ22 при обробленні в нерівноважних 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 

"Металознавство та терміч. оброб. металів" / Гавриш Іван Мирославович ; НАН 

України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2017. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — [2017-4690 А] УДК 669.295.017:669.018.4 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

899. Форос В. В. Закономірності впливу попереднього інфрачервоного про-

грівання пакетів шпону на процес склеювання фанери : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготов-

лення меблів та виробів з деревини" / Форос Віктор Володимирович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0149 А] УДК 674.24.028.9:66.085.1 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

900. Коваленко К. Г. Екструзійне формування погонажних виробів з полі-

мерних матеріалів з урахуванням їх в'язкопружних властивостей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання 

хім. технології" / Коваленко Ксенія Геннадіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-0274 А] УДК 678.027.3 
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681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  

техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

901. Перетяка Н. О. Вдосконалення методу стендових випробувань редукторів 

пасажирських вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Перетяка Наталія 

Олександрівна ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2017. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2017-4387 А] 

 УДК 681.2.08:629.45.018-585.9 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 

902. Яценко І. В. Закономірності впливу електронно-променевої технології на 

експлуатаційні характеристики оптичних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / Яценко Ірина 

В'ячеславівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2017. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—39 

(59 назв). — 110 пр. — [2017-4960 А] УДК 681.7.06:537.2 

На ступінь кандидата 

903. Подостроєць К. О. Створення та дослідження нового методу повірки 

геодезичних засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / 

Подостроєць Кирил Олександрович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. 

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

[2017-4388 А] УДК 681.783.2 

685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів зі шкіри.  

Взуттєве виробництво. Виробництво туристичного  

та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

904. Пруднікова Н. Д. Розробка масажних устілок та взуття з використанням 

кісточок плодових рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. виробів і хутра" / Пруднікова Наталія 

Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. — 28 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—23 (21 назва). — 100 пр. — [2017-4662 А] 

 УДК 685.34.07-03:[581.6:634.2 

687 Швейна промисловість 

На ступінь кандидата 

905. Омельченко Г. В. Удосконалення дизайн-ергономічного проектування 

дитячого одягу для ролерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / 
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Омельченко Ганна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2017. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2017-

4427 А] УДК 687.13.01:796.69 

906. Рубанка А. І. Удосконалення дизайн-проектування захисного одягу для 

аварійно-рятувальних робіт в авіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. 
виробів" / Рубанка Алла Іванівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 

2017. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (24 назви). — 100 пр. — [2017-

4432 А] УДК 687.174.016:629.7.083 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

907. Аль-Машхадані Саіф Фаріс Рашід. Організація будівельного девелоп-
менту в умовах Іраку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Аль-Машхадані Саіф 

Фаріс Рашід ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-0081 А] 

 УДК 69.059.7:005.8 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 

908. Мартинов В. І. Експериментально-теоретичні основи виробництва піно-

бетонів з заданою структурою та прогнозованими властивостями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Мартинов Володимир Іванович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 

2017. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—28 (29 назв). — 100 пр. — [2017-4500 А] 

 УДК 691.327.333 

На ступінь кандидата 

909. Барабаш О. С. Модифіковані поверхнево-активними речовинами епоксидні 

матеріали будівельного призначення з покращеним комплексом властивостей : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали 

та вироби" / Барабаш Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — 

Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2018-0084 А]

 УДК 691:661.185 

693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні та бетонні  

роботи. Асфальтування 

На ступінь кандидата 

910. Делембовський М. М. Підвищення надійності і ефективності вібромашин 

для ущільнення будівельних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / 

Делембовський Максим Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 
2017. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4615 А] 

 УДК 693.546.4 
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911. Чичур А. І. Стохастичне моделювання параметрів двовального бетоно-

змішувача примусової дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Чичур Андрій 

Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2017. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4634 А] УДК 693.542.52 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

912. Євсеєнко О. М. Моделі та методи енергозберігаючого керування розпо-

діленими тепловими об'єктами з використанням систем з прогнозуючим фільтром : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та 

процеси керування" / Євсеєнко Олег Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). 

— 100 пр. — [2018-0106 А] УДК 697.1:681.5 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

913. Габрель Т. М. Методи активізації творчості дизайнера засобами комп'ю-

терних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Габрель Тарас Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-0012 А] УДК 7.012:004.9 

914. Перець О. О. Принципи художньої організації предметно-просторового 

середовища : (на прикладі Полтав. іст.-етнокультур. регіону) : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Перець Олег Олександрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем 

сучас. мистецтва, [Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка]. — Київ, 2017.  

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2017-4582 А] 

 УДК 7.01(477.53) 

915. Узікова О. В. Творчість М. К. Чюрльоніса як мистецько-філософський 

феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра 

філософії) : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Узікова Оксана Володи-

мирівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Київ. 

нац. ун-т культури та мистецтв]. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-0070 А] УДК 7.071.1(474.5)(092) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

916. Сафонова Т. Р. Дизайн експозицій фрагментів архітектурних пам'яток : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 

"Дизайн" / Сафонова Тетяна Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-0220 А] 

 УДК 72.012 
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73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

917. Бардік М. А. Оновлення київських храмів у культурно-історичних умовах 

України першої половини ХІХ століття : (на матеріалі монумент. живопису Успен. 

собору Києво-Печер. лаври і Софії Київ.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства (д-ра філософії) : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Бардік Марина Афанасіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, М-во 

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

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2017-4683 А] 

 УДК 75.052:726.025.4-523.6](477)"180/185" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь кандидата 

918. Гиса О. А. Краківська та львівська музикознавчі школи як феномен 

культури України та Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гиса Оксана Андріїв-

на ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2017-4691 А] 

 УДК 78.03.072.2(477+438) 

919. Долинська Л. Л. Дитячий хор як виконавський феномен в жанровій сис-

темі музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Долинська Лариса Леонідівна ; М-во 

культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 110 пр. — [2018-0263 А] УДК 78.087.681 

920. Ду Чжоу. Образ автора в камерно-вокальній творчості Ф. Шуберта: від 

поетичного слова до музично-виконавської інтерпретації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ду Чжоу ; 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (5 назв). — 110 пр. — [2018-0179 А] УДК 781.6:784/785](436)(092) 

921. Кондратенко І. А. Творча діяльність Михайла Семеновича Литвиненка в 

контексті української православної хорової культури другої половини ХХ — початку 

ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Кондратенко Ірина Анатоліївна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2017. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4375 А] 

 УДК 783.8.071.2:271.2-535](477)"195/201"(092) 

922. Степанюк І. В. Вокально-хореографічна культура Волині другої поло-

вини ХХ — початку ХХІ століття: джерела та сучасні тенденції функціонування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Степанюк Ігор Віталійович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Івано-

Франківськ, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2017-

4759 А] УДК 784:793.3](477.82)"195/201" 

923. Су Юйчен. Композиційно-драматургічні особливості китайських прог-

рамних концертів для соліста з оркестром традиційних інструментів : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мис-

тецтво" / Су Юйчен ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — Київ, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2017-

4671 А] УДК 785.6.01.087.2(510) 

924. Хань Кай. Феномен камерного вокального виконавства у взаємодії 

української та китайської національних шкіл: історичний та теоретичний аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Хань Кай ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Харків. нац. 

ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського, М-во культури України]. — Суми, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-5034 А] 

 УДК 784.3.02(477:510) 

925. Хафізова Г. О. Стильові особливості перетворення поезії Олександра 

Пушкіна у вокальних циклах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хафізова Ганна Олек-

сандрівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 

— Київ, 2017. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 100 пр. — 

[2017-4790 А] УДК 784.02:821.161.1-1.09(092) 

926. Шевченко Т. О. Фортепіанні сонати М. К. Метнера у художньому просторі 

європейської музики кінця ХІХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Шевченко 

Тетяна Олександрівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 120 пр. — [2017-4635 А] 

 УДК 780.8.082.2:780.616.432](410=161.1)"19"(092):78.03(4)"199/201" 

927. Яковчук Н. Д. Камерно-інструментальні ансамблі О. Яковчука: жанрово-

стильовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Яковчук Надія Данилівна ; Ін-т мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2017. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2017-4799 А] 

 УДК 785.7.08:78.071.1](477)(092) 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

928. Янина-Ледовська Є. В. Культурна обумовленість хореографічних інтер-

претацій балету І. Стравінського "Весна священна" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Янина-Ледовська Євгенія Вікторівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2017. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — 

[2017-5079 А] УДК 792.82.01 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

929. Литвиненко В. А. Трансформація української народної хореографії та її 

концептуалізація в театрі танцю Павла Вірського : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Литвиненко Віктор Андрійович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв, [Київ. нац. ун-т культури та мистецтв]. — Київ, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2017-4740 А] УДК 793.31:792.83](477) 
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796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

930. Тищенко В. О. Теоретико-методологічні основи системи контролю тре-

нувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Тищенко Валерія Олексіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Львів, 2017. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36. — 

100 пр. — [2017-4787 А] УДК 796.322.015.1.085 

На ступінь кандидата 

931. Абдулвахід Длшад Ніхад. Організаційно-педагогічні основи відбору 

дітей для занять спортивною гімнастикою в Автономній Республіці Курдистан : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Абдулвахід Длшад Ніхад ; Харків. держ. 

акад. фіз. культури. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-0242 А] УДК 796.41.015.83(567.11) 

932. Андрейчук В. Я. Удосконалення тренувального процесу гирьовиків 17—

19 років у поштовху гир за довгим циклом у річному макроциклі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Андрейчук Володимир Якович ; Харків. держ. акад. фіз. 

культури, [Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, М-во 

оборони України]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-0082 А] УДК 796.88.015.2.077.5 

933. Войтенко С. М. Психолого-педагогічні засоби регуляції спільної діяль-

ності спортивних команд із різним типом взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. культури та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Войтенко Сергій Михайлович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Держ. НДІ 

фіз. культури і спорту, М-во молоді та спорту України]. — Львів, 2017. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4687 А] 

 УДК 796.056.8.085:37.013.77 

934. Дядечко І. Є. Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих ганд-

болісток з урахуванням специфічних особливостей організму : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і 

проф. спорт" / Дядечко Ігор Євгенович ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і 

спорту, [Запоріз. нац. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0264 А] УДК 796.322.015 

935. Михно Л. С. Фізичне виховання молодших школярів на основі застосу-

вання засобів йога-аеробіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Михно Людмила Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, 

[Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Київ, 2017. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-4543 А] УДК 796.412.011.3:373.3 

936. Петренко І. В. Організаційно-методичні основи удосконалення підготов-

ки спортивних волонтерів в системі проведення змагань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Петренко Ірина Вікторівна ; Харків. держ. акад. фіз. культури. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0134 А]

 УДК 796.032:796.071.42 
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937. Смирновський С. Б. Диференціація техніко-тактичної підготовки фехту-

вальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Смирновський Сергій Борисович ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2017. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 

100 пр. — [2017-4785 А] УДК 796.864.015.134/.136 

938. Чередніченко П. П. Фізична реабілітація хлопчиків старшого дошкіль-

ного віку з плоскостопістю в умовах спортивно-ігрового центру : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Чередніченко Павло Павлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-

0234 А] УДК 796.035:617.586-007.5-053.4-055.15 

939. Ши Лей. Стимуляція роботоздатності кваліфікованих легкоатлетів у бігу 

на 400 метрів у змагальному періоді підготовки позатренувальними засобами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Ши Лей ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

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

— [2017-5078 А] УДК 796.422.12.015.8 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

940. Черхава О. О. Реконструкція теолінгвістичної матриці релігійно-популяр-

ного дискурсу : (на матеріалі англ., нім. та укр. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / 

Черхава Олеся Олегівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 36, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — [2017-4873 А]

 УДК 81-115:[811.111+811.112.2+811.161.2]'42:2-29 

На ступінь кандидата 

941. Дорошенко О. Ю. Відтворення особливостей художнього дискурсу Хуліо 

Кортасара в українському перекладі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Дорошенко Ольга Юріївна ; 

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

(6 назв). — 100 пр. — [2017-4617 А] УДК 81'255:811.134.2'42=161.2 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

942. Гармаш О. Л. Англомовні морфологізовані метаконцепти в процесах 

концептуальної деривації : (на матеріалі мов. інновацій кінця ХХ — поч. ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Гармаш Олена Леонідівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. 

ун-т]. — Одеса, 2017. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—38 (71 назва). — 130 пр. — [2017-

4371 А] УДК 811.111'366 
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943. Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-

прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Науменко Людмила 

Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. — Київ, 2017. — 

36 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 100 пр. — [2017-4624 А] 

 УДК 811.111'42:005 

На ступінь кандидата 

944. Алієва О. Н. Семантика, структура, функціонування інваріанта англій-

ського терміна мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Алієва Ольга Назірівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). — 100 пр. 

— [2017-5001 А] УДК 811.111'373:7 

945. Артеменко І. О. Вербальна репрезентація діяльності студентських ґендер-

них спільнот в англійській мові США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Артеменко Інна Олександрівна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0245 А] УДК 811.111'42:[004.773.7:305]](73) 

946. Біла Є. С. Англомовні ароматоніми: структурний, семантичний та когнітив-

ний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Біла Євгенія Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0167 А] 

 УДК 811.111'37 

947. Борис Д. П. Неосленгізми в англійській мові початку ХХІ століття: 

структура і семантика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Борис Дмитро Петрович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. 

— Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4812 А]

 УДК 811.111'373.43"200/201" 

948. Денисюк Ю. І. Президентський меморандум як жанр інституційного 

дискурсу : (на матеріалі меморандумів Барака Обами 2009—2016 років) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Денисюк Юлія Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2017. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2017-4973 А] 

 УДК 811.111'42:[808:342.511]](73)"2009/2016" 

949. Казимір І. С. Ептоніми В. Шекспіра: структурний та функціональний 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Казимір Ірина Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2017-4977 А] УДК 811.111'373.7:821.111-1.09(092) 

950. Карпова Д. М. Фонетичні характеристики регіонального мовлення носіїв 

валлійського варіанту англійської мови : (інструмент.-фонет. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Карпова Дар'я Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-0187 А] 

 УДК 811.111'342'282.3(410.3) 

951. Кіщенко Н. Д. Вербалізація концепту wisdom/мудрість у дискурсі англо-

мовної авторської казки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Кіщенко Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, 

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

ліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4827 А] 

 УДК 811.111'373'42:821.111-343.09 

952. Ковальчук Л. В. Контекст та контекстуальність у сучасному англомов-

ному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ковальчук Людмила Володимирівна ; Запоріз. 

нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : 

схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-0275 А] 

 УДК 811.111'42:821.111'06.09 

953. Мельник О. М. Лінгвальні та паралінгвальні засоби актуалізації егоїзму 

комунікантів : (на матеріалі англомов. худож. прози ХХ—ХХІ століть) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Мельник Олена Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-5060 А] УДК 811.111'42:17.026.1]:821.111-3.09"19/20" 

954. Омельчук Ю. О. Псевдоновини як жанр сучасного англомовного медіа-

дискурсу: лінгвокогнітивний, комунікативно-прагматичний параметри : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Омель-

чук Юлія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-0209 А] 

 УДК 811.111'42:07 

955. Чаюк Т. А. Вербалізація універсальних і національних концептів в англо-

мовній дитячій літературі Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Чаюк Тетяна Андріївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 

100 пр. — [2017-4677 А] УДК 811.111'27:821.111-93.09 

956. Черник М. В. Номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні па-

раметри актуалізації феномену мистецтва : (на матеріалі англомов. худож. текстів) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Черник Марина Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

0154 А] УДК 811.111'42:7]:821.111.09 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

957. Коломийська І. А. Особливості вживання фразеологічних одиниць у 

німецькомовному газетному тексті: гендерний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Коломийська Іванна 

Андріївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — За-

поріжжя, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2017-4979 А]

 УДК 811.112.2'373.7:070]:305 

958. Мельничук Р. І. Фоносемантичні явища у сучасній німецькій мові : 

(теорет.-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Мельничук Роксолана Іванівна ; Запоріз. нац. 

ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2017-4986 А] 

 УДК 811.112.2'34'37 
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811.124 Латинська мова 

На ступінь доктора 

959. Чернюх Б. В. Функціональна семантика аспектуальності в латинській 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.14 

"Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Чернюх Богдан Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 46 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 40—43 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4633 А] 

 УДК 811.124'02'37 

На ступінь кандидата 

960. Борбенчук І. М. Виражальні засоби латинської поетичної мови у твор-

чості Катулла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Борбенчук Ірина Миколаїв-

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

(11 назв). — 100 пр. — [2017-4604 А] УДК 811.124'02'373:821.124(37)-1.09 

961. Скрипник Ю. С. Вербалізація мегаконцепту хвороба в латинській мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. 

мови. Окремі індоєвроп. мови" / Скрипник Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2017-4666 А] УДК 811.124'02'373.46:61 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

962. Кравченко О. В. Прагмакомунікативні засоби створення когнітивного 

дисонансу у сучасних французьких детективних романах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Кравченко Ольга 

Віталіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2017-4736 А] УДК 811.133.1'42 

963. Хожаіж І. В. Комунікативна перспектива загальнопитальних висловлень у 

сучасному французькому художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Хожаіж Ірина Воло-

димирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди]. — Київ, 2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2017-4515 А] УДК 811.133.1'42:821.133.1'06.09 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

964. Кульбіда Д. П. Англіцизми в іспанському мас-медійному туристичному 

дискурсі: структура, семантика, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Кульбіда Діана Петрівна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. :. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2017-4981 А] УДК 811.134.2'373.45:811.111]:[070:338.48 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

965. Холодняк О. В. Стилістика листів М. О. Максимовича : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Холодняк 
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Олена Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4871 А] 

 УДК 811.161.1'38:821.161.1-6.09(092) 

966. Чень Шаосюн. Конструкції із сурядними сполучниками у творах 

К. Г. Паустовського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Чень Шаосюн ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2018-0079 А] УДК 811.161.1'367.335.1'367.634'42 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

967. Ясакова Н. Ю. Категорія персональності в українській літературній мові : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Ясакова Наталія Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2017. — 34 с. — Бібліогр.: с. 27—31 (34 назви). — 

100 пр. — [2017-4640 А] УДК 811.161.2'366.56:821.161.2.09 

На ступінь кандидата 

968. Андрейко Я. В. Структурно-семантична організація і стилістична функція 

складних речень із відношенням ідентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Андрейко Яна В'ячеславів-

на ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (15 назв). — 120 пр. — [2017-4804 А] УДК 811.161.2'367.335 

969. Булах М. Б. Комунікативний статус перифразу в медіа: стилістична аспекто-

логія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Булах Майя Богданівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2017. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2017-4605 А] 

 УДК 811.161.2'38:070 

970. Зоріна Ю. В. Називний теми і називний уявлення в контексті сегменто-

ваних конструкцій поетичного і публіцистичного текстів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Зоріна Юлія Ва-

леріївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Дніпропетров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Івано-Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-4824 А] УДК 811.161.2'367:[82-1.09+82-92.09 

971. Ковтунець О. С. Актуалізація лексики української літературної мови кінця 

ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Ковтунець Оксана Степанівна ; НАН України, Ін-т 

укр. мови. — Київ, 2017. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2017-4620 А] УДК 811.161.2'373:821.161.2.09]"199/201" 

972. Коробова І. О. Семантичне та словотвірне освоєння новітніх запозичень в 

українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коробова Ірина Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т]. — Запоріжжя, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-0278 А] УДК 811.161.2'373.43 

973. Моштаг Є. С. Стилістично-дискурсивна характеристика сучасної жіночої 

мандрівної прози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Моштаг Євгенія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
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вороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4835 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2'06-311.8.09-055.2 

974. Півньова Л. В. Лексика туризму в українській мові: формування та 

функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Півньова Лілія Василівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. 

— Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 300 пр. — [2017-4626 А]

 УДК 811.161.2'373:338.48 

975. Хвіщук О. В. Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Ново-

волинська Волинської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Хвіщук Олександр Віталійович ; Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-0075 А] УДК 811.161.2'373.232.1(477.82-21) 

976. Чернобров Ю. А. Формування синтаксичної термінології в українському 

мовознавстві ХІХ — І пол. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Чернобров Юлія Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

[2017-4632 А] УДК 811.161.2'367'373"180/195" 

82 Література. Літературознавство  

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

977. Штепенко О. Г. Структурні параметри модерної та постмодерної літера-

турної авторефлексії межі ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." ; 10.01.02 "Рос. літ." / 

Штепенко Олександра Геннадіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Херсон. держ. 

ун-т]. — Київ, 2017. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—31 (30 назв). — 104 пр. — [2017-

4638 А] УДК 821(100).09+821.161.1.09]"199/201" 

На ступінь кандидата 

978. Васильєва А. М. Дискурс безумства в англійській та російській прозі 

20—40-х років ХІХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Васильєва Анастасія Ми-

колаївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2017. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4816 А] 

 УДК 82.091:[821.111+821.161.1]-3.09"192/194" 

979. Годік К. О. Концепт "бісовщини" в творчості українських та російських 

письменників першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Годік 

Катерина Олександрівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-0093 А] 

 УДК 821.161.2+821.161.1].091"19" 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

980. Безруков А. В. Англійська метафізична поезія XVII ст. в контексті риторики 

західноєвропейського бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 
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наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Безруков Андрій Вікторович ; Дніпров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0166 А] УДК 821.111-1.09:7.034.7](4-15)"16" 

981. Дмитрієва І. В. Теоретичні концепти і реалії художньої творчості: напрям, 

жанр, автор : (на матеріалі англомов. драматургії другої половини ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / 

Дмитрієва Іванна Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2017-4406 А] 

 УДК 821.111-2.09"19" 

982. Прищепа Т. В. Динаміка міфологізації образа Франкенштейна в літера-

турі та культурі ХХ—ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Прищепа Тетяна Валеріївна ; 

Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2017-4391 А] УДК 821.111-312.9.09:7.046 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

983. Бєлявська М. Ю. Поетика та жанрова своєрідність творів Амелі Нотомб : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Бєлявська Марія Юріївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпро, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2017-4484 А] УДК 821.133.1.09(092) 

984. Коваль Н. Б. Філософська проблематика та її художнє втілення у 

творчості Андре Жіда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Коваль Наталя Борисівна ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-5014 А] УДК 821.133.1.09(092) 

985. Мамосюк О. С. Лінгвокогнітивні сценарії наративу французьких худож-

ніх текстів : (на матеріалі новороманіст. прозових творів) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Мамосюк Олена 

Сергіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2017-5017 А] УДК 821.133.1-3.09 

986. Сатановська Г. С. Поетика хронотопу у творчості Марґеріт Юрсенар : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Сатановська Ганна Сергіївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпро, 2017. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19. 

— 100 пр. — [2017-5024 А] УДК 821.133.1-3.09(092) 

821.134.2.0 Іспанська література 

На ступінь доктора 

987. Оржицький І. О. Етно-національна й культурна своєрідність літературного 

процесу в країнах Андійського регіону (Перу, Болівія, Еквадор) у 20-х — 80-х роках 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Оржицький Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т 

літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2017. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 34—38 (54 назви). — 100 пр. — [2017-4507 А] 

 УДК 821.134.2.09:398](84/86)"192/198" 
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821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

988. Бєлова Ю. С. Форми вираження авторської свідомості в прозі Є. Гриш-

ковця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Бєлова Юлія Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-4442 А] 

 УДК 821.161.1'-3.09(092) 

989. Метоліді К. І. Функція паратексту і його форми в романі В. К. Кантора 

"Крепость" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.02 "Рос. літ." / Метоліді Катерина Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди. — Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2017-

4542 А] УДК 821.161.1-31'06.09(092) 

990. Холодков В. С. Людина, природа, світ у творчості Ф. Іскандера : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. літ." / 

Холодков Вадим Сергійович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2017. 

— 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв). — Примірник деф.: невірно 

зброшуровано. — 100 пр. — [2017-4396 А] УДК 821.161.1(479.224).09"19"(092) 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

991. Боронь О. В. Джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." ; 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Боронь Олександр Вікторович ; НАН 

України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 

100 пр. — [2018-0088 А] УДК 821.161.2-31.09(092) 

На ступінь кандидата 

992. Азовцева С. В. Євангельські сюжети у бароковому проповідницькому 

дискурсі : (Кирило Транквіліон Ставровецький та Антоній Радивиловський) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / 

Азовцева Софія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — [2018-0161 А] 

 УДК 821.161.2-5.09:27-247]"16"(092) 

993. Астапенко І. А. Поетична творчість Емми Андієвської ХХІ століття: ме-

татекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Астапенко Ігор Анатолійо-

вич ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2018-0246 А] УДК 821.161.2-193.3'06.09(092) 

994. Барабаш С. М. Поетика художньої прози Михайла Козоріса: жанрово-

стильові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Барабаш Світлана Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

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

4961 А] УДК 821.161.2-3.09(092) 

995. Варенікова О. В. Збірник "Шевченко та його доба" (1925, 1926) у кон-

тексті розвитку шевченкознавства к. ХІХ — 30-х років ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Варенікова 
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Олена Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-4402 А] 

 УДК 821.161.2.09"19/20" 

996. Девдера К. М. Літературна творчість Олега Лишеги: інтерпретація, кон-

текст, рецепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Девдера Катерина Михайлівна ; НАН України, Ін-т літ. 

ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. 

— [2018-0260 А] УДК 821.161.2'06.09(092) 

997. Зінченко О. З. "Домашній протокол" 1717—1767 рр. генерального під-

скарбія Якова Марковича в контексті українського щоденникарства XVIII ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Зінченко Ольга Зіновіївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2017-4448 А] 

 УДК 821.161.2-94.09"1717/1767"(092) 

998. Назарук В. М. Формування барокового стилю у творчості літераторів 

острозького кола (друга половина XVI — перша пол. XVII ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Назарук 

Вікторія Михайлівна ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, [Нац. ун-т "Остроз. 

акад."]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2017-4545 А]

 УДК 821.161.2.09:7.034.7](477.81)"155/165" 

999. Регрут П. В. Рецептивні моделі творчості Михайла Коцюбинського : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Регрут Павло Васильович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка]. — Одеса, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 

100 пр. — [2018-0214 А] УДК 821.161.2.09(092) 

1000. Розмариця С. А. Художня модель світу у прозі Пилипа Капельгород-

ського: аксіологія і поетика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Розмариця Світлана Анатоліївна ; Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

та в підрядк. прим. — 104 пр. — [2017-4628 А] УДК 821.161.2'06-3.09"19"(092) 

1001. Скляр А. Ю. Художньо-естетичні домінанти буття драматургічного 

твору : (на матеріалі укр. драматургії 1990-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Скляр Анжеліка Юріївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2017. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2017-4435 А] УДК 821.161.2-2.09"199" 

1002. Турчин О. В. Барокова модель діалогу зі світом у творчості Данила 

Братковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.01 "Укр. літ." / Турчин Ольга Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2017-5072 А] 

 УДК 821.161.2.09(092):821.162.1-193.2.09]"165/170" 

1003. Урись Т. Ю. Модус національної ідентичності в сучасній українській 

поезії : (на матеріалі творчості І. Андрусяка, П. Вольвача та І. Павлюка) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Урись 

Тетяна Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2017-5031 А] УДК 821.161.2'06-1.09 

1004. Ющенко Л. О. Проблематика і художні особливості історичної прози 

Віталія Кулаковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
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[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Ющенко Людмила Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-0160 А] УДК 821.161.2-3.09(477)(092) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

1005. Пробийголова О. С. Населення нижньої течії Сіверського Донця та До-

нецького кряжу у заключний період доби пізньої бронзи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Пробийголова Олексій 

Сергійович ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2017-4855 А] УДК 903'1(477.6)"637.7" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. 

Подорожі. Регіональна географія 

910 Загальні питання. Географія як наука. Географічні  

дослідження. Подорожі 

На ступінь кандидата 

1006. Гоголь О. М. Геоекологічні основи охорони і раціонального викорис-

тання біологічних ресурсів Печенізького водосховища : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. 

використання природ. ресурсів" / Гоголь Олексій Миколайович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2017-4768 А] УДК 910.3+502.171]:556.55(477.54) 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

1007. Безлатня Л. О. Культурні ландшафти міжзонального геоекотону "лісо-

степ-степ" Правобережної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. 

ресурсів" / Безлатня Любов Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Харків, 2017. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2017-4808 А] 

 УДК 911.53(292.485/.486)(477) 

1008. Безсмертнюк Т. П. Туристсько-рекреаційне використання природно-

заповідного фонду Північно-Західної України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. вико-

ристання природ. ресурсів" / Безсмертнюк Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2017. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2017-4884 А] 

 УДК 911.3:338.48](477.81/.82-751.3) 

1009. Гринасюк А. Р. Атрактивність ландшафтів Волинської області : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 

географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Гринасюк Анастасія Русланів-
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на ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 

— Харків, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — 

[2017-4772 А] УДК 911.52:502.11](477.82) 
1010. Павлюк С. М. Рекреаційно-туристичне природокористування Івано-

Франківської області: сучасний стан, проблеми та перспективи : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 
Павлюк Світлана Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2017. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2017-5064 А]
 УДК 911.3:338.48](477.86) 

1011. Пласкальний В. В. Аналіз міри антропізації фізико-географічних об-
ластей України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Пласкальний 
Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 120 пр. — [2017-4906 А] 

 УДК 911.5:913](477-37) 
1012. Смик О. С. Соціально-географічні аспекти захворювання населення : 

(на прикладі Чернівец. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 
наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Смик Оксана Степанівна ; Чернівец. 
нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(30 назв). — 100 пр. — [2017-5067 А] УДК 911.3:614.1](477.85) 

929 Біографічні дослідження 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

1013. Кіцелюк В. В. Шляхетський галицький рід Березовських у XV — XVIII ст. : 
генеалогічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Кіцелюк 
Володимир Васильович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 
ім. М. С. Грушевського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2017. — 17 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4978 А] 

 УДК 929.52(477.83/.86)"14/17" 

929.6 Геральдика (гербознавство) 

На ступінь кандидата 

1014. Слободянюк М. В. Передумови появи та становлення нарукавної емб-
лематики Сухопутних військ Збройних Сил України (1992—2012) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-
знавство та спец. іст. дисципліни" / Слободянюк Михайло Васильович ; НАН 
України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 
2017. — 16 с. — Бібліогр.: с. 10—13 (63 назви). — 100 пр. — [2017-5027 А] 

 УДК 929.6:355.66:355.351(477)]"1992/2012" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  
історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

1015. Іванов В. О. Політика СРСР щодо Фінляндії у 1939—1944 рр.: історіо-
графія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
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"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Іванов В'ячеслав Олек-
сандрович ; НАН України, Ін-т історії України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-
ченка]. — Київ, 2017. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв) та в підрядк. прим. — 
100 пр. — [2017-5098 А] УДК 930.2:327((47+57):480)"1939/1944" 

1016. Красько О. І. Джерела мемуарного характеру другої половини ХХ ст. — 

початку ХХІ ст. з історії Харківського університету : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Красько Ольга Іванівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Дніпро, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4935 А] 

 УДК 930.2:82-94:378.4(477.54-25)"195/201" 

1017. Сидорова О. М. Володимир Міяковський (1888—1972): життєвий шлях, 

діяльність та наукова спадщина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Сидорова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4862 А]

 УДК 930.25(477)"1888/1972"(092) 

1018. Торопцева А. І. Україна та українці очима Шарля Дюброя: джерело-

знавчий аналіз мемуарів "Deux années en Ukraine (1917—1919)" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Торопцева Альона Ігорівна ; НАН України, Ін-т 

історії України. — Київ, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2017-4592 А] УДК 930.2:821.133.1-94.09"1917/1919" 

94 Історія загалом 

На ступінь кандидата 

1019. Гарькавченко К. Г. Територіально-політичний поділ світу в 90-х рр. 

ХХ — початку ХХІ століття: боротьба за Арктику : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гарькавченко Катерина 

Геннадіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 

(Луган. обл.), 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2018-0173 А] УДК 94:325(98)]"19/20" 

1020. Давтян Д. А. Громадсько-політична діяльність вірмен Північного При-

чорномор'я (1778—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Давтян Давід Альбертович ; Чорномор. нац. 

ун-т ім. Петра Могили, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Миколаїв, 2017. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4530 А]

 УДК 94:323](477.7=19)"1778/1920" 

1021. Кожушко А. М. Реформування Організації Об'єднаних Націй та роз-

виток міжнародних відносин у 90-х роках ХХ — початку ХХІ століття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Кожушко Аліна Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0191 А] УДК 94:[341.123+327]]"199/201" 

1022. Мацюк І. І. Перехід до професійного найманого війська: причини, станов-

лення, наслідки (кінець ХІІ — початок XVI ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Мацюк Ігор Іванович ; М-во 
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оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного 

[та ін.]. — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — [2017-

4422 А] УДК 94:355.216](4)"119/151" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1023. Волков В. О. Українська діаспора у Російській Федерації: інституційний, 

соціально-економічний та культурний аспекти (1991—2010 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Волков 

Володимир Олегович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 104 пр. — [2018-0010 А] 

 УДК 94((470+571)=161.2)"1991/2010" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

1024. Гнатенко Л. А. Палеографічно-орфографічна атрибуція українських ки-

риличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ — початку XVII ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, біб-

ліотекознавство, бібліографознавство" / Гнатенко Людмила Анатоліївна ; НАН Ук-

раїни, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 33 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 23—29 (45 назв). — 100 пр. — [2018-0254 А] 

 УДК 94:[091.14:003.349]](477)"12/16" 

1025. Комарніцький О. Б. Студентство педагогічних навчальних закладів 

радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20—30-ті рр. ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Комарніцький Олександр Борисович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 28—37 (78 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0113 А] 

 УДК 94:378.091.8](477)"1920/1930" 

1026. Кононенко В. В. Єврейське населення Поділля: соціально-демографічні 

зміни та національно-культурне життя (40-і рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. 

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

Кононенко Валерій Васильович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.), 2017. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв). — 120 пр. — [2017-

4892 А] УДК 94:304](477.43/.44=411.16)"194/201" 

1027. Ніколаєнко О. О. Польські жінки Наддніпрянщини в другій половині 

ХІХ — на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ніколаєнко Ольга 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (28 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4506 А] 

 УДК 94-055.2(477=162.1)"185/191" 

1028. Рудич Т. О. Населення Середнього Подніпров'я І—ІІ тисячоліть за 

матеріалами антропології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

[спец.] 07.00.09 "Антропологія" / Рудич Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

археології. — Київ, 2017. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (43 назви). — 100 пр. — 

[2017-4860 А] УДК 94:572.9](477)"0/1" 
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1029. Черемісін О. В. Міське самоврядування на Півдні України в 1785—1917 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Черемісін Олександр Вікторович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4556 А] 

 УДК 94:352](477.7-21)"1785/1917" 

На ступінь кандидата 

1030. Андрущак Р. І. Римо-католицька церква на Поділлі в умовах радянської 

релігійної політики у 20-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Андрущак Роман Іванович ; Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2017. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2017-4922 А] УДК 94:272](477.43/.44)"192" 

1031. Березняк Я. В. Земські та урядові установи Таврійської губернії в сфері 

сільського господарства (1866—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Березняк Ярослав Васильович ; 

Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2017-4723 А] 

 УДК 94:352.07:63](477.75)"1866/1914" 

1032. Богатирчук К. О. Повсякденне життя дітей і підлітків шкільного віку в 

Українській РСР (друга половина 60-х — перша половина 80-х рр. ХХ ст.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Богатирчук Катерина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

5085 А] УДК 94:316.614-053.5/.6](477)"196/198" 

1033. Боровик М. А. Чернігівський державний педагогічний інститут в системі 

підготовки педагогічних кадрів (1954—1998 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Боровик Микола Анато-

лійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шев-

ченка]. — Харків, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2017-4966 А] УДК 94:[378.6:37]](477.51-25)"1954/1998" 

1034. Вараниця А. О. Учителі народних шкіл Галичини другої половини ХІХ 

— початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Вараниця Анна Орестівна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2017. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2017-5089 А] 

 УДК 94:37.011.3-051](477.83/.86)"185/191" 

1035. Гавриш І. В. Станиславівська єпархія Української греко-католицької 

церкви у період підпілля (1946—1989 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гавриш Іванна Вікторівна ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2017. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2017-4646 А] 

 УДК 94:271.4](477.86)"1946/1989" 

1036. Гандрабура Н. Я. Село генеральної округи "Дніпропетровськ" (1941—

1944 рр.): визиск, виснаження та наслідки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гандрабура Наталя Ярославівна ; 

Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, [ДВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. 

— Миколаїв, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2017-

4728 А] УДК 94(477.63/.64)1941/1944" 
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1037. Горан Т. А. Перемишльська єпархія Греко-католицької церкви в україн-

ському національному русі Галичини (1919—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Горан Тетяна 

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

Франківськ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2017-

4649 А] УДК 94:271.4](477.83/.86)"1919/1939" 

1038. Гучко О. І. Становлення і розвиток системи охорони здоров'я на Буко-

вині (1775—1940 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гучко Оксана Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2017-4650 А] УДК 94:614](477.85)"1775/1940" 

1039. Ісса Т. В. Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час 

Першої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ісса Тетяна Віталіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв) та в підрядк. прим. — 104 пр. 

— [2018-0029 А] УДК 94:929.73](477.41)"1914/1918" 

1040. Касян А. І. Волосне управління на Правобережній Україні (1861—1917 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Касян Андрій Іванович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2018-0110 А] УДК 94:35.07](477.4)"1861/1917" 

1041. Коваленко Н. Л. Соціально-економічний та культурний розвиток україн-

ського села наприкінці 1943 — першої половини 1953 рр. : (на матеріалах Житомир. 

обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Коваленко Наталія Леонідівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Острог (Рівнен. обл.), 2017. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4829 А] 

 УДК 94(477.42-22)"1943/1953" 

1042. Кулікова Т. О. Ліквідація МТС: спроба лібералізації соціально-еконо-

мічних відносин в українському селі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Кулікова Тетяна Олексіївна ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0118 А] 

 УДК 94:631.173](477)"1950/1960" 

1043. Лапченко А. С. Селянські промисли на Харківщині (Слобожанщині) в 

роки нової економічної політики (1921—1928 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Лапченко Анастасія 

Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4894 А] 

 УДК 94:334.713](477.54-22)"1921/1928" 

1044. Михайловський Т. О. Діяльність міжнародних організацій на Півдні 

України (1921—1929 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Михайловський Тимур Олегович ; Чорномор. 

нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-0127 А] УДК 94:061(100)](477.7)"1921/1929" 

1045. Нижнікова С. В. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина 

ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Нижнікова Світлана Василівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2017. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2017-4458 А] УДК 94:271.2-754-055.2](477)"185/191" 

1046. Оліцький В. О. Репресії проти православної церкви на Сумщині у 

1920—1930-ті роки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Оліцький В'ячеслав Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Запоріжжя, 2017. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4852 А] 

 УДК 94:[271.2-67:323.281]](477.52)"192/193" 

1047. Осипенко О. В. Сільське населення та "трудові громади" Півдня України 

в губернаторстві "Трансністрія" 1941—1944 рр.: соціально-історичний аспект : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 

Осипенко Олександр Валентинович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Одес. 

нац. мор. ун-т]. — Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-0133 А] УДК 94:316.334.55](477.7)"1941/1944" 

1048. Попович О. А. ОУН і УПА в політиці пам'яті та свідомості населення 

України (2005—2014) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Попович Олексій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2017. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2017-5065 А] 

 УДК 94:355.425.4](477.8)"1942/1953":323(477)"2005/2014" 

1049. Проценко В. В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в 

Українській СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Проценко Вікторія Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-4712 А] УДК 94:[331.105.44:37]](477)"192" 

1050. Рудюк А. В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в 

Україні (1991—2016 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Рудюк 

Андрій Валентинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2017. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2017-

4663 А] УДК 94:929.6](477)"1991/2016" 

1051. Черкаська Д. В. Наукова та педагогічна діяльність археолога Л. М. Славіна : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Черкаська Дар'я Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2017-4957 А] 

 УДК 94:902](477)(092) 

1052. Щеглов А. Ю. Львівський гарнізон у період з 1921 по 1939 рік : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / 

Щеглов Андрій Юрійович ; М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ 

ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15 ( 8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-0158 А]

 УДК 94:355.454](477.83-25)"1921/1939" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в 
круглих дужках. 
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Волкова Я. О. 124 

Волкодав Т. А. 414 

Володько А. М. 415 

Волошин В. Г. 328 

Вольвач П. (1003) 

Вонс Л. З. 653 

Вострякова В. І. 814 

Вошколуп Г. Ю. 416 

Габрель Т. М. 913 

Гавалешко О. С. 768 

Гавеля О. М. 59 

Гавриш І. В. 1035 

Гавриш І. І. 151 

Гавриш І. М. 898 

Гай Валерій Катулл (960) 

Гайденко С. М. 35 

Гандзюк О. В. 875 

Гандрабура Н. Я. 1036 

Ганзя Р. С. 4 

Гапончук О. М. 350 

Гарко І. І. 488 

Гармата О. В. 288 

Гармаш О. Л. 942 

Гарькавченко К. Г. 1019 

Гафіатуліна А. В. 90 

Гацька Д. О. 616 

Генсіцький Ю. Д. 68 

Германович О. М. 837 

Гиляка О. С. 229 

Гирка І. В. 417 

Гирявенко Н. І. 733 

Гиса О. А. 918 

Гільман А. Ю. 91 

Главацький Д. В. 541 

Гладій О. І. 631 

Гладких Н. В. 357 

Гладун Д. В. 556 

Глотов С. О. 301 

Гнатенко Л. А. 1024 

Гнатенко М. К. 152 

Гнєдкова О. О. 418 

Гнідан Р. М. 294 

Гоголь О. М. 1006 

Годес А. Ю. 522 

Годік К. О. 979 

Годящев М. О. 36 

Голдун В. А. 787 

Голентовська О. С. 111 

Голишкін Д. В. 549 

Голікова К. П. 205 

Голобородько Т. В. 206 

Головатий В. Я. 230 

Головащук А. П. 297 

Головня Н. М. 419 

Голод А. П. 149 

Голодна А. В. 847 

Гончарук В. В. 351 

Горан Т. А. 1037 

Горбач М. І. 248 

Горбова Ю. С. 112 

Горбулінська О. В. 557 

Гордієнко А. І. 61 

Гордієнко Ю. А. 420 

Гордовський В. А. 654 

Горша В. І. 617 

Грабова Г. Ю. 570 

Грандова М. О. 572 

Грек М. О. 495 

Грень Р. Р. 272 

Грецький І. О. 576 

Григоренко Я. О. 207 

Григор'єва В. Б. 421 

Грижак І. Г. 713 

Гринасюк А. Р. 1009 

Гриневич І. М. 473 

Гриценко А. А. 734 

Грицун О. О. 234 

Гришковець Є. (988) 

Грона Н. В. 371 

Гудима Ю. П. 422 

Гулима О. П. 339 

Гультяєва О. В. 558 

Гусак Ю. В. 208 

Гусєва К. Д. 478 

Гутнік І. О. 591 

Гуторов А. О. 198 

Гучко О. І. 1038 

Давидова Л. М. 582 

Давтян Д. А. 1020 



   

 
159 

Дагхар Самауіль 632 

Даниленко В. І. 523 

Дармограй Н. М. 604 

Двадненко В. Я. 799 

Дворник І. В. 138 

Дворник І. О. 655 

Дебренюк А. П. 92 

Девдера К. М. 996 

Дегтярьова Г. А. 386 

Дейко Р. Д. 605 

Декаленко В. С. 249 

Делембовський М. М. 910 

Демірський О. В. 882 

Денисюк І. С. 423 

Денисюк Ю. І. 948 

Денісова Л. Л. 315 

Деньга Н. М. 372 

Дергалюк М. О. 153 

Дергачов Є. В. 69 

Дєдов А. В. 725 

Джох Р. В. 250 

Дзьомбак В. Б. 735 

Дзюба М. О. 508 

Дзядик Т. В. 642 

Дирда О. О. 656 

Дмитренко Р. М. 37 

Дмитренко Ю. С. 329 

Дмитрієва І. В. 981 

Добрівська М. В. 189 

Добровольська К. В. 769 

Довбуш О. С. 829 

Довженко Н. М. 15 

Дола Л. Л. 736 

Долга О. Д. 70 

Долгочуб А. Ю. 71 

Долинний В. В. 20 

Долинська Л. Л. 919 

Донець О. Б. 173 

Донник Т. А. 697 

Донченко Я. А. 352 

Дорошенко Н. М. 657 

Дорошенко О. Ю. 941 

Дранус В. В. 174 

Драпеза Я. В. 154 

Дрозіч І. А. 373 

Дропа Я. Б. 169 

Дружинська Н. С. 876 

Друкаренко В. В. 542 

Ду Чжоу 920 

Дубініна Г. М. 690 

Дуденко Т. В. 302 

Дудченко Т. В. 835 

Дулько А. М. 175 

Душко П. М. 838 

Дядечко І. Є. 934 

Дядін А. С. 38 

Дяченко А. О. 509 

Елхадж Емхамед Алі 

Абдалсам Емхамед 726 

Ель-Мезевгі Хайтам 

Мустафа Ахмед 714 

Євдокімова- 

Лисогор Л. А. 424 

Євсеєнко О. М. 912 

Євтушенко В. Д. 815 

Ємець В. В. 139 

Єрмоленко Д. Ю. 783 

Єрьоміна Г. О. 606 

Єфремова І. О. 298 

Жваненко С. А. 490 

Жигалкіна Н. В. 93 

Жід А. (984) 

Жлуденко М. Г. 528 

Жоголева Н. В. 524 

Жук Ю. О. 360 

Жуковська Г. Г. 322 

Жученко Є. В. 374 

Забейворота Т. В. 323 

Заборовська Л. П. 546 

Забуга А. Г. 500 

Загородня Д. І. 21 

Загорулько І. В. 510 

Загребельний В. В. 788 

Задорожня Л. А. 176 

Задувайло О. К. 120 

Заєць О. М. 897 

Зайцева А. В. 387 

Замулко К. А. 536 

Запровальна О. Є. 624 

Запроводюк А. В. 164 

Заремба-Косович Г. Р. 113 

Заріцький О. В. 13 

Заскалкін А. С. 330 

Заскалкіна О. М. 331 

Захаріудакіс Л. 5 

Захарків І. Б. 526 

Захаров В. С. 177 

Захарченко А. М. 285 

Зельман Л. Н. 375 

Зіарманд А. Н. 10 

Зіміна О. В. 552 

Зінченко О. З. 997 

Золотайкіна М. Ю. 607 

Зоріна Ю. В. 970 

Іванина В. В. 658 

Іванів В. В. 501 

Іванісенко І. М. 11 

Іванов В. О. 1015 

Іванов О. В. 125 

Іванова С. С. 303 

Іванців О. Р. 583 

Іванцова О. В. 273 

Івченко В. М. 843 

Ільїна М. В. 199 

Ільїна О. В. 816 

Ільків Н. В. 209 

Ільченко Д. А. 190 

Ільченко М. В. 883 

Ісаєва К. О. 496 

Іскандер Ф. (990) 

Ісса Т. В. 1039 

Істоміна О. В. 643 

Кабусь Н. Д. 388 

Каврайський Д. П. 608 

Казека В. Г. 715 

Казимір І. С. 949 

Казмірчук С. В. 1 

Каланча І. Г. 274 

Каленіченко Г. С. 609 

Калиневич Г. М. 178 

Камишнікова Г. В. 425 

Кантор В. К. (989) 

Канюка С. І. 94 

Капельгородський П. 

 (1000) 

Капля О. М. 240 

Капталан С. М. 225 

Каргаполов А. А. 795 

Кармадонова Т. М. 72 

Карпова Д. М. 950 

Карпуніна М. С. 191 

Карпусь С. Г. 519 

Каспійцева В. Ю. 479 

Касюхнич В. Ю. 155 
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Касян А. І. 1040 

Катаранчук Г. Г. 140 

Катран М. В. 221 

Катрій Т. Б. 559 

Кац С. В. 534 

Качмар О. В. 63 

Кириленко К. В. 750 

Кирилюк І. В. 251 

Кириша Р. О. 834 

Кирманов О. С. 659 

Кирнац В. І. 778 

Кислюк А. П. 179 

Кисляк М. І. 803 

Кім Г. А. 318 

Кім Н. І. 57 

Кіцелюк В. В. 1013 

Кічурчак М. В. 129 

Кіщенко Н. Д. 951 

Клєріні Г. В. 316 

Климко І. Г. 73 

Климчук О. В. 200 

Клюєва А. І. 492 

Кобернюк С. О. 141 

Коваленко К. Г. 900 

Коваленко К. С. 192 

Коваленко М. О. 210 

Коваленко Н. Л. 1041 

Коваленко О. П. 426 

Коваленко Т. І. 592 

Коваль І. С. 427 

Коваль Н. Б. 984 

Ковальов О. В. 577 

Ковальчук Л. В. 952 

Ковальчук М. О. 428 

Ковальчук П. А. 698 

Ковтун Н. Я. 584 

Ковтунець О. С. 971 

Ковшик В. І. 39 

Кожушко А. М. 1021 

Козакова І. В. 275 

Козловець О. А. 578 

Козоріс М. (994) 

Коковська Я. В. 491 

Колеснік Г. Р. 276 

Колодяжна А. О. 535 

Коломийська І. А. 957 

Коломієць Ю. В. 840 

Колпаченко Н. М. 817 

Комарніцький О. Б. 1025 

Комарова О. В. 361 

Комочкова О. О. 429 

Кондратенко І. А. 921 

Кондратюк К. Л. 707 

Коновал А. О. 737 

Коновалюк Т. П. 502 

Кононенко В. В. 1026 

Кононенко Г. І. 40 

Кононенко І. А. 430 

Кононенко І. С. 868 

Константинов М. В. 74 

Копйова Н. В. 708 

Коптєва О. М. 376 

Кореньков О. В. 695 

Корецький І. О. 252 

Корженевська В. М. 41 

Коркач І. В. 180 

Корнієнко О. О. 106 

Корнієнко С. М. 729 

Коробова Є. С. 598 

Коробова І. О. 972 

Коробова Ю. В. 431 

Король С. Я. 873 

Коростельов Є. М. 797 

Коротенко О. В. 870 

Кортасар Х. (941) 

Костецька М. В. 432 

Костюченко Ю. В. 493 

Косяк О. С. 505 

Кот В. Г. 95 

Котловський А. М. 433 

Коцюба М. П. 75 

Коцюбинський М. (999) 

Коцюбська І. Ю. 738 

Кочетова А. І. 806 

Кочурська І. В. 434 

Кошкіна О. В. 547 

Кравець Б. Б. 727 

Кравець О. В. 142 

Кравченко О. В. 962 

Кравченя А. О. 435 

Кравчук П. О. 660 

Краснов В. О. 511 

Красовська О. О. 389 

Красько О. І. 1016 

Кривопустов О. С. 739 

Крижановський В. І. 42 

Круглікова І. В. 691 

Крутогорський Я. В. 879 

Кубишкіна А. О. 253 

Кузенко Є. В. 649 

Кулаковський В. (1004) 

Кулик Ю. М. 43 

Кулікова Т. О. 1042 

Кульбашна Н. І. 871 

Кульбіда Д. П. 964 

Куришина В. Ю. 545 

Кусій С. М. 487 

Кускова С. В. 818 

Кутова Н. Г. 44 

Куц М. О. 436 

Куцька О. М. 338 

Кучерук А. І. 869 

Кучерявий Ю. М. 599 

Кушнір С. М. 241 

Лада Н. В. 6 

Лазарєва Л. М. 867 

Лапичак Н. І. 885 

Лаптєва Г. М. 784 

Лапченко А. С. 1043 

Лебідь В. С. 193 

Лелеко С. А. 771 

Лемешко О. В. 437 

Лендюк Т. В. 22 

Лепеха А. В. 332 

Лесняк Ю. І. 865 

Леховіцер В. О. 211 

Лєдєньов М. О. 512 

Линдюк О. А. 320 

Лисенко Ю. Ю. 751 

Лисинчук Д. В. 539 

Литвиненко В. А. 929 

Литвиненко О. В. 740 

Литвинець- 

Голутяк У. Є. 661 

Лишега О. (996) 

Лінник О. О. 593 

Літвінчук І. С. 277 

Ліштаба Л. В. 45 

Логвіненко А. Ю. 438 

Логінова А. О. 794 

Лозинський С. Е. 625 

Лось В. М. 486 

Лотиш І. І. 848 

Лотман Ю. (74) 
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Лошенюк О. В. 226 

Лоя Н. О. 741 

Лукашів О. Я. 560 

Лукащук І. М. 377 

Лук'янцева Г. В. 580 

Лупич О. О. 156 

Луценко О. М. 165 

Лучин І. С. 866 

Лю Кешуан 439 

Лютак О. М. 224 

Лютенко І. В. 16 

Ляшенко Д. О. 494 

Ляшенко Р. О. 440 

Маатук А. 888 

Мазайкіна І. О. 441 

Мазуренок М. В. 442 

Майка Н. В. 291 

Майор В. В. 585 

Майструк П. О. 662 

Макляк К. М. 855 

Маковей О. (473) 

Маковій Ю. Г. 333 

Максимович М. О. (965) 

Максимович Р. О. 254 

Макуріна Г. І. 688 

Малахова М. О. 23 

Малашевська І. А. 349 

Малий Є. І. 887 

Малишева Х. В. 699 

Малишена Ю. О. 104 

Малій Х. В. 785 

Маліков О. В. 692 

Мамосюк О. С. 985 

Мамчур Д. В. 663 

Мандзій Т. П. 610 

Маньківський В. Б. 772 

Мао Цзедун (125) 

Маркович Я. (997) 

Мартинов В. І. 908 

Мартинюк В. В. 181 

Марунчин Н. А. 664 

Марущак О. М. 443 

Маршалек А. С. 529 

Масловата С. А. 807 

Матюшенко О. І. 334 

Мацькевич В. М. 618 

Мацюк В. Я. 308 

Мацюк І. І. 1022 

Машура В. В. 633 

Машура Г. Ю. 665 

Мелах Л. М. 513 

Мельник А. В. 589 

Мельник А. М. 762 

Мельник К. В. 17 

Мельник О. М. 953 

Мельниченко О. О. 46 

Мельничук Р. І. 958 

Менсо І. В. 304 

Меньшов О. І. 540 

Меркулова І. О. 634 

Метнер М. К. (926) 

Метоліді К. І. 989 

Миронов А. М. 884 

Миськів А. В. 719 

Михайлин В. І. 857 

Михайлишин Р. І. 789 

Михайлишин У. Б. 107 

Михайловський В. А. 525 

Михайловський Т. О. 1044 

Михайлюк І. В. 96 

Михальський О. О. 255 

Михно Л. С. 935 

Міленко О. Г. 849 

Мінакова В. А. 693 

Мінц О. Ю. 130 

Мірзоєв І. Г. 514 

Місюра К. В. 685 

Міяковський В. (1017) 

Мозуль І. В. 444 

Мокросноп В. М. 571 

Моргун В. П. 256 

Морквян І. В. 445 

Мороз П. В. 666 

Мосейчук А. Р. 378 

Москаленко К. І. 223 

Москаленко О. І. 390 

Москаленко Р. А. 615 

Московченко В. В. 97 

Мосюра А. І. 353 

Моштаг Є. С. 973 

Мощенко О. М. 126 

Мурована І. В. 344 

Мусієнко В. С. 354 

Мутенко Г. В. 561 

М'ясоєдов К. В. 720 

Навроцький Р. Л. 157 

Нагурна Я. В. 667 

Назаренко О. В. 811 

Назарук В. М. 998 

Наньєва М. І. 310 

Науменко Л. П. 943 

Нежива Л. Л. 362 

Нежива О. М. 64 

Незговорова Г. А. 668 

Некрут Д. О. 669 

Немировський Я. Б. 792 

Нерубацький В. П. 764 

Нестеренко Т. М. 742 

Нестерчук Я. А. 47 

Нечітайло І. С. 108 

Нижнікова С. В. 1045 

Никитюк Ю. А. 219 

Никифорук М. М. 689 

Нікітіна Я. В. 877 

Ніколаєнко О. О. 1027 

Нікула Н. В. 446 

Новак А. О. 257 

Новак І. М. 201 

Новиченко С. Д. 694 

Новікова А. В. 858 

Новошицький В. Є. 670 

Носач А. В. 258 

Нотомб А. (983) 

Нурдінов Х. Н. 671 

Обама Б. (948) 

Оболєнська С. А. 317 

Овденко В. М. 537 

Овсянніков Є. С. 305 

Овчарук В. В. 743 

Одинцова О. П. 893 

Окара Чінйєренва 635 

Оке Опеолува  

Адедеджі 48 

Олешко Т. Б. 709 

Олійник Ю. В. 700 

Оліцький В. О. 1046 

Омельченко Г. В. 905 

Омельчук Ю. О. 954 

Онищенко А. М. 798 

Онищенко В. В. 182 

Онищук Л. О. 672 

Опалко В. Г. 825 

Оржешковський В. В. 705 
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Оржицький І. О. 987 

Ортіна Г. В. 326 

Осипенко О. В. 1047 

Осипов В. В. 548 

Осман Ахмед  

Мохамед Шарадга 763 

Остапчук О. В. 756 

Охрей А. Г. 594 

Павлюк В. І. 543 

Павлюк І. (1003) 

Павлюк С. М. 1010 

Паламаренко Я. В. 49 

Палант О. Ю. 27 

Палюх З. Ю. 892 

Панасюк Я. В. 701 

Панов С. Ф. 391 

Панфілова Д. А. 319 

Панцирева Г. В. 850 

Панчак- 

Бялоблоцка Н. В. 127 

Панчук Р. Р. 553 

Пархоменко І. І. 76 

Пасічна В. Г. 98 

Паустовський К. Г. (966) 

Перетяка Н. О. 901 

Перець О. О. 914 

Перкатий Р. М. 447 

Петер М. В. 819 

Петечук Ю. В. 482 

Петленко І. В. 77 

Петракова К. О. 335 

Петренко І. В. 936 

Пехньо В. В. 673 

Пешенко О. М. 231 

Пидюра І. П. 345 

Пилипенко В. С. 851 

Писарева І. В. 158 

Письменна О. О. 50 

Півньова Л. В. 974 

Піскур З. І. 644 

Пітерцев О. А. 24 

Пічура В. І. 476 

Пласкальний В. В. 1011 

Плисенко Г. П. 881 

Плотка В. В. 830 

Плотнікова К. О. 306 

Побережнюк Р. В. 497 

Повхліб В. С. 777 

Погасій Л. П. 78 

Погоріла Н. І. 379 

Подлєсна В. Г. 131 

Подолякіна О. В. 79 

Подостроєць К. О. 903 

Позднякова І. В. 483 

Покровенко О. Б. 744 

Полгородник О. В. 212 

Полинюк Н. І. 183 

Полулях Д. М. 702 

Полуяненко М. О. 7 

Польгун К. В. 448 

Полякова А. С. 358 

Полякова В. О. 80 

Пона О. М. 752 

Пономар В. А. 8 

Попов В. А. 307 

Попович О. А. 1048 

Поповська К. О. 773 

Попський А. В. 166 

Порохняч І. В. 808 

Потапов В. М. 81 

Похілько О. В. 346 

Приймук О. О. 99 

Припута Н. В. 213 

Присяжний О. В. 886 

Приходнюк В. В. 18 

Прищепа І. В. 562 

Прищепа О. В. 489 

Прищепа Т. В. 982 

Пробийголова О. С. 1005 

Продан А. М. 636 

Продіус К. В. 232 

Проценко В. В. 1049 

Проценко І. О. 506 

Проценко М. А. 767 

Пруднікова Н. Д. 904 

Прус Л. І. 852 

Прус Н. О. 449 

Пуртов О. В. 611 

Пушкін О. (925) 

Рагріна Ж. М. 450 

Радзієвський В. П. 451 

Радивиловський А. (992) 

Радхакрішнан С. (77) 

Раед Яхя  

Абдулгхафур 774 

Раков М. В. 498 

Рахметов А. Д. 563 

Рашевська Г. В. 573 

Ревка Т. О. 839 

Регрут П. В. 999 

Рибак В. А. 600 

Рибак Я. Я. 820 

Риберт Ю. О. 650 

Рибицька М. О. 674 

Рибчанська Х. В. 214 

Рижкова Т. М. 575 

Рогов Г. К. 170 

Рогожин А. В. 645 

Розенберг Є. Е. 564 

Розмариця С. А. 1000 

Романенко О. О. 220 

Романенко Т. Б. 159 

Романкевич В. О. 2 

Романюк І. М. 278 

Романюта Е. Е. 227 

Рубанка А. І. 906 

Рудавська Н. М. 853 

Руденко М. Л. 637 

Руденко М. П. 289 

Руденко О. М. 809 

Рудич Т. О. 1028 

Рудницька Ю. В. 279 

Рудська Н. О. 844 

Рудюк А. В. 1050 

Руманех Ваел Валід 

Сулейман 638 

Рум'янцев Ю. В. 259 

Рунова В. В. 260 

Русінова О. С. 28 

Савельєв Д. В. 796 

Савельєв М. Г. 380 

Савич А. О. 612 

Савоніна Н. С. 51 

Савчук М. В. 831 

Савчук С. О. 619 

Савчук С. С. 235 

Саган А. В. 484 

Садова М. Є. 52 

Садовська А. О. 114 

Сатановська Г. С. 986 

Саух І. В. 874 

Сафонова Т. Р. 916 

Сафроненкова І. О. 723 

Свідовська В. А. 452 
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Семененко Ю. О. 765 

Семчишин С. І. 122 

Сергієнко А. В. 143 

Сергієнко О. Ю. 766 

Сердюк О. Ю. 9 

Середа К. В. 728 

Серман Т. В. 453 

Сєрга Е. М. 544 

Сидорова О. М. 1017 

Синиця Ю. П. 620 

Сирова Ю. В. 355 

Сироватко Ю. В. 515 

Сироїд О. І. 474 

Сисоєв О. В. 215 

Ситник О. І. 368 

Сиченко Ю. О. 639 

Сіденко Ю. О. 100 

Скачков В. О. 747 

Скиба О. І. 480 

Скляр А. Ю. 1001 

Скоропад К. М. 675 

Скриннік Н. В. 365 

Скрипін В. С. 872 

Скрипник Ю. С. 961 

Скрипченко О. Г. 710 

Скуба Г. В. 280 

Славін Л. М. (1051) 

Слободянюк М. В. 1014 

Слободянюк Н. О. 202 

Слобожанінов П. А. 454 

Слончак В. В. 261 

Смаголь В. О. 574 

Смачило Р. М. 651 

Смелікова В. Б. 455 

Смик О. С. 1012 

Смирнова О. О. 115 

Смирновський С. Б. 937 

Смолин Я. В. 236 

Соболєва М. В. 222 

Соболь О. О. 499 

Соколова С. С. 586 

Солодовник О. В. 456 

Солонович О. С. 711 

Сорокіна Т. М. 790 

Сочка К. А. 160 

Срібна В. О. 745 

Ставровецький К. (992) 

Стадник О. Б. 791 

Стаднік В. В. 281 

Старовойтов Р. І. 516 

Старцев О. А. 517 

Стахів І. М. 216 

Стельмащук О. В. 282 

Степанова Г. М. 184 

Степанова О. А. 60 

Степанова Т. М. 891 

Степанюк І. В. 922 

Степанюк С. В. 568 

Степна О. О. 860 

Стефанишин О. Б. 880 

Стешенко Б. В. 457 

Стойкова В. В. 458 

Стороженко К. В. 676 

Стравінський І. (928) 

Стрельник О. О. 109 

Стренковська А. Ю. 161 

Строгаль Т. Ю. 366 

Струтинська Н. Ю. 531 

Стулікова В. С. 677 

Ступак Ю. П. (346) 

Су Юйчен 923 

Сукач М. М. 716 

Сулейманова В. Г. 721 

Супрун І. С. 686 

Сушарник Я. А. 821 

Танасієнко О. М. 722 

Тараненко Ю. П. 459 

Тарасенко Н. М. 460 

Тейлор Ч. (71) 

Термоса І. О. 144 

Терованесова О. Ю. 53 

Тертична О. В. 477 

Тесцова О. О. 347 

Титаренко В. М. 461 

Тиха А. П. 311 

Тихонова Т. В. 392 

Тищенко В. О. 930 

Тищенко М. В. 105 

Тищук І. В. 162 

Ткалик О. М. 678 

Ткач Д. І. 393 

Ткаченко В. Ю. 679 

Ткаченко К. М. 613 

Ткаченко С. А. 29 

Ткачів С. М. 810 

Ткачов О. В. 862 

Ткачук О. Ю. 687 

Товпеко Я. К. 262 

Товстокора Ю. В. 116 

Топольніцький В. В. 263 

Торопцева А. І. 1018 

Трохимець В. М. 550 

Труфанова Ю. В. 295 

Туз Є. В. 703 

Тур О. Т. 296 

Туркова О. К. 264 

Турлюн Т. С. 640 

Турчин О. В. 1002 

Турчинов К. О. 265 

Удачина К. О. 145 

Удовенко А. О. 324 

Узікова О. В. 915 

Ульченко Ю. В. 462 

Уманська В. В. 194 

Урись Т. Ю. 1003 

Файнгольд І. Д. 266 

Фамілярська Л. Л. 463 

Федірко О. А. 132 

Федоренко Г. В. 530 

Федоренко К. В. 25 

Федоренко С. В. 394 

Федорків М. Б. 646 

Федотова М. О. 826 

Феоктистова О. І. 54 

Фесенко С. В. 804 

Фещук О. М. 845 

Филенко Б. М. 587 

Філатов І. В. 680 

Філатова Г. Є. 14 

Філатова О. В. 647 

Філімонова І. В. 641 

Філоненко Є. А. 704 

Філоненко К. С. 621 

Фінчук В. В. 283 

Фісун К. Г. 82 

Фойту О. В. 805 

Форос В. В. 899 

Фридель Р. І. 681 

Фролов С. М. 340 

Фрунзе Н. І. 569 

Хайменова Г. С. 648 

Халаїм О. О. 551 

Халатур С. М. 133 

Халіков В. А. 757 
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Хань Кай 924 
Харечко Д. О. 336 
Харибіна Ю. В. 895 
Хаустова А. М. 779 
Хафізова Г. О. 925 
Хвіщук О. В. 975 
Хлопик О. П. 753 
Хожаіж І. В. 963 
Холодков А. О. 781 
Холодков В. С. 990 
Холодняк О. В. 965 
Хоменко М. О. 579 
Хоменко Я. В. 861 
Хохлов В. Ю. 134 
Хуан Яцянь 464 
Царькова О. В. 84 
Цвєтаєва-Берест Д. А. 746 
Цвіра Д. М. 267 
Цевельов О. Є. 337 
Цюпак М. А. 195 
Чайка О. М. 465 
Чайкін О. В. 217 
Чакрян В. Х. 775 
Чалій Л. В. 466 
Чальцева О. М. 119 
Чаюк Т. А. 955 
Чевардін В. Є. 3 
Челишева С. В. 58 
Чень Чунься 467 
Чень Шаосюн 966 
Чепурна Л. Г. 370 
Чередніченко П. П. 938 
Черемісін О. В. 1029 
Черкас К. А. 520 
Черкаська Д. В. 1051 
Черкаський О. П. 755 
Черкунов О. В. 312 
Черник М. В. 956 
Черниш Л. М. 890 
Черній В. П. 832 
Чернобров Ю. А. 976 
Чернюх Б. В. 959 

Чернявська І. В. 682 
Чернявський В. В. 652 
Черхава О. О. 940 
Чжан Няньхуа 468 
Чжан Сінь 83 
Чиркін А. С. 268 
Чичур А. І. 911 
Чопей М. І. 565 
Чопик Н. В. 269 
Чорна А. І. 786 
Чорна І. Ю. 469 
Чорний Б. С. 822 
Чувасова Н. О. 395 
Чуловський В. Е. 117 
Чюрльоніс М. К. (915) 
Шакіна Н. А. 218 
Шалагінова А. В. 270 
Шапаренко Ю. В. 118 
Шаповалова К. І. 683 
Шарапов С. О. 782 
Шахназарян К. Е. 292 
Швайкін С. А. 101 
Шевців З. М. 396 
Шевченко Н. М. 313 
Шевченко Т. О. 926 
Шевченко Ю. С. 595 
Шевчук Л. А. 622 
Шейх Саджаде 
Мохаммадреза 596 
Шерстенников Ю. В. 135 
Шерстюкова К. Ю. 146 
Шестакова А. В. 147 
Шестопал І. А. 102 
Ши Лей 939 
Шишлюк В. Р. 314 
Шиян Д. М. 581 
Шиянюк Л. В. 470 
Шмалько О. О. 614 
Шмига Т. В. 717 
Шмідт В. Ф. (348) 
Шовковська А. В. 828 
Шпак О. А. 325 

Шпенов Д. Ю. 242 
Шпита О. О. 718 
Шпичак І. П. 348 
Шпіца Р. І. 367 
Шроль Т. С. 471 
Штакал В. М. 854 
Штепенко О. Г. 977 
Шуберт Ф. (920) 
Шубний О. І. 507 
Шулима С. І. 521 
Шумкова В. І. 55 
Шустова Н. Ю. 472 
Щавінський В. Р. 243 
Щеглов А. Ю. 1052 
Щербата Т. С. 167 
Щербина В. Ю. 896 
Щуревич О. І. 185 
Юрсенар М. (986) 
Юрченко О. В. 196 
Юхно Н. В. 381 
Ющенко Л. О. 1004 
Ющук О. С. 566 
Яворська- 
Скрабут І. М. 588 
Якименко О. В. 163 
Якимишин Л. Я. 30 
Яковенко В. О. 56 
Яковлєв Є. Б. 554 
Яковчук Н. Д. 927 
Яковчук О. (927) 
Ямпольська К. Є. 684 
Янина- 
Ледовська Є. В. 928 
Янішевська К. Д. 271 
Янковська К. С. 823 
Янович Н. Є. 567 
Ярмак М. Р. 824 
Ярова А. О. 237 
Ясакова Н. Ю. 967 
Ясінь І. М. 284 
Ясперс К. (70) 
Яценко І. В. 902 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
Абхазія 
 філол. науки 990 
Австрія 
 мистецтвознавство 920 
Автономна Республіка Крим 
 іст. науки 339, 1031 

Алжир 
 с.-г. науки 836 
Арктика 
 історія 1019 

Болівія 

 філол. науки 987 



   

 
165 

Буковина 

 історія 1038 

Велика Британія 

 мистецтвознавство 926 

 пед. науки 347, 429 

 філол. науки 950, 955 

Вінницька обл. 

 мед. науки 616, 625 

Волинська обл. 

 геогр. науки 1009 

 мистецтвознавство 922 

 філол. науки 975 

Галичина 

 історія 1013, 1034, 1037 

Головесня, р., притока р. Десна 

 гідрологія 548 

Десна, р. 

 гідрологія 547 

Дніпро 

 іст. науки 1036 

Дніпро, р., бас. 

 екологія 476 

Еквадор 

 філол. науки 987 

Естонія 

 філос. науки 74 

Житомирська обл. 

 іст. науки 1041 

 с.-г. науки 839 

Західна Україна 

 іст. науки 1048 

 мед. науки 661, 667 

 с.-г. науки 869 

Західний Лісостеп України 

 луківництво 853 

 рослинництво 852 

Івано-Франківська обл. 

 геогр. науки 1010 

 іст. науки 1035 

Ізраїль 

 юрид. науки 275 

Індія 

 філос. науки 77 

Ірак 

 техн. науки 907 

 фіз. виховання 931 

Ірландія 

 пед. науки 368 

Канада 

 пед. науки 342 

Київська обл. 

 іст. науки 1039 

Китай 

 іст. науки 125 

 мистецтвознавство 923-24 

Кіровоградська обл. 

 пед. науки 344 

Країни Азії 

 філос. науки 67 

Країни Європ. Союзу 

 екон. науки 132 

 пед. науки 432 

 юрид. науки 300 

Країни Європи 

 екон. науки 227 

 іст. науки 338, 1022 

 політ. науки 127 

 філос. науки 65 

Країни Сх. Європи 

 геогр. науки 544 

Литва 

 мистецтвознавство 915 

Лівобережний Лісостеп України 

 гербологія 843 

 луківництво 854 

 овочівництво 857 

 рослинництво 848-49 

Лісостеп України 

 зерн. культури 846 

 рослинництво 847 

Львів 

 іст. науки 1052 

Молдова 

 с.-г. науки 569 

Нігерія 

 екон. науки 48 

Німеччина 

 філос. науки 70 

Нововолинськ, м., Волин. обл. 

 філол. науки 975 

Одеса 

 геогр. науки 478 

Перу 

 філол. науки 987 

Печенізьке водосховище 1006 
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Південна Україна 

 біол. науки 572 

 іст. науки 1029, 1044, 1047 

Північне Причорномор'я 

 історія 1020 

Північно-Західна Україна 

 геогр. науки 1008 

Північно-Східний Лісостеп України 

 овочівництво 858 

Північно-Східний Степ України 

 ентомологія 806 

Поділля 

 історія 1026, 1030 

Полтавська обл. 

 мистецтвознавство 914 

Польща 

 мистецтвознавство 918 

 юрид. науки 268, 314 

Правобережна Україна 

 геогр. науки 1007 

 іст. науки 1040 

Правобережний Лісостеп України 

 ентомологія 844 

 зерн. культури 850 

 лісівництво 807 

 плодівництво 841 

 рослинництво 832, 838, 851 

Правобережний Степ України 

 фауна 573 

Рим Стародавній 

 літературознавство 960 

Рівненська обл. 

 екон. науки 157 

 філол. науки 998 

Росія 

 іст. науки 1023 

СРСР 

 іст. науки 338-39, 1015 

 пед. науки 348 

Стебницьке родовище калійн. солей 

 геодинаміка 543 

Сумська обл. 

 іст. науки 1046 

Східна Україна 

 геол. науки 542 

 іст. науки 1005 

США 

 екон. науки 164 

 пед. науки 342, 394 

 філол. науки 945, 948 

Тернопільська обл. 

 біол. науки 480 

Туреччина 

 політ. науки 123-24, 126 

Угорщина 

 юрид. науки 268 

Україна 

 біол. науки 554 

 геогр. науки 494, 548, 1011 

 геол. науки 304, 539, 541 

 держ. упр. 320, 325-27, 329,  

  331-33, 336-37 

 екон. науки 31, 48, 49, 128-29,  

  133, 142, 146, 151, 165,  

  169-71, 175-78, 180-81, 183,  

  185, 191, 197-202, 205-19, 227,  

  341, 820, 877 

 іст. науки 340, 1014, 1017,  

  1024-25, 1027-28, 1032,  

  1042, 1045, 1049-51 

 культурологія 60 

 мистецтвознавство 917-18, 921,  

  924, 927, 929 

 пед. науки 343, 346, 352, 354-55,  

  363, 370, 375, 383, 408, 432 

 психол. науки 90 

 с.-г. науки 835-36, 840 

 соціол. науки 112, 114 

 філол. науки 1004 

 філос. науки 62, 65 

 юрид. науки 232, 238, 240-42,  

  245-47, 249-51, 254-58, 260,  

  263-66, 269-70, 272, 274-75,  

  277-78, 283-84, 291-93, 296-300, 

  302-03, 305, 308-10, 312, 314-19 

Українське Полісся 

 лісівництво 809 

 фітопатологія 845 

Український щит 

 геохімія 546 

УСРР 

 пед. науки 442 

Фінляндія 

 іст. науки 1015 

Франція 

 пед. науки 430 
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Харків 

 іст. науки 1016 

Харківська обл. 

 геогр. науки 1006 

 іст. науки 1043 

Херсонська обл. 

 біол. науки 574 

 с.-г. науки 833 

Чернівецька обл. 

 геогр. науки 1012 

Чернігів 

 іст. науки 1033 

Чернігівська обл. 

 с.-г. науки 808 

Чехія 

 юрид. науки 268 

Юр'ївське нафтогазоконденсат. 

родовище 546 

 

 

ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ПРИ ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 

0 Загальний відділ 

00 Загальні питання науки та культури 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

030 Універсальні довідкові видання (як тема) 

050 Серіальні видання. Періодика 

06 Організації загального типу 

07 ЗМІ. Засоби масової інформації. Масова комунікація. Засоби масової 

інформації та комунікаційні дослідження 

08 Видання змішаного змісту. Збірники 

087.5 Публікації для молоді 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

1 Філософія. Психологія 

2 Релігія. Теологія (богослов'я) 

3 Суспільні науки 

30 Теорія, методологія та методи суспільних наук в цілому. Соціографія 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

32 Політика 

33 Економіка. Економічні науки 

34 Право. Юриспруденція 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

5 Математика. Природничі науки 

502/504  Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 

51 Математика 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

53 Фізика 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

55 Геологія. Науки про Землю 

56 Палеонтологія 

57 Біологічні науки загалом 

58 Ботаніка 

59 Зоологія 
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6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

60 Біотехнологія 

61 Медичні науки 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство. 

Мисливство. Рибне господарство 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство.  

Служба побуту 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, 

поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості та ремесла, 

що виробляють готову 

 продукцію 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні 

роботи  

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт  

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

82 Література. Літературознавство 

9 Географія. Біографії. Історія  

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

908 Краєзнавство  

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. 

Регіональна географія 

929 Біографічні дослідження 

93/94 Історія 
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