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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

2649. Говорущенко Т. О. Теоретичні та прикладні засади інформаційної 
технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до 
програмного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Говорущенко Тетяна Олександрівна ; Укр. 
акад. друкарства, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2018. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 37—41 (55 назв). — 150 пр. — [2018-2006 А] УДК 004.05 

На ступінь кандидата 

2650. Ємельянов І. В. Моделі та методи кубітного тестування цифрових пристроїв 
на основі memory-driven структур даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Ємельянов Ігор 
Валерійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2018-2291 А] УДК 004.05-048.24 

2651. Захарченко Т. Л. Композитосутнісні моделі адаптивних процесональних 
середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.13.06 "Інформ. технології" / Захарченко Тарас Леонідович ; НАН України, Ін-т 
телекомунікацій та глобал. інформ. простору, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 19 
(10 назв). — 120 пр. — [2018-2492 А] УДК 004.021 

2652. Ковтун М. Г. Методи удосконалення арифметичних операцій у полях, 
кільцях та алгебраїчних кривих для криптографічних застосувань : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту 
інформації" / Ковтун Марія Григорівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 120 пр. — [2018-2339 А] 

 УДК 004.056.55:003.26 
2653. Лімарь І. В. Криптографічний захист системи електронного голосування 

з використанням протоколів квантової криптографії : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Лімарь Ігор 
Валерійович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 76 пр. — [2018-2537 А] 

 УДК 004.056:003.26 
2654. Твердохліб Ю. В. Методи та інформаційна технологія комплексного 

оцінювання параметрів вейвлет-перетворення нестаціонарних сигналів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Твердохліб Юлія Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 
Кузнеця, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2391 А] УДК 004.032.2:543.42 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

2655. Мануляк І. З. Інформаційно-вимірювальна система витрати газу на 

основі оцінок ентропії бінарних сигналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Мануляк 

Ірина Зіновіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 

100 пр. — [2018-2777 А] УДК 004.3:681.121 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

2656. Коваленко Я. П. Інформаційна технологія автономного тестування 

програмних компонент систем критичного застосування : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Коваленко Ян 

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

обл.), 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-2770 А] УДК 004.491 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

2657. Кушніренко Н. І. Методи захисту інформації в системах передачі даних 
на основі досконалих двійкових решіток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Наталія Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-2702 А] УДК 004.62.056.5 

2658. Новохатська К. А. Методи автоматизованого створення та обслугову-
вання матеріалізованих представлень у інформаційних системах : автореф. дис. на 

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

Новохатська Катерина Андріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2420 А] 
 УДК 004.658:004.652.4 

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

На ступінь кандидата 

2659. Дєєв К. С. Дослідження мережевої взаємодії за допомогою системи 

глибокого аналізу пакетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дєєв Костянтин Сергійович ; 

Черкас. держ. технол. ун-т, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Черкаси, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2409 А] 

 УДК 004.77.05 
2660. Міщенко О. С. Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для цифро-

вого моніторингу та хмарного управління університетом : автореф. дис. на здобуття 

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

ненти" / Міщенко Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 
Харків, 2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—22 (41 назва). — 100 пр. — [2018-

2301 А] УДК 004.771:378.07 

2661. Петренко О. О. Стратегії розвитку сервіс-орієнтованих систем у хмар-

ному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Петренко Олексій 
Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2746 А]

 УДК 004.771.046 
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2662. Пригара М. П. Захищена система технічної підтримки процесів дистан-

ційного волевиявлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Пригара Михайло Петрович ; Нац. 

авіац. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2424 А] УДК 004.771.056.5 

2663. Титарчук Є. О. Захист персональної інформації користувачів комп'ю-

терних систем при використанні публічних хмарних сервісів : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Титарчук Євгеній Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-2196 А] УДК 004.771.056.5 

2664. Туркіна В. В. Теоретико-ігровий підхід до організації коаліційної 

взаємодії об'єктів Інтернету речей з урахуванням довіри та репутації : автореф. дис. 

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

Туркіна Вікторія Валентинівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. 

— [2018-2558 А] УДК 004.77.056:004.3.031.42 

2665. Федевич О. Ю. Інформаційна технологія аналізу та прогнозування 

трафіку в комп'ютерних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федевич Ольга Юріївна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-2511 А] УДК 004.7.042 

2666. Цаволик Т. Г. Методи та засоби передачі в безпровідних сенсорних 

мережах на основі модулярних коригуючих кодів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Цаволик Тарас Григорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2799 А] УДК 004.75 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

2667. Молдавська О. В. Знанняорієнтовані моделі, методи та інформаційна 

технологія технічного діагностування інформаційних систем на основі сценаріїв : 

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

технології" / Молдавська Олександра Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

2260 А] УДК 004.823:004.9.05 

2668. Паньков Д. В. Автоматизоване управління технологічним комплексом 

хлібопекарського виробництва на основі методів кваліметрії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Паньков Дмитро Васильович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2306 А] 

 УДК 004.896:664.6 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

2669. Бабічев С. А. Теоретичні та практичні засади інформаційної технології 

обробки профілів експресій генів для реконструкції генних мереж : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
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Бабічев Сергій Анатолійович ; Укр. акад. друкарства, [Херсон. нац. техн. ун-т]. — 

Львів, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (46 назв). — 150 пр. — [2018-2722 А]

 УДК 004.9 

2670. Борукаєв З. Х. Математичні та комп'ютерні моделі процесів вдосконалення 

механізмів функціонування і розвитку систем організаційного управління : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Борукаєв Зелімхан Харитонович ; НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—35. — 100 пр. — [2018-2524 А] УДК 004.942:005.7 

На ступінь кандидата 

2671. Білобородова Т. О. Моделі та методи інформаційної технології для 

автоматизованих систем аналізу медичних даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Тетяна Олександрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк 

(Луган. обл.), 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-2725 А] УДК 004.9:61 

2672. Булана Т. М. Інформаційні технології моніторингу й оцінки ефектив-

ності діагностування стану технічних та кардіосистем : автореф. дис. на здобуття 

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

Михайлівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2018-2284 А] 

 УДК 004.9.032.26:616.12-072 

2673. Кудряшова А. В. Інформаційна технологія прогностичного оцінювання 

якості редакційно-видавничого процесу випуску книжкових видань : автореф. дис. на 

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

Кудряшова Альона Вадимівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (17 назв). — 120 пр. — [2018-2021 А] УДК 004.9:655 

2674. Мазуренко В. Б. Інформаційно-вимірювальна технологія контролю заправ-

лення ракети-носія морського базування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мазуренко Валерій Борисович ; 

Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-2299 А] УДК 004.9:681.518.3]:629.764 

2675. Назарук М. В. Інформаційні технології моделювання освітнього соціокому-

нікаційного середовища великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Назарук Марія Володимирівна ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-2582 А] УДК 004.94:316.77(1-21) 

2676. Сердюк Н. М. Математичні моделі, метод та інформаційна технологія 

моніторингу стану виробничого персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

Наталія Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-2386 А] УДК 004.942:658.5 

2677. Тарасенко Д. А. Метод ефективного кодування відеопотоку для борто-

вих інфокомунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Тарасенко Денис Анатолійович ; 

Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-2432 А] УДК 004.93.057.6:629.05 
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005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

2678. Ковінько О. М. Маркетинговий механізм управління підприємствами в 

умовах міжнародної диверсифікації бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Миколаївна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (60 назв). — 100 пр. — [2018-2535 А]

 УДК 005.346:658.8 

2679. Кустріч Л. О. Стратегічне управління ресурсним потенціалом аграрних 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Кустріч Лілія Олександрівна ; Одес. нац. акад. 

харч. технологій, [ПВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і права"]. — Одеса, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (69 назв). — 100 пр. — [2018-2701 А] 

 УДК 005.21:631.1 

2680. Маковоз О. С. Механізми економічного захисту результатів інвести-

ційної діяльності суб'єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Маковоз Оксана Сергіївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30 

(37 назв). — 100 пр. — [2018-2655 А] УДК 005.934:631.164.23 

2681. Малюта Л. Я. Інституційні детермінанти організаційного забезпечення 

економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Малюта Людмила Ярославівна ; Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—37 (63 назви). — 100 пр. — [2018-2703 А] УДК 005.934:005.591.6 

2682. Россошанська О. В. Методологічні засади оцінювання економічної 

безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. 

діяльності" / Россошанська Ольга Валентинівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права 

"Крок", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 100 пр. — [2018-2232 А] УДК 005.922.1 

На ступінь кандидата 

2683. Баглай І. Є. Вибір та економічне оцінювання стратегії конкуренції про-

мислових підприємств в умовах іноземного інвестування : автореф. дис. на здобуття 

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

Баглай Ірина Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2442 А] 

 УДК 005.21:005.332.4]:334.716 

2684. Берневек Т. І. Управління успіхом проектів поповнення флоту на основі 

проактивних маркетингових досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Іванівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-2685 А] УДК 005.8:656.6 

2685. Бойчук А. Б. Формування, реалізація та оцінювання ефективності прог-

рами інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бойчук 
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Андрій Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 27 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2445 А] 
 УДК 005.52:658.152 

2686. Бочкарьов Д. О. Підвищення ефективності використання інформаційно-

комунікаційних ресурсів туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Бочкарьов Денис Олександрович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2689 А] 

 УДК 005.57:338.48 

2687. Вешко О. В. Крос-культурний менеджмент в реалізації стратегії роз-

витку підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Вешко Оксана Володимирівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2244 А] УДК 005.21:316.72 

2688. Вільхівська О. В. Інноваційний розвиток підприємств на основі тех-
нологій електронного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 150 пр. — [2018-2448 А] 

 УДК 005.591.6:004.7 
2689. Головатий Р. Р. Управління безпекою на стадії планування проектів 

створення об'єктів з масовим перебуванням людей : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Роман Русланович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 
безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-2007 А] УДК 005.8:614.8 

2690. Даниленко В. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств-ви-

робників зерна в умовах нестабільної кон'юнктури ринку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприєм-

ствами" / Даниленко Валерій Володимирович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-2648 А] УДК 005.332.4:338.43.02 

2691. Держевецька М. А. Управління інтелектуальним капіталом промисло-
вих підприємств : (на прикладі підприємств машинобуд.) : автореф. дис. на здобуття 

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

Держевецька Марина Анатоліївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2649 А] УДК 005.336.4:334.716 

2692. Кириленко Л. В. Сучасні підходи до моніторингу і діагностики діяль-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кириленко Ліана Вікторівна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(14 назв). — 110 пр. — [2018-2217 А] УДК 005.935 

2693. Корнійчук А. А. Стратегічна діагностика виробничого потенціалу хлібо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Корнійчук Ангеліна Ана-
толіївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. — [2018-2296 А]

 УДК 005.21:664.6 
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2694. Котелевець Д. О. Удосконалення механізму управління конкуренто-

спроможністю переробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Дмитро Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 110 пр. — [2018-2020 А] УДК 005.332.4 

2695. Краля В. Г. Стратегічне управління організаційними трансформаціями 

аграрних підприємств тваринницького напряму : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Краля Вікторія Григорівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-2092 А] УДК 005.7:631.115 

2696. Лагута Я. М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Лагута Ярослав Миколайович ; Тернопіл. нац. 

техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2775 А] 

 УДК 005.35 

2697. Лясковець О. В. Механізм розвитку економічної безпеки підприємств 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лясковець Олексій Воло-

димирович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 110 пр. — [2018-1899 А] УДК 005.934:621 

2698. Мирошниченко Г. Б. Стимулювання підвищення ефективності енерге-

тичного господарства промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мирошниченко Ганна Борисівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. ВНЗ 

"Донец. нац. техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2656 А] 

 УДК 005.583.3:334.716 

2699. Нісходовська О. Ю. Конкурентоспроможність підприємств по виро-

щуванню круп'яних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нісходовська Олена Юріївна ; 

ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2018-2145 А] УДК 005.332.4:633.1 

2700. Оскома О. В. Планування діяльності будівельного підприємства на 

основі контролінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Оскома Олена Володи-

мирівна ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". — Дніпро, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2660 А]

 УДК 005.584:69 

2701. Павлюк Т. С. Сучасні методи управління зовнішньоекономічною діяль-

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

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

Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 110 пр. — [2018-2305 А] УДК 005:339.5]:62 

2702. Панас Я. В. Контролінг інноваційної діяльності машинобудівних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Панас Ярослав Володимирович ; Нац. ун-т 
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"Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 

100 пр. — [2018-2586 А] УДК 005.584:621 

2703. Парфентьєва О. Г. Діагностика потенціалу розвитку автотранспортного 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Парфентьєва Олена Геннадіївна ; Нац. 

трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (34 назви). — 100 пр. 

— [2018-2790 А] УДК 005.36:656.07 

2704. Пересипкін М. М. Кадрове забезпечення системи економічної безпеки 

суб'єктів господарської діяльності України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів 

госп. діяльності" / Пересипкін Михайло Миколайович ; Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2662 А] УДК 005.934:005.953 

2705. Печерський В. В. Розвиток корпоративного управління інтегрованими 

підприємствами аграрного сектору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 140 пр. — [2018-1905 А]

 УДК 005.35:631.14 

2706. Писаревський М. І. Механізм забезпечення економічної безпеки під-

приємств машинобудування щодо протидії рейдерству : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. 

діяльності" / Писаревський Микола Ілліч ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2663 А] УДК 005.934:62]:346.546 

2707. Плекан У. М. Удосконалення механізму управління соціально відпо-

відальною діяльністю підприємств приладобудування : автореф. дис. на здобуття 

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

Плекан Уляна Михайлівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 100 пр. — [2018-2709 А]

 УДК 005.35:681.2 

2708. Прокопенко І. В. Економічне оцінювання та регулювання інтелектуаль-

ного капіталу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ірина Валеріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 25 c., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2308 А] 

 УДК 005.336.4:62 

2709. Різник Д. В. Управління мотивацією праці на підприємствах санаторно-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Різник Дмитро Васильович ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2548 А] 

 УДК 005.962.1:331.101.3]:614.215 

2710. Рябкова О. В. Моніторинг економічних показників результативності 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рябкова Ольга Василівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-2593 А] УДК 005.584.1:621 
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2711. Соломніков І. В. Забезпечення техніко-технологічного розвитку під-

приємств залізничного транспорту : (теорет.-метод. засади) : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Соломніков Іван Володимирович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 

Харків, 2018. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 120 пр. — [2018-

2556 А] УДК 005.591.6:656.2 

2712. Харченко М. В. Управління логістичними витратами аеропорту : 

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

та упр. підприємствами" / Харченко Марина Валеріївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-2238 А]

 УДК 005.932:656.715 

2713. Цимбалістова О. А. Логістичне забезпечення інноваційної активності авіа-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Цимбалістова Олена Абдурахимівна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-2239 А] УДК 005.932:656.7 

2714. Чижов В. А. Стратегія антикризової діяльності ІТ-підприємств : автореф. 

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

підприємствами" / Чижов Вадим Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-2357 А] УДК 005.21:005.334 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

2715. Ніколаєва Г. О. Театр як модератор сучасного міського міфу : (на 

прикладі діяльності Одес. акад. театру муз. комедії ім. М. Водяного) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Ніколаєва Ганна Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 2018. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2303 А] 

 УДК 008:792.5](477.74-25) 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

2716. Апшай М. В. Регіональні бібліотекознавчі дослідження: стан, проблеми, 

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

[спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Апшай 

Марія Василівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, [Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-1922 А] УДК 021.62:001.89 

2717. Лоштин Н. Т. Бібліотеки монастирів Львівської латинської митрополії 

XIV—XVIII ст.: книгознавчі аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / 

Лоштин Назарій Тарасович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2022 А] 

 УДК 027:272-523.6](477.83-25)"13/17" 
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2718. Черняк І. В. Внесок О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної науки та 

освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

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

ство" / Черняк Ірина Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-2118 А] УДК 02(477)(092) 

07 ЗМІ. Засоби масової інформації. Масова комунікація.  

Засоби масової інформації та комунікаційні дослідження 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

2719. Вялкова І. О. Преса Донецької області періоду незалежності України 

(1991—2012 рр.): проблематика, типологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Вялкова Ірина Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Маріупол. держ. 

ун-т]. — Львів, 2018. — 31 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 23—26. — 150 пр. — 

[2018-2449 А] УДК 070(477.62)"1991/2012" 

2720. Мельничук Ю. Г. Дискурс релігійної проблематики в газеті "Буковина" 

кінця ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Мельничук Юлія Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2059 А] 

 УДК 070.1:2](477.85)"1885/1910" 

2721. Пелипець М. І. Журналістська та редакційно-видавнича діяльність 

Степана Смаль-Стоцького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Пелипець Мар'яна 

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

ім. В. Стефаника]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-2507 А] УДК 070.41(477)(092) 

2722. Попович Ю. О. Преса Північної Буковини у формуванні концепції 

національної соборності (1885—1930-ті рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Попович Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2074 А] 

 УДК 070.1:323.1](477.85)"1885/1937" 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

2723. Богомолець О. В. Феномен української домашньої ікони : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / 

Богомолець Ольга Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

39 с. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2018-2203 А] 

 УДК 130.2:27-526.2(=161.2) 
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2724. Завальнюк О. В. Спорт як феномен культури : (досвід філос. рефлексії) : 

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

філософія та філософія історії" / Завальнюк Олена Валентинівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (26 назв). — 

100 пр. — [2018-1933 А] УДК 130.2:796 

2725. Чернієнко О. В. Візуалізація ідентичності суб'єкта у соціальному 

просторі інформаційного суспільства : (соц.-філос. аналіз) : автореф. дис. на здобуття 

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

історії" / Чернієнко Ольга Володимирівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Дніпро, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-2199 А] УДК 130.2:316.77 

На ступінь кандидата 

2726. Гойман О. О. Міфологізація масової свідомості: соціально-філософський 

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

"Соц. філософія та філософія історії" / Гойман Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2018-2407 А] УДК 111:[316.64:316.776.23 

2727. Драпушко Р. Г. Світоглядна парадигма українського туризму в умовах 

сучасних трансформаційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ростислав Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (6 назв). — 100 пр. — [2018-2288 А] УДК 101.3:338.48](477) 

2728. Лучак-Фокшей А.-М. М. Дискурсивна прагматика соцмережевої кому-

нікації інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лучак-Фокшей 

Анна-Марія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2185 А] УДК 130.2:316.77 

2729. Стрижачук Ф. В. Чистий та поглиблений теїзм в богослов'ї Річарда 

Свінберна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.14 

"Богослов'я" / Стрижачук Федір Васильович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2431 А]

 УДК 141.41(410)(092) 

2730. Черниш Т. М. Інформаційно-комунікаційний потенціал гуманітарної 

освіти в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Черниш Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2018-2437 А] УДК 130.2:[316.77:37.09 

2731. 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 ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. 

— 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2438 А]

 УДК 130.2:[316.72:37.09 

2732. Шаталова Я. О. Корпоратократія у суспільстві ризику : автореф. дис. на 

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

історії" / Шаталова Ярослава Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (23 назви). — 100 пр. — [2018-1999 А]

 УДК 1:316.334.3 
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159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

2733. Дубчак Г. М. Психологія становлення професійної стресостійкості 

майбутніх фахівців соціономічних професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Дубчак Галина 

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

2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2018-2290 А] 

 УДК 159.944.4:378.015.312 

2734. Посвістак О. А. Становлення психології сім'ї як галузі наукових знань у 

ХІХ—ХХ століттях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Посвістак Олеся Анатоліївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 2018. — 34 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (42 назви). — 100 пр. — [2018-2423 А] 

 УДК 159.9.07:316.362]"18/19" 

2735. Шпортун О. М. Психологія та патопсихологія гумору: модель, 

діагностика, корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Шпортун Оксана Миколаївна ; Нац. акад. пед. 

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

Шевченка]. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (46 назв). — 

100 пр. — [2018-2319 А] УДК 159.942:616.89-07-08 

На ступінь кандидата 

2736. Гайдучик П. Д. Ідентифікаційні чинники переживання сепараційної 

тривоги в умовах лікувальної реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Петро Данилович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2169 А] 

 УДК 159.942:616-036.82 

2737. Гуртовенко Н. В. Психологічні умови формування готовності майбутніх 

педагогів до професійної самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гуртовенко Наталія 

Вікторівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби 

України ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-2647 А] УДК 159.923.3:[378.147:37.011.3-051 

2738. Донченко О. С. Розвиток професійної креативності майбутніх вихова-

телів закладів дошкільної освіти засобами арт-терапії : автореф. дис. на здобуття 

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

ченко Ольга Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Бердян. держ. пед. ун-т]. 

— Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-2410 А] УДК 159.98:615.85]:[378.147:373.2.011.3-051 

2739. Кіраль А. Й. Формування здатності до протистояння криміналізації 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Кіраль Агнета Йосипівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка]. 

— Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

1893 А] УДК 159.922.7.019.4:343.85 
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2740. Ковальова О. А. Психологічні особливості розвитку соціально-

комунікативної компетентності вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ковальова Оксана 

Анатоліївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", 

[Ін-т обдаров. дитини НАПН України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 300 пр. — [2018-1896 А] 

 УДК 159.923.33:37.011.3-051 

2741. Міщенко Н. В. Психологічні особливості системної соціальної під-

тримки осіб з кризовими станами в умовах життєвих змін : автореф. дис. на здобуття 

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

роботи" / Міщенко Наталія Василівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2018-2628 А] УДК 159.9:364.62 

2742. Морозова О. В. Структурно-динамічні особливості та соціально-

психологічні засоби корекції неконструктивних життєвих стратегій подружжя : 

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

психологія; психологія соц. роботи" / Морозова Олена Володимирівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2343 А] 

 УДК 159.98:316.361 

2743. Панас Ю. В. Рефлексивні механізми професійної мобільності особис-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Панас Юлія Володимирівна ; Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2018-2069 А] УДК 159.955.4:331.54 

2744. Плескач Б. В. Особливості внутрішньоособистісного конфлікту в 

онкогематологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Плескач Богдан Вадимович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2382 А] 

 УДК 159.964.21:616-006-052 

2745. Процик Л. С. Особливості реалізації механізмів психологічного захисту 

інтелектуально обдарованими підлітками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Процик Любов 

Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2426 А] 

 УДК 159.922.82-053.317:373.5.013.77]-049.65 

2746. Радзівіл К. П. Динаміка професійних очікувань майбутніх психологів у 

навчальному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Радзівіл Катерина Павлівна ; Держ. 

прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України 

ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-2106 А] УДК 159.923:[378.147:159.9-051 

2747. Стріха С. В. Індивідуальні особливості майбутніх психологів пенітен-

ціарних установ як чинники їх професійного зростання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в 

особливих умовах" / Стріха Сергій Володимирович ; Держ. прикордон. служба 
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України, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. 

— Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-2671 А] УДК 159.923.3:[378.147:159.9-051 

2748. Урусова О. Г. Формування психологічної готовності майбутніх 

медіаторів до роботи у сфері управління персоналом : автореф. дис. на здобуття 

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

Олена Геннадіївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2115 А] 

 УДК 159.923:[378.147:005.574 

2749. Чистяк О. В. Психолого-педагогічні умови формування міжособистіс-

них стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу : автореф. дис. на 

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

психологія" / Чистяк Ольга Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. 

акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2679 А] УДК 159.922.7:[316.47:37.018.3 

2750. Шелестова О. В. Медико-психологічні чинники розладів військово-

професійної адаптації військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2279 А]

 УДК 159.98:616.89-008-057.36 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь доктора 

2751. Синиця А. С. Прагматико-когнітивна інтерпретація сучасної аналітичної 

філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.05 

"Історія філософії" / Синиця Андрій Степанович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

— Львів, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (47 назв). — 100 пр. — [2018-2233 А]

 УДК 167.2 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

2752. Лисак І. С. Проблема ненасилля у контексті модернізації сучасного 

українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Лисак Ігор Станіславович ; 

Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-2136 А] УДК 177.8:316.422(477) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

2753. Ангелова А. О. Архетипіка старості в релігійній традиції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
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Ангелова Ангеліна Олегівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. — [2018-2441 А] 
 УДК 2-18(100):612.67 
2754. Панчук І. І. Інституціональні процеси в релігійно-церковному комплексі 

Волинського регіону в умовах суспільно-політичних трансформацій (1939 — початок 
ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Панчук Ірина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Рівнен. 
держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2018. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (42 назви). — 
100 пр. — [2018-2635 А] УДК 2-67(477.82)"1939/2014" 

27 Християнство 

На ступінь кандидата 

2755. Гарат І. В. Ідеї ісихазму в творчості острозьких традиціоналістів кінця 
XVI — початку XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Гарат Іван Васильович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". 
— Острог (Рівнен. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2018-2691 А] УДК 27-877.2:141.131](477.81)"15/16"(092) 

2756. Заремба Є. М. Міжправославний конфлікт в Україні: витоки, перебіг, 
перспективи подолання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Заремба Євген Миколайович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 
100 пр. — [2018-1934 А] УДК 271.2-674(477) 

2757. Хром'як Н. Л. Природне богослов'я Карла Барта і його рецепція у 
сучасній богословській думці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 
наук : спец. 09.00.14 "Богослов'я" / Хром'як Наталія Львівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2018-2597 А] УДК 275.4-1(494)(092) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

На ступінь доктора 

2758. Журавльов О. В. Статистичне моделювання інституційного забезпе-
чення трансформації національних економік : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Журавльов Олексій Воло-
димирович ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та 
аудиту. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (55 назв). — 150 пр. 
— [2018-2089 А] УДК 311.17:338-048.76(477) 

На ступінь кандидата 

2759. Іриневич Ю. В. Статистичне оцінювання молодіжного ринку праці 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 
"Статистика" / Іриневич Юлія Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2018-2249 А] УДК 311.2:331.5-053.81(477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

2760. Бурлакова І. А. Соціально-психологічні основи професійного здоров'я 

фахівців економічної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 
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наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Бурлакова Ірина 

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

обл.), 2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—35 (62 назви). — 100 пр. — [2018-2609 А]

 УДК 316.6:613.6:330-051 

2761. Хижняк О. В. Колективні дії в умовах трансформації соціальних 

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

"Теорія та історія соціології" / Хижняк Олександр Володимирович ; Класич. приват. 

ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (59 назв). — 100 пр. — [2018-2513 А] УДК 316.454.3 

На ступінь кандидата 

2762. Аксенченко К. Б. Соціально-психологічні чинники професійної реадап-

тації безробітних в умовах сучасного соціуму : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роботи" / Аксенченко Кристина Борисівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-2321 А] УДК 316.61-057.19 

2763. Візнюк Ю. М. Самоприйняття як чинник розвитку соціальної іден-

тичності особистості в умовах сімейної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роботи" / Візнюк Юлія Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 

21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

2326 А] УДК 316.61:364.642 

2764. Полисаєв О. О. Лідерство в контексті суспільних трансформацій: 

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

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Полисаєв Олександр 

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

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2018-2148 А] УДК 316.46:316.422 

2765. Табанова А. І. Соціально-економічні та інституційні аспекти гендерної 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Анастасія Іванівна ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби 

зайнятості України, [Одес. нац. екон. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-2154 А] УДК 316.346.2(477) 

32 Політика 

На ступінь доктора 

2766. Бутирська І. В. Політичні чинники розвитку соціальної політики в 

нових державах-членах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 

розвитку" / Бутирська Ірина Валентинівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Чернівці, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38. — 

100 пр. — [2018-2325 А] УДК 32:351.83/.84](4-6ЄС) 

На ступінь кандидата 

2767. Бульдович П. В. Методологія неоінституціонального підходу в сучасній 

політичній науці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 
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23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Бульдович Павло Віталійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-2403 А] УДК 32-027.21 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

2768. Дідух Л. В. Становлення та розвиток технократизму як напряму полі-

тичної думки ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Дідух Лілія Віталіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 

100 пр. — [2018-2246 А] УДК 321.1:342.51-027.561]"19" 

2769. Петров П. Г. Модернізація політичних інститутів як чинник формування 

іміджу транзитивних демократій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Петров Павло Григорович ; 

Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-2071 А] УДК 321.7:327.8 

2770. Шапошніков А. О. Квазідержава як феномен сучасної політики : авто-

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

та процеси" / Шапошніков Антін Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2719 А] 

 УДК 321.01-027.583 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

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

На ступінь кандидата 

2771. Іванова І. І. Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських 

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Іванова Ілона Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-2733 А] УДК 323.382(48) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

2772. Іщейкін К. Є. Політико-правові засади бюджету участі в системі демо-

кратичних практик: світовий досвід і Україна : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Іщейкін 

Костянтин Євгенович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (34 назви). — 120 пр. — [2018-2336 А]

 УДК 323.212:005.8](100+477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

2773. Дирда А. О. Еволюція нейтралітету у зовнішній політиці європейських 

держав : (на прикладі Австрії, Фінляндії, Швеції, Швейцарії) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. 

систем та глобал. розвитку" / Дирда Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2018-2366 А] УДК 327(4) 

2774. Желіховський С. В. Конгрес Сполучених Штатів Америки у формуванні 

зовнішньополітичної стратегії ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

розвитку" / Желіховський Станіслав Вікторович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили, [Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка при М-ві закордон. справ]. 

— Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

1969 А] УДК 327:328](73)"20" 

2775. Козловська Ю. І. Політика США щодо регіону Західні Балкани в пост-

біполярний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Козловська 

Юлія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-2414 А]

 УДК 327(73):321.013(497)]"1991/2017" 

2776. Прихненко М. І. Вплив моделі лідерства Тоні Блера на зовнішню 

політику Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

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

Прихненко Максим Іванович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Донец. нац. 

ун-т ім. Василя Стуса]. — Чернівці, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-2268 А] УДК 327(410):[342.518-051:316.46](410)(092) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

2777. Валюшко І. О. Інформаційна безпека України в контексті російсько-

українського конфлікту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

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

Іванна Олександрівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Дипломат. акад. 

України при М-ві закордон. справ України]. — Миколаїв, 2018. — 17 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1927 А] 

 УДК 327.88(470+571):[351.86:004.056](477) 

2778. Джус О. А. Міжнародне військове партнерство та його роль у забез-

печенні державного суверенітету України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Джус Олександр 

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

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. 

— [2018-2330 А] УДК 327:355]:321.011(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

2779. Мельник Л. М. Теоретико-методологічні засади сталого розвитку 

машинобудівних підприємств на основі управління бізнес-процесами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Мельник Лілія Миколаївна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана 

Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (55 назв). — 

100 пр. — [2018-2782 А] УДК 330.101.541:005.5:621 

2780. Михайлов А. М. Формування інвестиційних ресурсів в аграрному 

секторі економіки: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михайлов Андрій Миколайович ; Сум. держ. ун-т, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Суми, 

2018. — 37 c., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (44 назви). — 100 пр. — 

[2018-2627 А] УДК 330.322:338.43 

На ступінь кандидата 

2781. Гук О. В. Стратегія підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки в парадигмі сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гук Олег 

Вікторович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Держ. НДІ інформатизації та 

моделювання економіки Мінеконрозвитку України]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2329 А] УДК 330.34:339.137 

2782. Кучер Р.-Д. А. Державне регулювання розвитку інвестиційної інфра-

структури АПК України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кучер Роман-Даниїл Аскольдо-

вич ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Нац. ін-т стратег. 

дослідж.]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-2575 А] УДК 330.322.025.12:338.436](477) 

2783. Магута О. В. Інноватизація вищої освіти в Україні на основі залучення 

цільового капіталу (ендавменту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, 

[Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2187 А] 

 УДК 330.341.1:378.014.6]:378.014.543.1-027.63](477) 

2784. Майовець Я. М. Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в 

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

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Майовець Ярина Михайлівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2539 А] УДК 330.1:[338.43.02:631.1](477) 

2785. Ткаченко М. А. Методи та моделі управління ризиками проектів у сфері 

інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Ткаченко Микола Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-2275 А] УДК 330.45:[005.8:004 

2786. Фурсова Н. А. Соціальні детермінанти економічної безпеки національної 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Фурсова Наталія Артемівна ; Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (30 назв). — 120 пр. — [2018-2677 А] УДК 330.342.146:351.863 

2787. Хайдура Хані Мохаммад. Державне регулювання інноваційного роз-

витку дослідницького сектора закладів вищої освіти України : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Хайдура Хані Мохаммад ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2678 А] 

 УДК 330.341.1:378.014.54](477) 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь кандидата 

2788. Дуда Г. Б. Формування, використання та розвиток трудового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств в системі інноваційної економіки : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Дуда Галина Богданівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 140 пр. — [2018-2730 А] УДК 331.522.4:631.11 

2789. Сікорський Ю. М. Формування системи мобільності людських ресурсів 

в ТНК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сікорський Юрій Миколайович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-2669 А] УДК 331.91 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

2790. Бутрим О. В. Теоретико-методологічні основи низьковуглецевого земле-

користування в контексті збалансованого розвитку агросфери : автореф. дис. на 

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

користування та охорони навколиш. середовища" / Бутрим Оксана Володимирівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (44 назви). — 100 пр. — [2018-

2286 А] УДК 332.362:338.43 

2791. Зубков Р. С. Механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної актив-

ності в регіоні: стратегічний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Руслан Сергійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Одеса, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(41 назва). — 100 пр. — [2018-1971 А] УДК 332.14:[330.322:330.341.1 

2792. Огієнко М. М. Розвиток людського потенціалу в умовах трансформації 

регіональних соціально-економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Огієнко Микола Миколайович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Відокрем. 

підрозділ "Миколаїв. філія Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв"]. — Одеса, 2018. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (33 назви). — 100 пр. — [2018-2707 А] 

 УДК 332.14:331.522.4 

2793. Рогатіна Л. П. Стратегічне управління економічним розвитком регіону в 

умовах забезпечення продовольчої безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ліда Петрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 36—39 (30 назв). — 100 пр. — [2018-2711 А] 

 УДК 332.14:338.439.02 
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На ступінь кандидата 

2794. Буряк А. А. Організаційно-економічні засади залучення прямих 

іноземних інвестицій у промисловість регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Буряк Альона Анатоліївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 

Полтава, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (36 назв). — 

120 пр. — [2018-2610 А] УДК 332.122:338.45]:339.727.22 

2795. Голвазін О. М. Формування поліцентричного розвитку України в умовах 

територіальної концентрації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Миколайович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Держ. НДІ інформатизації та 

моделювання економіки Мінеконрозвитку України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2328 А] УДК 332.146.2(477) 

2796. Денисенко В. О. Вплив трансформації відносин власності на форму-

вання середнього класу в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Денисенко Вікторія Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-2365 А] УДК 332.1.012.32-044.922:316.343-058.33](477) 

2797. Камінецька О. В. Удосконалення управління земельно-ресурсним по-

тенціалом територій на основі аналізу рівня добробуту : автореф. дис. на здобуття 

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

охорони навколиш. середовища" / Камінецька Оксана Валеріївна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-2531 А] УДК 332.3:330.59 

2798. Корнелюк О. А. Активізація транскордонного співробітництва міських 

поселень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Корнелюк Ольга Антонівна ; Східно-

європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2018-2252 А] 

 УДК 332.14(477-21-192.2):339.92(4) 

2799. Криленко Д. В. Стратегічні орієнтири сучасної моделі економічного 

зростання Причорноморського регіону в процесі реалізації фіскальної політики : 

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

продукт. сил і регіон. економіка" / Криленко Дмитро Володимирович ; Одес. нац. 

акад. харч. технологій, [ПВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і права"]. — Одеса, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2700 А] 

 УДК 332.14:336.22](477.7) 

2800. Мартинюк М. П. Економічне регулювання земельних відносин у сіль-

ському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мартинюк Максим Петрович ; 

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

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 120 пр. — [2018-2779 А] 

 УДК 332.2/.3:631.1 

2801. Михайлов М. С. Стратегічне управління інноваційним розвитком 

регіону в умовах перманентних кризових явищ : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михайлов Михайло Сергійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т 
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кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2706 А] 
 УДК 332.14:330.341.1-044.372 
2802. Орловський Є. С. Регіональна політика розвитку екологічного житло-

вого будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Орловський Євген 
Сергійович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 
архітектури"]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). 
— 100 пр. — [2018-2658 А] УДК 332.821 

2803. Павлюк С. І. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських 
територій в умовах децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павлюк Світлана 
Іванівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2350 А] 

 УДК 332.14:352.072.1](1-22) 
2804. Патицька Х. О. Формування фінансово-економічного потенціалу тери-

торіальних громад в умовах реалізації реформи місцевого самоврядування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. 
сил і регіон. економіка" / Патицька Христина Олегівна ; НАН України, ДУ "Ін-т 
регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2018. — 21 с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2636 А] 

 УДК 332.146:336.027:352 
2805. Пригодюк О. М. Формування і розвиток соціальної інфраструктури 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Пригодюк Олена Миколаївна ; Черкас. 
держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(16 назв). — 100 пр. — [2018-2665 А] УДК 332.145 

2806. Ребрина Н. Г. Організаційно-економічні засади інноваційного еко-
безпечного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ребрина Ніна 
Геннадіївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2310 А] 

 УДК 332.14:502.1 
2807. Синюра-Ростун Н. Р. Територіальна організація дошкільної та шкільної 

освіти регіону в умовах сучасних реформ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Синюра-Ростун 
Надія Романівна ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН 
України". — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(19 назв). — 100 пр. — [2018-2668 А] УДК 332.14:373.014.5 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

2808. Дєліні М. М. Трансформація інституційних засад формування механізму 
соціально-економічної відповідальності підприємництва в національній економіці : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Дєліні Марина Миколаївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., 
[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 100 пр. — [2018-2650 А] 

 УДК 334.7.02:005.35 
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На ступінь кандидата 

2809. Аль-Абабнех Хасан Алі Касем. Метаевристичний підхід до планування 

рекламної кампанії промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Абабнех Хасан Алі Касем ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. ВНЗ "Донец. 

нац.. техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2681 А] 

 УДК 334.716:659.1 

2810. Жихарцева О. О. Організаційно-економічний механізм управління 

ефективністю діяльності інтегрованих корпоративних систем : автореф. дис. на здо-

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

Жихарцева Олена Олександрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-

екон. ун-т. — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2018-2454 А] УДК 334.78.02 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

2811. Винниченко Н. В. Трансформація бюджетного менеджменту в умовах 

реформування сектору публічних фінансів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Винниченко 

Наталія Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 37 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 29—34 (48 назв). — 120 пр. — [2018-2046 А] УДК 336.14.02:005](477) 

2812. Портна О. В. Сукупний фінансовий потенціал України: архітектоніка та 

ефективність реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Портна Оксана Валентинівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2018. — 33 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 26—30 (50 назв). — 100 пр. — [2018-2588 А] 

 УДК 336(477) 

2813. Солодка О. О. Похідні фінансові інструменти мінімізації координа-

ційних деструкцій в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Солодка Ольга Олегівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(47 назв). — 150 пр. — [2018-2077 А] УДК 336.131:336.76](477) 

На ступінь кандидата 

2814. Ананьєв М. Ю. Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних 

паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ананьєв Микола Юрійович ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2081 А] УДК 336.761 

2815. Браткова І. М. Фінансові інструменти внутрішніх державних запозичень 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Браткова Іванна Миколаївна ; Держ. навч.-наук. установа 

"Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви) та в 

підрядк. прим. — 150 пр. — [2018-1964 А] УДК 336.27(477) 

2816. Вацлавський О. І. Бюджетний контроль в умовах реформування 

місцевого самоврядування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Вацлавський Олег Іванович ; 
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Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 130 пр. — [2018-2447 А] УДК 336.148:352](477) 

2817. Думич Н. Б. Адаптація досвіду державного регулювання інфляційних 

процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку економіки 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Думич Наталія Богданівна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2651 А] 

 УДК 336.748.12.025.12(477) 

2818. Д'яченко А. В. Кредитна складова фінансування житлового будівництва 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Д'яченко Антон Володимирович ; Держ. фіскал. служба 

України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2051 А] 

 УДК 336.77:332.834](477) 

2819. Каток В. В. Макроекономічне прогнозування та планування доходів 

Державного бюджету України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Каток Вікторія Вікторівна ; 

Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. 

обл.), 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

2053 А] УДК 336.144(477) 

2820. Ковпак О. В. Інституціональні інструменти зміцнення бюджетної без-

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

21.04.01 "Екон. безпека держави" / Ковпак Олена Володимирівна ; М-во внутр. справ 

України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2574 А] 

 УДК 336.14:351.863](477) 

2821. Левченко К. М. Фінансові послуги з управління активами інституційних 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Левченко Катерина Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2225 А] УДК 336.761 

2822. Назукова Н. М. Податкове навантаження на інвестиції в основний 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Назукова Наталія Миколаївна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 110 пр. — [2018-2632 А] 

 УДК 336.221.264:[330.322:330.142.211 

2823. Наконечна А. С. Адаптація фінансової архітектури суб'єктів господарю-

вання в умовах циклічності розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Наконечна 

Анастасія Сергіївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2743 А] 

 УДК 336.11:330.33 

2824. Нечипоренко А. В. Фінансові інструменти стимулювання регіонального 

розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нечипоренко Аліна Володимирівна ; Держ. 



   

 
29 

фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2744 А] 

 УДК 336.1:332.1](477) 

2825. Новосад І. В. Фіскальна складова митної безпеки України : автореф. дис. 

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

кредит" / Новосад Ірина Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 130 пр. — [2018-2470 А] 

 УДК 336.24(477) 

2826. Пархета Л. В. Медичне страхування та його роль у фінансовому забез-

печенні системи охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пархета Людмила 

Віталівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 

17 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

2229 А] УДК 336.5:368.9.06.041](477) 

2827. Скоринін А. П. Регулювання національної економіки на засадах форму-

вання конкурентоспроможної податкової політики України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Скоринін Андрій Петрович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2018-2670 А] 

 УДК 336.225.02(477) 

2828. Трофименко М. Ю. Фінансові ресурси розвитку соціальної інфраструк-

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Трофименко Марія Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (33 назви). — 

100 пр. — [2018-2673 А] УДК 336.14+330.322]:351.84](477) 

2829. Шевченко І. О. Розвиток державного фінансового аудиту виконання 

бюджетних програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шевченко Ірина Олександрівна ; Харків. 

нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2598 А] УДК 336.146/.148:657.6 

2830. Яковенко О. В. Кредитування сільськогосподарських підприємств як 

інструмент забезпечення продовольчої безпеки України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Яковенко 

Олексій Володимирович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, 

[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2600 А] 

 УДК 336.77:631.1]:351.863](477) 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

2831. Мельник Л. Ю. Формування економіки знань в аграрній сфері: теорія, 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельник Людмила Юріївна ; 

Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Миколаїв, 2018. — 

46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (59 назв). — 100 пр. — [2018-2342 А] 

 УДК 338.43.02:005.336.4 
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2832. Нєнно І. М. Формування державної морської політики в розрізі 

створення дієвих бізнес-моделей розвитку портів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" ; 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Нєнно Ірина Михайлівна ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Краматорськ (Донец. 

обл.), 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (37 назв). — 100 пр. — [2018-

2657 А] УДК 338.23:656.615 

2833. Рижикова Н. І. Інноваційно-орієнтований розвиток інвестиційної 

діяльності підприємств та об'єднань агропромислового виробництва: теорія, методо-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рижикова Наталія Іванівна ; Харків. 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 25—30 (47 назв). — 100 пр. — [2018-2107 А] 

 УДК 338.436:330.341.1:330.322 

На ступінь кандидата 

2834. Афтанділянц М. В. Кластерна стратегія управління економічним 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Афтанділянц Маргарита Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-2401 А] УДК 338.24:330.34 

2835. Бардіна Т. О. Розвиток сільських територій в умовах реформи де-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бардіна Тетяна Олегівна ; Полтав. держ. 

аграр. акад. — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-2684 А] УДК 338.244.47(1-22) 

2836. Бедрадіна Г. К. Теоретико-методичне обґрунтування заходів щодо 

підвищення якості послуг туристичних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

радіна Ганна Костянтинівна ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (29 назв). — 100 пр. — [2018-2402 А] УДК 338.486.2 

2837. Безкровний А. В. Управління міжгалузевою взаємодією підприємств та 

об'єднань агропромислового виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Андрій Васильович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (35 назв). — 

100 пр. — [2018-2641 А] УДК 338.436 

2838. Гацан В. В. Продуктова інноваційна політика харчових підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Гацан Вілена Володимирівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — 

Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

2613 А] УДК 338.439.02:330.341.1 

2839. Іванишина Г. С. Державне регулювання у сфері пробірного нагляду : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Іванишина Галина Сергіївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 150 пр. — [2018-2294 А]

 УДК 338.24.025.13:622.342 

2840. Коваленко Є. В. Організаційно-економічний механізм управління корпо-

ративною соціальною відповідальністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваленко Євген 

Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2018-2251 А] 

 УДК 338.24:005.35 

2841. Кошова Б. Р. Соціально-економічний розвиток туристичної інфра-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кошова Богдана Романівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 

100 пр. — [2018-2254 А] УДК 338.48.02 

2842. Мордовець А. В. Формування державної політики соціально-економіч-

ного партнерства органів влади та суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здо-

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

Мордовець Аліна Володимирівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем 

розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2629 А] 

 УДК 338.24:35.072 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

2843. Варламова І. С. Регулятори і важелі екологічної безпеки національної 

економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Варламова Ірина Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. 

— Запоріжжя, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — 150 пр. — 

[2018-2643 А] УДК 338.246.2:502.13](477) 

2844. Кучин С. П. Удосконалення державного регулювання економічним 

механізмом сфери культури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кучин Сергій 

Павлович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—40. — [2018-2739 А] УДК 338.242.4:008](477) 

На ступінь кандидата 

2845. Бунтов І. Ю. Державна підтримка розвитку біотехнологій в Україні : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Бунтов Іван Юрійович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. 

проблем розвитку. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2018-2608 А] УДК 338.246.027:60](477) 

2846. Володіна В. О. Державне регулювання інноваційними інтересами 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Володіна Валерія Олегівна ; ВНЗ 

"Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 120 пр. — [2018-2612 А] УДК 338.24:334.012.2](477) 

2847. Гинда С. М. Управління процесами інтелектуальної капіталізації 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гинда Стефанія Миколаївна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-2614 А] 

 УДК 338.24:005.336.4](477) 
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2848. Петруха С. В. Антикризове регулювання аграрного сектору економіки 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петруха Сергій Валерійович ; Держ. навч.-наук. 

установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(39 назв). — 150 пр. — [2018-2072 А] УДК 338.43.025.12(477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

2849. Багорка М. О. Маркетингова стратегія екологізації виробництва 

аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

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

Багорка Марія Олександрівна ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2018. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (64 назви). — 100 пр. — [2018-2683 А] 

 УДК 339.138:631.1]:502.1 

На ступінь кандидата 

2850. Алданькова Г. В. Управління маркетинговими комунікаціями торго-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Алданькова Галина Василівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(29 назв). — 100 пр. — [2018-2322 А] УДК 339.138:339.378 

2851. Навроцький Я. Ф. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки у 

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

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

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

— Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

2102 А] УДК 339.13:631.3](477) 

339.3 Внутрішня торгівля 

На ступінь кандидата 

2852. Павлова М. Б. Управління асортиментом товарів в роздрібних мережах 

крупноформатних підприємств торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Марина Борисівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

2585 А] УДК 339.372 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

2853. Музиченко М. В. Диверсифікація ринку природного газу ЄС в контексті 

забезпечення енергетичної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Микола Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2468 А] 

 УДК 339.5.057.7:620.9](4-6ЄС) 
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339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь кандидата 

2854. Гуменюк Я. М. Диверсифікація зовнішньоторговельних зв'язків аграр-

ного сектору економіки України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Гуменюк Ярослав Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

2766 А] УДК 339.924:338.33:338.432 

2855. Неботов П. Г. Організаційно-економічний механізм експортного 

контролю в оборонно-промисловому комплексі України : автореф. дис. на здобуття 

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

Неботов Петро Григорович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Держ. НДІ інформ. та 

моделювання економіки М-ва екон. розвитку і торгівлі України]. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 120 пр. — [2018-2302 А] 

 УДК 339.97:351.82 

2856. Ревякін Г. В. Закономірності циклічного розвитку глобальної еко-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ревякін Георгій 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 21 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2428 А] УДК 339.9 

2857. Сандул М. С. Глобальна конкурентоспроможність національних систем 

вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сандул Марія 

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

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2018-2108 А] УДК 339.9:005.332.4]:378 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

2858. Дідич Т. О. Теоретико-методологічні засади правоутворення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Дідич Тарас Олегович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 27—36 (95 назв). — 

100 пр. — [2018-2211 А] УДК 340.1 

2859. Ортинська Н. В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Ортинська 

Наталія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — 100 пр. — [2018-2659 А] УДК 340.132.1-053.2 

На ступінь кандидата 

2860. Бондаренко А. І. Концепт правозахисної діяльності сучасної держави : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
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історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бондаренко Аліна Ігорівна ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-2606 А] УДК 340.12 

2861. Габаковська Х. В. Дослідницький підхід як елемент методології у 

сучасній юриспруденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Габаковська Христина Василівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

2207 А] УДК 340.11 
2862. Гоменюк З. П. Концепція правової держави Б. Кістяківського: філо-

софсько-правові виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Гоменюк Зоряна Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-2765 А] УДК 340.12(092) 
2863. Грабовий В. В. Правова охорона власності в Україні: історико-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Грабовий 

Владислав Володимирович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-
Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-

2210 А] УДК 340.12(477) 

2864. Грень Н. М. Реалізація права людини на справедливий суд шляхом 

процедури присудової медіації: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 
і права; історія політ. і прав. учень" / Грень Наталія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2017. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-2692 А] УДК 340.11:[342.7:347.9 

2865. Дубовик О. І. Історико-порівняльний аналіз європейських моделей 
відновного правосуддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Дубовик Ольга Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2767 А] УДК 340.15.05(4) 
2866. Зарічний О. А. Участь громадськості у здійсненні публічної влади: 

теоретико-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Зарічний Олег Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2017. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2695 А] 
 УДК 340.11:323.21 

2867. Золотухіна О. М. Функціональне призначення нотаріату: теоретико-

правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 
Золотухіна Ольга Миколаївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Київ. ун-т 

туризму, економіки і права]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-2015 А] УДК 340.11:347.961.1 

2868. Канєнберг-Сандул О. К. Правове становище німецьких колоністів на 

Півдні України (кінець XVIII ст. — 1917 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Канєнберг-Сандул Оксана Костянтинівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2018-1890 А]

 УДК 340.12:325.4(477.7=112.2)]"179/1917" 
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2869. Любченко Я. П. Альтернативні способи вирішення правових спорів: 
теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 
учень" / Любченко Ярослав Павлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ 
держ. буд-ва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2137 А] 

 УДК 340.12 
2870. Музика М. П. Ірраціональність як напрям посткласичної філософії 

права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 
"Філософія права" / Музика Марія Петрівна ; М-во внутр. справ України, Львів. 
держ. ун-т внутр. справ, [Хмельниц. ун-т упр. та права Хмельниц. облради]. — Львів, 
2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2505 А] 

 УДК 340.12 
2871. Полатайко І. В. Втілення правової ідеології у правових системах 

сучасності: теоретико-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" / Полатайко Ірина Володимирівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля 
Данила". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2018-2263 А] УДК 340.11 

2872. Сенюта В. О. Філософські засади права інтелектуальної власності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 
"Філософія права" / Сенюта Вероніка Олександрівна ; М-во внутр. справ України, 
Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Хмельниц. ун-т упр. та права Хмельниц. облради]. — 
Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2594 А] 

 УДК 340.12:347.77/.78 
2873. Хаврат О. О. Механізм протидії виникненню правового нігілізму у сфері 

правозастосовної діяльності Національної поліції України : (теоретико-прав. 
аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Хаврат Олександра 
Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, 
М-во внутр. справ України]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2018-2435 А] УДК 340.13:351.74](477) 

2874. Ярунів М. І. Аксіологічно-нормативна парадигма свободи волі людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 
"Філософія права" / Ярунів Михайло Іванович ; М-во внутр. справ України, Львів. 
держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-2759 А] УДК 340.12 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

2875. Отрош М. І. Місце і роль Католицької церкви у міжнародному 
правопорядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 
12.00.11 "Міжнар. право" / Отрош Михайло Іванович ; НАН України, Ін-т держави і 
права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 (29 назв). 
— 100 пр. — [2018-2349 А] УДК 341.215.1:272 

На ступінь кандидата 

2876. Джихад Маджед Мохаммад Аль Шару. Інституційні механізми і 

процедури ООН в сфері боротьби з расизмом і расовою дискримінацією : автореф. 



   

 
36 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Джихад Маджед Мохаммад Аль Шару ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2018-

2617 А] УДК 341.123:341.231.14:323.14 

2877. Камінський І. І. Міжнародно-правова характеристика застосування 

незбройної сили : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Камінський Ігор Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

1936 А] УДК 341.233 

2878. Кузьмін Е. Е. Кваліфікація неміжнародних збройних конфліктів у 

міжнародному гуманітарному праві: зарубіжний досвід : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кузьмін Едуард 

Едуардович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1942 А] УДК 341.3 

2879. Утко-Масляник Ю. М. Правові аспекти співробітництва держав-членів 

Європейського Союзу у космічній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Утко-Масляник Юлія Миро-

славівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1957 А]

 УДК 341.229:061.1ЄС 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

2880. Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Антонов Володимир Олександрович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 29—34 (47 назв). — 120 пр. — [2018-1961 А] УДК 342.4(477) 

2881. Діордіца І. В. Адміністративно-правове регулювання кібербезпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Діордіца Ігор Воло-

димирович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 

(49 назв). — 100 пр. — [2018-2367 А] УДК 342.95:004.056](477) 

2882. Карпунцов В. В. Процесуальна компетенція органів прокуратури 

України: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Карпунцов Валерій Віталійович ; Держ НДІ М-ва внутр. справ України. — 

Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 100 пр. — [2018-2696 А]

 УДК 342.95:347.963](477) 

2883. Нашинець-Наумова А. Ю. Адміністративно-правове забезпечення 

інформаційної безпеки суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом", [НДІ публіч. права]. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—35 

(52 назви). — 100 пр. — [2018-1985 А] УДК 342.95:[004.056:346.2 

2884. Тімашов В. О. Адміністративно-правове забезпечення прав громадян 

України в умовах євроінтеграції: доктринальні положення : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Тімашов Віктор Олександрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2018. — 45 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 35—42 (63 назви). 

— 100 пр. — [2018-2638 А] УДК 342.95:342.7](477):339.922 

2885. Юровська В. В. Методи адміністративного права: теоретико-правові та 

праксеологічні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Юровська 

Вікторія Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 33 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (32 назви). — 100 пр. — [2018-2400 А] УДК 342.9.06 

На ступінь кандидата 

2886. Берізко В. М. Адміністративна відповідальність за порушення законо-

давства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Берізко 

Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2042 А] 

 УДК 342.95:343.37 

2887. Бєлінська Я. Ю. Адміністративно-правові засади взаємодії господар-

ських судів з органами публічної влади та громадськістю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Бєлінська Ярослава Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. 

упр. персоналом". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-1926 А] УДК 342.95:346.91 

2888. Булгаков О. С. Юрисдикція адміністративного суду щодо вирішення 

справ у сфері публічної служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Булгаков Олександр Сергійович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2362 А] УДК 342.98:347.998.85 

2889. Гришко О. М. Адміністративно-правовий статус органів та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Гришко Олександр Миколайович ; Держ. 

НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2451 А] УДК 342.97:347.952 

2890. Гудков Д. В. Адміністративно-правові засоби запобігання і протидії 

корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гудков Денис Воло-

димирович ; Сум. держ. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Суми, 2018. — 18 с. — Біб-

ліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2616 А] УДК 342.95:343.35](477) 

2891. Дорофеєва В. І. Конституційні засади участі громадських об'єднань в 

системі захисту прав людини: Україна та зарубіжний досвід : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Дорофеєва Вікторія Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2490 А]

 УДК 342.57:061.2:342.72/.73](477) 

2892. Думчиков М. О. Адміністративно-правові засади реформування системи 

загальнодержавних та місцевих податків і зборів в Україні : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Думчиков Михайло Олександрович ; Сум. держ. ун-т. 

— Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2652 А]

 УДК 342.95:336.22.021.8](477) 

2893. Іванченко О. Ю. Адміністративно-правовий аспект надання судових 

послуг в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Іванченко Олексій 

Юлійович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (8 назв). 

— 100 пр. — [2018-2459 А] УДК 342.97:347.96](477) 

2894. Китайка О. В. Конституційно-правовий статус дитини в Україні та 

міжнародні ювенально-правові стандарти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Китайка 

Ольга Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2018-2620 А] УДК 342.726-053.2(477+100) 

2895. Кібець Д. В. Адміністративно-правове регулювання валютних об-

межень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кібець Дар'я Вікторівна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-2654 А] УДК 342.95:336.74 

2896. Конєва С. О. Звільнення з публічної служби як захід запобігання коруп-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Конєва Світлана Олек-

сандрівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). 

— 100 пр. — [2018-1975 А] УДК 342.95:343.35](477) 

2897. Коровайко А. О. Адміністративно-правове регулювання державного 

управління у галузі закордонних справ в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Коровайко Андрій Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". 

— Одеса, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-1897 А] 

 УДК 342.951:351.88](477) 

2898. Коханчук С. С. Адміністративно-правові засади взаємодії органів пуб-

лічної адміністрації щодо забезпечення прав інвалідів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Коханчук Сергій Станіславович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 

[Акад. праці і соц. відносин і туризму]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2253 А] 

 УДК 342.95:[35.072:342.726-056.26 

2899. Лисенко Ю. О. Представництво в адміністративному процесі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Лисенко Юлія Олександрівна ; Запоріз. нац. 

ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-2465 А] УДК 342.95:347.965.43 

2900. Манькут А. Ю. Адміністративно-правові засади дисциплінарної 

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

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Манькут Андрій Юрійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2624 А] 

 УДК 342.95:347.963](477) 
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2901. Маськовіта М. М. Присяга працівника ОВС України: історико-правовий 

вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Маськовіта Марія 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-2780 А] УДК 342.535:351.74](477)(091) 

2902. Мельниченко Р. В. Адміністративно-правові засади податкового контролю 

трансфертного ціноутворення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Мельниченко Руслан Володимирович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2784 А] 

 УДК 342.95:351.713:336.227.025.12](477) 

2903. Нестор Я. В. Конституційні принципи здійснення судочинства в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Нестор Яна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

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

100 пр. — [2018-2786 А] УДК 342.565:347.97](477) 

2904. Панова Г. В. Втручання адміністративного суду в розсуд суб'єкта 

публічної адміністрації: сутність та підстави : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Панова Ганна Валеріївна ; Ун-т мит. справи та фінансів, [Запоріз. 

нац. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

2708 А] УДК 342.95:347.998.85 

2905. Поклад О. В. Громадський контроль за діяльністю поліції : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Поклад Олександр Валентинович ; Запоріз. нац. ун-т. 

— Запоріжжя, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2473 А]

 УДК 342.95:[323.21-047.64:351.74 

2906. Поклонська О. І. Журналіст як суб'єкт інформаційних відносин: 

конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Поклонська Ольга 

Ігорівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-2231 А] УДК 342.732:070.1 

2907. Рибак К. О. Містобудівна діяльність як об'єкт адміністративно-право-

вого регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рибак 

Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2018-2791 А] УДК 342.922:711.4 

2908. Рогач Л. І. Адміністративно-правова охорона господарських відносин в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рогач Лариса Іванівна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Тернопіль, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2270 А] 

 УДК 342.951:346](477) 

2909. Струкова К. О. Адміністративно-правове забезпечення системи без-

оплатної правової допомоги в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
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Струкова Крістіна Олексіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-

2274 А] УДК 342.95:364-787.82](477) 

2910. Уткіна М. С. Адміністративно-правові засади забезпечення функціону-

вання фінансової системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Уткіна Марина Сергіївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2675 А] УДК 342.95:336](477) 

2911. Уханенко С. А. Адміністративні процедури в сфері соціального захисту 

населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Уханенко Сергій 

Анатолійович ; Ун-т мит. справи та фінансів, [Міжнар. ун-т бізнесу і права]. — 

Дніпро, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2718 А] 

 УДК 342.95:351.84 

2912. Хоменко А. В. Розгляд публічно-правових спорів у сфері використання 

природних ресурсів у порядку адміністративного судочинства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Хоменко Андрій Васильович ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2395 А]

 УДК 342.95:347.998.85]:349.6 

2913. Цибульник Н. Ю. Адміністративно-правове забезпечення публічних 

закупівель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Цибульник 

Неллі Юріївна ; Запоріз. нац. ун-т, [НДІ публіч. права]. — Запоріжжя, 2018. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2396 А] 

 УДК 342.95:351.712](477) 

2914. Чирик С. В. Принципи адміністративної діяльності патрульної поліції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чирик Сергій Володимирович ; 

Запоріз. нац. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Запоріжжя, 2018. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2439 А] 

 УДК 342.95:351.745 

2915. Шаталова Л. М. Адміністративно-правові засади діяльності Міністер-

ства освіти і науки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Шаталова Лариса Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-2800 А] УДК 342.97:354.32](477) 

2916. Якушина О. С. Конституційне право на освіту: теорія та практика 

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

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Якушина Оксана Сергіївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-2320 А] УДК 342.733(477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

2917. Ващук О. П. Антроподжерельна невербальна інформація в криміналь-

ному провадженні: криміналістичні засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Ващук Олеся Петрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2018. — 46 с. — Бібліогр.: с. 32—42 (99 назв). — 100 пр. — [2018-

2611 А] УДК 343.98:316.772.2 

2918. Ковальчук С. О. Вчення про речові докази у кримінальному процесі: 

теоретико-правові та практичні основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Ковальчук Сергій Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. 

юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 44 с. — Бібліогр.: с. 33—40. — 100 пр. — [2018-

2413 А] УДК 343.146(477) 

2919. Коломієць Н. В. Заохочення у кримінально-виконавчому праві: теоре-

тичні засади та практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Коломієць Наталія Володимирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Чернігів. 

нац. технол. ун-т]. — Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (40 назв). — 100 пр. 

— [2018-2462 А] УДК 343.84 

2920. Михайленко Д. Г. Концепція кримінально-правової протидії корупцій-

ним злочинам в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Михай-

ленко Дмитро Григорович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 42 с. — 

Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2018-2626 А] УДК 343.35:343.851](477) 

На ступінь кандидата 

2921. Артеменко О. М. Кримінологічна характеристика та запобігання 

злочинам проти порядку проходження військової служби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Артеменко Олексій Миколайович ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1962 А] 

 УДК 343.9:344.13](477) 

2922. Білецький А. В. Участь громадськості у запобіганні корупційним зло-

чинам в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Білецький Андрій 

Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2163 А] 

 УДК 343.97:343.35]:323.21](477) 

2923. Бурлака О. В. Забезпечення реалізації слідчим суддею функції захисту 

прав, свобод та інтересів особи у кримінальному провадженні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Бурлака Олександр 

Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна"]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-2487 А] УДК 343.131.5(477) 

2924. Буряк К. М. Злочини проти професійної діяльності журналістів в 

Україні: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Буряк Катерина Михайлівна ; Держ. фіскал. 
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служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2727 А] УДК 343.4:070-051 

2925. Волохова К. В. Особливості судового провадження у суді присяжних : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Волохова 

Ксенія Вадимівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 

(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2645 А] УДК 343.11 

2926. Домашенко О. М. Класифікація тактичних помилок в слідчій діяль-
ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Домашенко Олексій Михайлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2212 А] 

 УДК 343.985 
2927. Дояр Є. В. Затримання особи у кримінальному провадженні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Дояр Євгеній 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2018. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

2213 А] УДК 343.125 

2928. Д'ячкова М. О. Засоби масової інформації як кримінологічний фено-

мен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Д'ячкова Марія Олегівна ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-2127 А] УДК 343.9:659.3 

2929. Карпова Н. Ю. Злочини проти правосуддя, які пов'язані з порушенням 

права особи на захист : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Карпова 

Наталія Юріївна ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1891 А] УДК 343.36(477) 

2930. Купар Д. Ю. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини 
проти порядку несення військової служби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Купар Дар'я Юріївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

2134 А] УДК 343.234:344.13 
2931. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Лазукова 
Оксана Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2223 А] 

 УДК 343.137:355.271](477) 

2932. Левицький А. О. Криміналістичне дослідження пломб : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Левицький Андрій 

Олегович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2018. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-2224 А] 

 УДК 343.982.323 
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2933. Любавіна В. П. Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини як засада кримінального провадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Любавіна Вікторія Петрівна ; Держ. 

фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2740 А] 

 УДК 343.131.7 

2934. Мазурок О. Я. Криміналістичне забезпечення діяльності Національної 

поліції під час розшуку безвісно відсутніх осіб : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Мазурок Олег Ярославович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-2300 А] УДК 343.98:351.741 

2935. Мирошниченко А. К. Кримінологічна характеристика помсти як мотиву 
вчинення злочинів щодо працівників правоохоронних органів та суду : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мирошниченко Анатолій Костянтинович ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — 
Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2140 А]

 УДК 343.9.01 

2936. Мілевський М. О. Досудове провадження щодо злочинів, пов'язаних із 

тероризмом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Мілевський Микола Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 

2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2062 А] 

 УДК 343.132:343.326 

2937. Моргун С. О. Суд присяжних в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Моргун Сергій Олександрович ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2018-2141 А] УДК 343.195(477) 
2938. Мороз А. О. Кримінально-правове дослідження злочину втручання в 

діяльність захисника чи представника особи (ст. 397 КК України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мороз Андрій Олександрович ; ВНЗ "Нац. 

акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (24 назви). — 100 пр. — 
[2018-2630 А] УДК 343.36(477) 

2939. Музиченко Т. О. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді щодо 

правомірності обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 
процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Музиченко Тетяна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-2469 А] УДК 343.156 

2940. Новохатська Д. В. Покарання та його призначення за злочини, що 

вчиняються через необережність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Новохатська Дарія Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. 

ун-т внутр. справ, [Класич. приват. ун-т]. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2146 А] УДК 343.24:343.222.4 
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2941. Олійник Д. О. Запобігання корупційним злочинам, що вчиняються при 

здійсненні митних процедур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Олійник Дмитро Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2788 А]

 УДК 343.35:339.543 

2942. Ольховенко О. І. Кримінально-правова характеристика злочину відмова 

свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання 

покладених на них обов'язків (ст. 385 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Ольховенко Олег Ігорович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2634 А] 

 УДК 343.364(477) 

2943. Перешивко О. С. Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка 

надає публічні послуги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Перешивко Ольга Сергіївна ; Акад. адвокатури України, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

2544 А] УДК 343.352 

2944. Пилипенко Є. В. Перешкоджання діяльності у кримінальному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пилипенко Євген 

Вікторович ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Луган. 

держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2747 А] 

 УДК 343.3/.7(477) 

2945. Родіонова Т. В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Родіонова Таїса Ва-

силівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1907 А]

 УДК 343.132(477) 

2946. Сало О. М. Реалізація повноважень керівником органу досудового 

розслідування при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Сало Олег Ми-

хайлович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2752 А] УДК 343.132 

2947. Свириденко С. В. Досудове розслідування у кримінальному про-

вадженні щодо осіб, які користуються недоторканністю : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Свириденко Станіслав Воло-

димирович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2755 А] 

 УДК 343.132:342.534.2 
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2948. Смик С. І. Підстави та процесуальний порядок здійснення допиту на 

стадії досудового розслідування в судовому засіданні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Смик Світлана Іванівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-1955 А] 
 УДК 343.144 

2949. Тімофєєва Л. Ю. Гуманістична парадигма кримінального права Украї-

ни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Тімофєєва Лілія Юріївна ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—18 

(39 назв). — 100 пр. — [2018-2714 А] УДК 343.01(477) 

2950. Тома М. Г. Особистість професійного злочинця, який відбуває по-

карання в місцях позбавлення волі : (як об'єкт кримінол. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Тома Маріана Георгіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2018-2354 А] УДК 343.97:343.8-052 
2951. Филь Р. С. Кримінально-правова охорона прав на об'єкти промислової 

власності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Филь 

Руслан Сергійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2018-1915 А] 
 УДК 343.37:347.77](477) 

2952. Харковець Ю. М. Інститут судових рішень в кримінальному процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 
Харковець Юрій Миколайович ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Ун-т держ. фіскал. служби 

України]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

2596 А] УДК 343.15(477) 

2953. Шапутько С. В. Повноваження слідчого судді щодо судового контролю 

у кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Шапутько Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2317 А] УДК 343.13(477) 
2954. Шепітько І. І. Судовий розгляд (судове слідство) в системі судового 

провадження у першій інстанції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Шепітько Ірина Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Львів, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2018-2399 А] УДК 343.13 

2955. Юрченко А. М. Процесуальне забезпечення взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами під час кримінального провадження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Юрченко Аліна 

Михайлівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Ун-т держ. фіскал. служби України]. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2119 А] 

 УДК 343.131:343.98 
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346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

2956. Коверзнев В. О. Господарсько-правове забезпечення кооперації в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Коверзнев Вадим Олександрович ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 

(35 назв). — 120 пр. — [2018-1974 А] УДК 346.27(477) 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

2957. Чабан О. А. Право фізичної особи на таємницю про стан здоров'я в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Чабан Олена 

Анатоліївна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2240 А] УДК 347.15/.17(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

2958. Надьон В. В. Суб'єктивний обов'язок як елемент змісту цивільних 

правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Надьон Вікторія Валентинівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 

2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (44 назви). — 100 пр. — [2018-2191 А] 

 УДК 347.4(477) 

2959. Пучковська І. Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов'язань : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Пучковська Ірина 

Йосипівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 42 с. — 

Бібліогр.: с. 30—39 (88 назв). — 150 пр. — [2018-2149 А] УДК 347.4 

На ступінь кандидата 

2960. Бойко А. О. Завдаток 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" / Бойко Алла Олександрівна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 150 пр. — [2018-2167 А]

 УДК 347.4(477) 

2961. Дихта Н. М. Договір доручення за римським приватним правом та його 

рецепція у сучасному цивільному законодавстві України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Дихта Наталя Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

2011 А] УДК 347.462(477):340.15 
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2962. Паєнок А. О. Договір роздрібної купівлі-продажу товарів за законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Паєнок Анна Олександрівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 150 пр. — [2018-2192 А] УДК 347.451(477) 

2963. Цопіна Н. Л. Договір довічного утримання (догляду) 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" / Цопіна Наталія 

Леонідівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

150 пр. — [2018-2198 А] УДК 347.4:364-783](477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

2964. Федорич І. Я. Здійснення права на спадкування 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" / 

Федорич Ірина Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-

Франківськ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 150 пр. — [2018-

2476 А] УДК 347.65/.68(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

2965. Іващенко В. А. Закономірності та тенденції розвитку законодавства у 

сфері інтелектуальної власності в Україні (ХІХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" ; 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Іващенко Віктор Анатолійович ; Приват. ВНЗ "Ун-т 

короля Данила", [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Івано-

Франківськ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2018-

2248 А] УДК 347.77/.78.04(477)"180/201" 

2966. Очкуренко С. В. Місце фінансового права в системі права України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Очкуренко Сергій Володимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 

(36 назв). — 100 пр. — [2018-1949 А] УДК 347.73(477) 

На ступінь кандидата 

2967. Андрейчук Л. В. Правова охорона комерційних найменувань за 

законодавством України та країн ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Андрейчук Любомир Вікторович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-2241 А] УДК 347.774(477+(4-6ЄС)) 

2968. Барін О. Р. Правові основи податкової системи України: сучасний стан, 

основні елементи, принципи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
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наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Барін 

Олександр Робертович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2018-2602 А] УДК 347.73:336.221](477) 

2969. Кадєтова О. В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в 

системі джерел права інтелектуальної власності: цивільно-правовий аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кадєтова Олена 

Веніамінівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", [НДІ інтелект. власності Нац. 

акад. прав. наук України]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-2216 А] УДК 347.77(477):341.176(4-6ЄС) 

2970. Марущак Я. С. Корпоративні права та обов'язки за законодавством 

України та Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і [цивіл.] процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Марущак Ярослав Сергійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2625 А]

 УДК 347.721(477+4-6ЄС) 

2971. Тараненко К. Ю. Податково-правовий патерналізм фіскальної держави : 

(за законодавством України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Тараненко Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-2236 А] УДК 347.73(477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

2972. Ізотова М. О. Правовий статус керівника місцевої прокуратури : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Ізотова Марія Олександрівна ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2018-2016 А] УДК 347.963.1 

2973. Котвяковський Ю. О. Оскарження рішень третейських судів у порядку 

цивільного судочинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Котвяковський Юрій Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Ін-т законодавства Верховної Ради України]. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2019 А] УДК 347.998.72 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

2974. Любчик О. А. Проблеми кодифікації трудового законодавства України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Любчик Олександр Андрійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Київ, 2018. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 34—36 (30 назв). — 100 пр. — [2018-2138 А] УДК 349.2(477) 

2975. Павліченко В. М. Проблеми гармонізації національного нормативно-

правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного законо-

давства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Павліченко Володимир Миколайович ; Київ. нац. 
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ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2018. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 100 пр. — [2018-2584 А] 

 УДК 349.2:35.08](477):341 

На ступінь кандидата 

2976. Галицька Д. С. Адаптація національного трудового законодавства про 

відповідальність до законодавства Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 

Галицька Дар'я Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2567 А] 

 УДК 349.2(477):341(4-6ЄС) 

2977. Грибан І. О. Правове регулювання оплати праці суддів в умовах 

євроінтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Грибан Інна Олександрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2050 А] 

 УДК 349.232:347.962.7](477) 

2978. Губська Я. В. Матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загально-

обов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Губська Яна Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2569 А] УДК 349.2:368.95 

2979. Олійник Н. М. Забезпечення рівності прав громадян при прийнятті на 

роботу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Олійник Наталя Максимівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2583 А] УДК 349.2:342.722 

2980. Пономаренко Є. Ю. Правове регулювання звільнення суддів з посади та 

припинення його повноважень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Пономаренко Євген Юрійо-

вич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

2073 А] УДК 349.22:347.962.2](477) 

2981. Романюк Р. В. Виникнення, зміна та припинення трудових правовід-

носин з суддями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Романюк Роман Васильович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2592 А] 

 УДК 349.2:347.962.082 

2982. Танасевич О. В. Правове регулювання матеріальної відповідальності 

роботодавця за шкоду, спричинену порушенням трудових прав працівника : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Танасевич Олена Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. 

ін-т МВС України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. ?—15 (10 назв). — Примірник 

деф.: на с. 13—14 текст не надруковано. — 100 пр. — [2018-1911 А] 

 УДК 349.233(477) 
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2983. Фурлет Н. Я. Керівник закладу вищої освіти — суб'єкт трудового права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Фурлет Наталія Ярославівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 2018. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2157 А] 

 УДК 349.22:378.091.113](477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь кандидата 

2984. Беспалов О. О. Соціальне забезпечення суддів в умовах євроінтеграції 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Беспалов Олександр Олександрович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2043 А] 

 УДК 349.3:347.962.1](477) 

2985. Бородкін М. В. Юридичні факти як підстави виникнення соціально-

забезпечувальних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бородкін Михайло 

Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2607 А] УДК 349.3 

2986. Чижов Д. А. Правовий механізм забезпечення соціального захисту 

людини в умовах військових конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Чижов Денис 

Анатолійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-1959 А] УДК 349.3:342.78 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

2987. Буракова А. М. Визнання недійсними рішень органів владних повно-

важень як спосіб захисту земельних прав : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; при-

родоресурс. право" / Буракова Алла Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-2404 А] УДК 349.41(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь кандидата 

2988. Старосуд І. М. Правові засади забезпечення екологічних освіти та 

виховання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Старосуд Ірина Миколаївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2389 А] 

 УДК 349.6:37.017](477) 
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35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь доктора 

2989. Воронов О. І. Прийняття управлінських рішень в індетермінованих 

умовах у сфері державної служби: соціально-психологічний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 

Воронов Олександр Ігоревич ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 

Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (52 назви). — 100 пр. — [2018-

2729 А] УДК 35.077.6:316.61 

2990. Обушна Н. І. Механізми формування та розвитку публічного аудиту в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Обушна Наталія Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України. — Київ, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(40 назв). — 100 пр. — [2018-2228 А] УДК 35.073.526(477) 

На ступінь кандидата 

2991. Андреєв В. М. Теоретико-методологічні засади селекції кадрів публічної 

служби України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Андреєв Василь Миколайович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 110 пр. — [2018-2082 А] УДК 35.082(477) 

2992. Гасимов Р. А. Електронне урядування як механізм публічного управ-

ління та адміністрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гасимов Ровзат Афат огли ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2450 А] 

 УДК 35.07-028.27 

2993. Нікіфорова І. І. Особливості впливу політичної конкуренції на процес 

державотворення у ліберально-демократичних суспільствах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Нікіфорова Інна Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2018-2144 А] УДК 35:321.01 

2994. Носик О. А. Розвиток служби управління персоналом державного органу 

на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / Носик Оксана Анатоліївна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2506 А] 

 УДК 35.08 

2995. Привалова Н. В. Організаційний розвиток органів публічної влади: 

моніторинг якісної трансформації людських ресурсів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Привалова Наталія Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, 

[Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 

Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-2748 А] УДК 35.07 

2996. Усаченко О. О. Розвиток системи базових механізмів державного управ-

ління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 
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25.00.02 "Механізми держ. упр." / Усаченко Олександр Олександрович ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

110 пр. — [2018-2393 А] УДК 35.073 

2997. Фоменко О. П. Інституціональний механізм публічно-приватного парт-

нерства в Україні в контексті децентралізації влади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Фоменко 

Олена Петрівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2756 А] 

 УДК 35.072.2:334](477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

2998. Долот В. Д. Механізми державного управління ціноутворенням в системі 

охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Долот Володимир Денисович ; Нац. 

ун-т цивіл. захисту України, [Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій]. — 

Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (44 назви). — 100 пр. — 

[2018-2452 А] УДК 351.77:338.5](477) 

2999. Дунаєв І. В. Механізми модернізації регіональної економічної політики в 

Україні в умовах інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дунаєв Ігор Воло-

димирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 

держ. упр. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (58 назв). — 

120 пр. — [2018-1968 А] УДК 351.82:332.14-048.35](477) 

На ступінь кандидата 

3000. Батюк А. А. Державне регулювання ринку праці молоді в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Батюк Анна Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Пре-

зидентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-2603 А] УДК 351.83(477) 

3001. Баюк М. І. Формування та реалізація політики державної безпеки в 

гуманітарній сфері 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" / Баюк Микола Іванович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та 

права. — Хмельницький, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-2484 А] УДК 351.86:351.85](477) 

3002. Бисага К. В. Державне управління у сфері протидії легалізації (від-

миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Бисага Катерина Володимирівна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2723 А] 

 УДК 351.82:343.9.024-048.66:336.7](477) 

3003. Бунчук М. М. Фінансово-економічний механізм формування та реа-

лізації державної політики протидії тероризму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бунчук 
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Микола Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2285 А] 

 УДК 351.72:[351.86:343.326 

3004. Вичалківська Ю. С. Механізми демократичного цивільного контролю 

над сектором 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 

охорони громад. порядку" / Вичалківська Юлія Сергіївна ; Хмельниц. облрада, 

Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-2488 А] УДК 351.9:351.86](477) 
3005. Герасименко Н. М. Механізми управління процесами обміну по-

датковою інформацією в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Герасименко Наталія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 

— Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-
2764 А] УДК 351.713:336.22 

3006. Дергач А. В. Механізми державного управління міграційними процесами 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дергач Анна Вадимівна ; Нац. акад. держ. упр. при 
Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-2125 А] УДК 351:314.15](477) 

3007. Коваль Я. С. Механізми державного регулювання антикризовим 

управлінням економічною безпекою банківських установ України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 
упр." / Коваль Яна Сергіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2771 А] 

 УДК 351.82:336.71:005.931.1](477) 

3008. Коновал В. О. Організаційно-правові механізми державного управління 
електронним урядуванням на місцевому рівні на прикладі територіальної громади 

міста Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Коновал Вадим Олександрович ; Ін-т підгот. 

кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2773 А] УДК 352.07-028.27(477-25) 

3009. Куліш П. Ю. Організаційно-правовий механізм публічного управління у 

сфері міжнародної технічної допомоги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Куліш Поліна 

Юріївна ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2417 А] УДК 351.88:339.96 

3010. Лужикова Є. О. Міжнародні виборчі стандарти формування системи 

публічного управління в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лужикова Єлизавета 
Олександрівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-2577 А] УДК 351(477):324.073(100) 

3011. Медведєв М. Ю. Форми і методи публічного адміністрування у 

податковій системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фін. право; інформ. право" / Медведєв 

Михайло Юрійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2018-2139 А] УДК 351.713:336.22](477) 
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3012. Молошна О. Л. Удосконалення державно-службових відносин в системі 

публічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Молошна Олена Леонідівна ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-2467 А] УДК 351.74.08 

3013. Олексюк Л. В. Механізми державного регулювання електронного 

доступу до публічної інформації та відкритих даних : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Олексюк 

Лілія Віталіївна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2787 А] 

 УДК 351:347.83:004.77 

3014. Решевець І. В. Політико-адміністративний менеджмент в умовах 

державотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Решевець Ігор Володимирович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 

2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2590 А] 

 УДК 351:342.5 

3015. Савенок В. В. Модернізація системи публічної влади в адміністра-

тивному районі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Савенок Вячеслав Володимирович ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2311 А] 

 УДК 352.071.2-048.78(477) 

3016. Сітарський С. М. Інституціоналізація діяльності органів державної 

влади щодо врегулювання політичних конфліктів у контексті національної безпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Сітарський Сергій Миколайович ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-2508 А] УДК 351.86:316.48](477) 

3017. Щурба М. Формування державної політики протидії відмиванню коштів 

у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Щурба Мікеле ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 110 пр. — [2018-2200 А] УДК 351.82(4-6ЄС) 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні  

науки. Оборона. Збройні сили 

На ступінь кандидата 

3018. Коваленко Р. І. Скорочення часу реагування аварійно-рятувальних 

формувань на локальні надзвичайні ситуації шляхом використання багатофункціо-

нальних кузовів-контейнерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 21.02.03 "Цивіл. захист" / Коваленко Роман Іванович ; Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. 

— 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (19 назв). — 120 пр. — [2018-2736 А] 

 УДК 355.588:614.8:621.869.88 
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37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

3019. Галян О. І. Розвиток ідеї суб'єктності особистості школяра у вітчизня-

ному педагогічному дискурсі ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Галян Олена 

Іванівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36 (46 назв). — 100 пр. — [2018-2405 А] 

 УДК 37.012:373.3/.5.091.212]"19" 

3020. Зузяк Т. П. Тенденції становлення педагогічної освіти на Поділлі (кінець 

XVIII — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Зузяк Тетяна 

Петрівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Полтава, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 

(45 назв). — 100 пр. — [2018-2333 А] УДК 37.014(477.43/.44)"179/190" 

3021. Карпенко О. Є. Розвиток опіки над дітьми у педагогічній теорії та 

практиці Польщі (ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Карпенко 

Ореста Євгенівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. 

обл.), 2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (60 назв). — 100 пр. — [2018-2295 А]

 УДК 37.013.42:347.64](438)"190/201" 

3022. Сокол М. О. Система педагогічних понять в історії розвитку педа-

гогічної науки (ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Сокол Мар'яна 

Олегівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2018. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2018-2315 А]

 УДК 37.013"18/19" 

На ступінь кандидата 

3023. Бахмач Л. А. Освітня діяльність та науково-педагогічні ідеї А. М. Алек-

сюка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Бахмач Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2324 А] 

 УДК 37.013(477)(092)"19/20" 

3024. Лебединська М. О. Візантійські традиції музичного виховання в церков-

ній обрядовості Київської Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Лебединська Марина 

Олександрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Полтав. нац. 

пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2373 А] 

 УДК 37.051.31:[78.033.2:27-528.5]](477)"08/12" 

3025. Лі Лань. Формування художнього сприйняття підлітків у процесі форте-

піанного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лі Лань ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-2096 А] УДК 37.018.54.015.3:78 
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3026. Маврін В. В. Розвиток теорії і практики педагогіки життєтворчості 

особистості у вітчизняній освіті (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Маврін Віталій Володимирович ; Мелітопол. держ. 

пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Класич. приват. ун-т]. — Мелітопіль (Запоріз. 

обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-1943 А]

 УДК 37.013:015.31](477)"195/201" 

3027. Ставкова С. Г. Неперервна професійна підготовка соціальних праців-

ників до супервізійної діяльності в Канаді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ставкова Софія 

Георгіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2152 А] УДК 37.018.4:364-43](71) 

3028. Твердохліб Г. В. Професійна самореалізація вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Твердохліб Ганна Віталіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2111 А]

 УДК 37.091.12.011.3-051:81'243 

3029. Хайдарі Н. І. Організація виховання в елітних школах-пансіонах у 

Великій Британії на прикладі "паблік скулз" (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Хайдарі Наталія Ігорівна ; Хмельниц. гуманітар.-

пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-2512 А] УДК 37.015.31.018.32(410)"199/201" 

3030. Шугайло Я. В. Соціально-педагогічні умови подолання негативного 

впливу засобів масової інформації на соціалізацію підлітків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Шугайло 

Яна Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 104 пр. — [2018-2159 А]

 УДК 37.013.42:[316.776.23:316.62-053.6 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

3031. Пушкарьова Т. О. Теорія і практика педагогічного проектування в 

системі загальної середньої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Пушкарьова Тамара Олексіївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—34 (114 назв). — 100 пр. — [2018-2269 А] УДК 373.02 

На ступінь кандидата 

3032. Ситар І. В. Розвиток теорії та технологій наукового управління 

загальноосвітніми навчальними закладами в Україні (1991—2016 роки) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика 

упр. освітою" / Ситар Іванна Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2018-2151 А] 

 УДК 373.07:005.34-028.42](477)"1991/2016" 
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373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

3033. Березіна О. О. Організаційно-педагогічні умови освітньої діяльності 

дошкільних навчальних закладів нового типу (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Березіна Ольга Олексіївна ; Мелітопол. держ. пед. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Маріупол. держ. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. 

обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2041 А]

 УДК 373.2.091"198/201" 

3034. Пєчка Л. Є. Формування основ ціннісного ставлення до власного 

здоров'я дітей 6—7 року життя у взаємодії дошкільного навчального закладу і 

початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Пєчка Лариса Євгенівна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т проблем виховання, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Київ, 

2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (26 назв). — 100 пр. — [2018-2193 А]

 УДК 373.2/.3.015.31:613 

373.3 Початкова школа 

На ступінь кандидата 

3035. Вільхова О. Г. Форми і методи виховання дітей молодшого шкільного 

віку засобами народної хореографії в освітньому просторі України (1945—1991 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. пе-

дагогіка та історія педагогіки" / Вільхова Оксана Григорівна ; Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-2526 А] УДК 373.3.091.33-027.22:793.31](477)"1945/1991" 

3036. Соняк Н. Л. Дидактичні умови формування комунікативної компетент-

ності молодших школярів у процесі роботи з текстом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Соняк Наталія 

Леонідівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-2352 А] УДК 373.3.26:808.5 

3037. Чапюк Ю. С. Дидактичні умови розвитку креативного мислення молод-

ших школярів у процесі навчання іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Чапюк Юлія Сергіївна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Тернопіль, 2018. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13— 15 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-2356 А] УДК 373.3.016:811.111]:159.955 

373.5 Середні школи 

На ступінь кандидата 

3038. Бойченко А. В. Формування рухових здібностей учнів 8—9 класів у 

процесі занять футболом з використанням інноваційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Бойченко Артем Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 

[Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2018-1883 А] 

 УДК 373.5.016:796.332 
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377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

3039. Бушнєв Ю. С. Формування громадянської позиції майбутніх учителів у 
позанавчальній діяльності педагогічного коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бушнєв 
Юрій Сергійович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2642 А] 

 УДК 377.8.017.4 
3040. Гаврищук І. В. Формування виробничо-технічної орієнтації майбут-

нього робітника у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Гаврищук Ірина Василівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. 
держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 
[2018-1928 А] УДК 377.048:331.54 

3041. Єфімов Д. В. Розбудова системи початкової професійної освіти Донбасу 
в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Єфімов 
Дмитро Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 130 пр. — [2018-2411 А] 

 УДК 377(477.6)"185/191" 
3042. Закусилова Т. О. Формування основ професіоналізму майбутніх ме-

дичних сестер у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Закусилова Те-
тяна Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 150 пр. — [2018-2176 А] УДК 377.3:614.253.5 

3043. Малишева Л. С. Формування здоров'язбережувальної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного 
коледжу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
"Теорія і методика проф. освіти" / Малишева Леся Сергіївна ; Держ. закл. "Пів-
денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-
каренка]. — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(14 назв). — 100 пр. — [2018-2098 А] УДК 377.8.015.31:613 

3044. Поєдинцева Л. Л. Формування фахової компетентності майбутніх 
медичних сестер у процесі професійної підготовки у медичних коледжах : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 
проф. освіти" / Поєдинцева Лариса Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", 
[Укр. інж.-пед. акад.]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2546 А] УДК 377.3:614.253.5 

3045. Черненко Я. І. Формування геометричних умінь учнів професійно-
технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Черненко Яна Ігорівна ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2436 А] УДК 377.016:514 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

3046. Клочко О. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-
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комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Клочко Оксана Віталіївна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (69 назв). — 100 пр. — [2018-2338 А] 

 УДК 378.147:631.15]:004 

3047. Кравченко О. І. Теоретико-методологічні засади моделювання стра-

тегічного розвитку університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Кравченко Олена Іванівна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 

2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 100 пр. — [2018-2371 А] 

 УДК 378.4.07:005.21 

3048. Кучер С. Л. Теоретичні і методичні засади неперервної дизайн-під-

готовки майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кучер Світлана 

Леонідівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [ДВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — 

Хмельницький, 2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. 

— [2018-2500 А] УДК 378.011.3-051:62 

3049. Лілік О. О. Теоретичні і методичні основи формування готовності 

майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-літературними 

поняттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Лілік Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т "Чернігів. 

колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(64 назви). — 100 пр. — [2018-2501 А] УДК 378.011.3-051:821.161.2.09 

3050. Ненько Ю. П. Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої 

комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Ненько Юлія Петрівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих, Нац. акад. пед. наук України]. — Рівне, 2018. — 39 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (57 назв). — 100 пр. — [2018-2345 А] 

 УДК 378.147:355.58 

3051. Пономарьова Н. О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

учителів інформатики до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Пономарьова Наталія Олександрівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 

(92 назви). — 100 пр. — [2018-2028 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:004 

3052. Проворова Є. М. Теорія і практика методичної підготовки майбутнього 

вчителя музики на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Проворова Євгенія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. 

— 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (60 назв). — 100 пр. — 

[2018-2425 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

3053. Рева Т. Д. Теоретико-методичні засади реалізації компетентнісного 

підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх провізорів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Рева Тетяна Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 

(53 назви). — 120 пр. — [2018-2750 А] УДК 378.147:615:54 
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3054. Скиба К. М. Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у 

США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Скиба Катерина Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. 

ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 40 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (61 назва). — 100 пр. — [2018-2351 А] 

 УДК 378.147:81'25-051](73) 

3055. Сліпчук В. Л. Тенденції професійної підготовки фахівців фармацев-

тичної галузі в Україні (ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Сліпчук Валентина Леонідівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38 (60 назв). — 

104 пр. — [2018-2235 А] УДК 378.147:615](477)"19/20" 

3056. Ярхо Т. О. Теоретичні і методичні основи фундаменталізації математич-

ної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Ярхо Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 100 пр. — [2018-2120 А] УДК 378.147:51 

3057. Ястремська С. О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх 

магістрів сестринської справи у вищих медичних навчальних закладах засобами 

дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ястремська Світлана Олек-

сандрівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка]. — Хмельницький, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(58 назв). — 100 пр. — [2018-2520 А] УДК 378.6.018.43:614.253.6 

На ступінь кандидата 

3058. Азаров І. С. Підготовка майбутніх офіцерів до прогностичної діяльності 

у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Азаров Іван Сергійович ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черня-

ховського, [Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

2201 А] УДК 378.147:355.232 

3059. Бермудес Д. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та 

хореографії до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Бермудес Діана Валеріївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2018-2202 А] УДК 378.011.3-051:[796+792.8 

3060. Бистрова Б. В. Професійна підготовка бакалаврів з кібербезпеки у 

вищих навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бистрова Богдана 

Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — [2018-2486 А] 

 УДК 378.147:004.946.5.056](73) 

3061. Біляй Ю. П. Методична система підготовки майбутніх вчителів мате-

матики та інформатики до використання технологій дистанційного навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Біляй Юрій Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2166 А]

 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:[51+004 

3062. Благий О. С. Формування здоров'язбережувальної компетентності май-

бутніх інженерів-технологів харчової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Благий Ольга 

Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2018-2242 А] УДК 378.147:663/664]:613 

3063. Борейчук А. В. Формування освітніх компетентностей майбутніх 

юристів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Борейчук Анна 

Вікторівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2003 А] 

 УДК 378.147:34 

3064. Васюкович О. М. Формування професійної готовності майбутніх авіа-

диспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Васюкович Оксана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2564 А] 

 УДК 378.147:[656.71.071.1:654.19 

3065. Вей Чжеюань. Міжкультурне виховання студентів вищих навчальних 

закладів засобами музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Вей Чжеюань ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-2206 А] УДК 378.015.31:316.7 

3066. Гельжинська Т. Я. Формування організаційної компетентності май-

бутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Гельжинська Тетяна Ярославівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — 

Полтава, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-2327 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:62/64 

3067. Губіна О. Ю. Організаційно-педагогічні засади відкритої освіти в 

університетах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Губіна Оксана 

Юріївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2615 А] УДК 378.018.4(410) 

3068. Дранко А. А. Формування професійної взаємодії майбутніх пілотів 

цивільної авіації у процесі наземної практичної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дранко Альміра Анатоліївна ; Класич. приват. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-2087 А] УДК 378.6.091.33-027.22:656.7 

3069. Дружченко Т. П. Методика диференційованого навчання англійського 

усного монологічного мовлення майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дружченко 

Тетяна Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2247 А] УДК 378.147:34]:808.51 
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3070. Ду Лян. Музично-просвітницька діяльність студентів у позанавчальній 

роботі як умова їх самореалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ду Лян ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(6 назв). — 100 пр. — [2018-2289 А] УДК 378.091.322:78 
3071. Думанська Т. В. Формування математичних компетентностей бакалаврів 

економічних спеціальностей у процесі навчання вищої математики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Думанська Тетяна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

2174 А] УДК 378.147:33]:51 

3072. Ємчик О. Г. Розвиток творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у 

процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ємчик Олександра 
Григорівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Рівне, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2018-2292 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051 

3073. Жовнич О. В. Методика навчання професійно орієнтованого англо-
мовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Жовнич Олеся Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2018. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2018-2455 А] 

 УДК 378.016:811.111'271]:070 

3074. Задорожна О. І. Формування в майбутніх лікарів німецькомовних 

комунікативних стратегій в рецептивних видах мовленнєвої діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Задорожна Ольга Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2412 А] 

 УДК 378.147:614.253.1/.2]:811.112.2 
3075. Заячковський В. М. Розвиток технологічної культури керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Заячковський Володимир Михайлович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Ми-

хайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (20 назв). — 120 пр. — [2018-2458 А] УДК 378.046-021.68:373.07 

3076. Калінська О. П. Розвиток педагогічної майстерності викладача еко-

номічних дисциплін у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Калінська 
Оксана Павлівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—17 (30 назв). — 100 пр. — [2018-2130 А] 

 УДК 378.091.12.011.3-051:33 

3077. Кас'яненко О. М. Формування готовності майбутніх вихователів до 
роботи з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кас'яненко Оксана Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Мукачів. держ. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(30 назв). — 100 пр. — [2018-2532 А] УДК 378.147:373.2.04 
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3078. Качмарчик С. Г. Формування культури професійного спілкування у 

майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Качмарчик Світлана Григорівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2250 А] УДК 378.147:005 

3079. Кожуріна І. Є. Підготовка майбутніх учителів до індивідуально 

спрямованої фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Кожуріна Ірина Євгеніївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2091 А] УДК 378.011.3-051 

3080. Купчак М. Я. Підготовка майбутніх експертів з екології у вищих 

навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Купчак Мар'яна Ярославівна ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-1977 А] 

 УДК 378.147:502/504:004 

3081. Левко М. І. Формування політичної культури майбутніх офіцерів у 

фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Левко Мар'яна Іванівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-2297 А] УДК 378.147:355.092]:32 

3082. Літвякова Н. В. Маркетингові дослідження як засіб диференціації 

освітніх послуг в системі післядипломної освіти педагогічного університету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Літвякова Наталія Василівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2374 А] 

 УДК 378.07:339.138]:[378.6.046-021.68:37 

3083. Ло Чао. Методика вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва засобами технології персоніфікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ло Чао ; Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського"]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2097 А] УДК 378.011.3-051:78 

3084. Ма Мінь. Методика навчання усного китайського діалогічного мовлення 

майбутніх філологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ма Мінь ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 110 пр. — 

[2018-2741 А] УДК 378.016:811.581 

3085. Матвійчук-Юдіна О. В. Комплекс електронних освітніх ресурсів 

навчання комп'ютерної графіки майбутніх бакалаврів кібербезпеки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. 

технології в освіті" / Матвійчук-Юдіна Олена Василівна ; Нац. акад. пед. наук 
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України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2018-2704 А] 

 УДК 378.147:004.056 

3086. Микитенко В. О. Формування мовної особистості студента у процесі 

вивчення синтаксису в багатопрофільних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Микитенко 

Вікторія Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 104 пр. — [2018-1946 А] 

 УДК 378.016:811.161.2'367 

3087. Мойсеюк В. П. Формування культури професійного здоров'я майбутніх 

соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мойсеюк Василь Петрович ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2579 А] 

 УДК 378.147:37.013.42-051]:613 

3088. Мусоріна М. О. Формування технічної компетентності майбутніх 

фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Мусоріна Марина Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. 

— [2018-2227 А] УДК 378.147:629.5.072 

3089. Нагорняк С. В. Педагогічні умови формування правосвідомості сту-

дентів за спеціальністю правознавство у процесі виховної роботи коледжу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Нагорняк Світлана Василівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 

(33 назви). — 120 пр. — [2018-2344 А] УДК 378.147:34 

3090. Надтока О. О. Підготовка майбутніх тренерів-викладачів до виховної 

роботи у дитячо-юнацьких спортивних школах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Надтока 

Олександр Олександрович ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — Запоріжжя, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2142 А]

 УДК 378.011.3-051:796 

3091. Олексієнко Н. О. Формування моральної культури у майбутніх бака-

лаврів цивільного захисту в процесі вивчення української мови : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Олексієнко Наталія Олегівна ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1948 А] 

 УДК 378.016:811.161.2]:347.965 

3092. Осіпчук Н. В. Навчання іноземних мов у вищих технічних навчальних 

закладах України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Осіпчук Наталія Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-2348 А] УДК 378.016:81'243]:62](477)"195/200" 

3093. Пилипенко О. П. Професійна підготовка фахівців ветеринарного 

профілю у ВНЗ Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пилипенко Олена Петрівна ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-2230 А] 

 УДК 378.147:636.09](430) 

3094. Попова А. С. Професійна підготовка соціальних працівників до роботи з 

мігрантами у Швеції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Попова Анастасія Сергіївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2018-2265 А] 

 УДК 378.147:364-43](485) 

3095. Попович І. Є. Формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя в 

університетах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Попович Ірина Євгенівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Тернопіль, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (40 назв). — 100 пр. — [2018-2474 А]

 УДК 378.147:37.011.3-051](410) 

3096. Радченко К. А. Педагогічні умови формування професійної компе-

тентності майбутніх військових юристів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Радченко Костянтин Анатолійович ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2427 А] УДК 378.147:344 

3097. Ратинська І. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

операторів з обробки інформації та програмного забезпечення в процесі вивчення 

економічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ратинська Інна Олександрівна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-2075 А] 

 УДК 378.147:004-051]:[378.016:33 

3098. Савченко Л. Л. Підготовка майбутнього вихователя до патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку в Україні (1985—2012 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Савченко Людмила Леонідівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка, [Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-

2429 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051]:373.2.017.4]"1985/2012" 

3099. Сердюк Н. М. Педагогічні умови формування конкурентоздатності 

майбутніх психологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сердюк 

Наталія Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2018-2475 А] УДК 378.147:159.9 

3100. Слабошевська Т. М. Методика використання мультимедіа у фаховій 

підготовці майбутніх учителів технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Слабошевська 

Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2272 А] 

 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:62 
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3101. Соколюк О. В. Моніторинг розвитку оздоровчої рухової активності 

майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Соколюк Ольга 

Василівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Комун. закл. 

"Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2388 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:796 

3102. Стеценко І. М. Формування готовності майбутніх працівників пені-

тенціарної служби до виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Стеценко Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" 

ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-2509 А] УДК 378.147:343.8 

3103. Суховієнко Н. А. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних на-

вчальних закладів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Суховієнко Наталія Анатоліївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — 

Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2018-2510 А] УДК 378.011.3-051:376-053.4 

3104. Тарасюк Н. М. Формування у майбутніх інженерів-будівельників 

англомовної лексико-граматичної компетентності у читанні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Тарасюк Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-2390 А] УДК 378.016:811.111]:62 

3105. Тітаренко І. І. Педагогічні умови формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Тітаренко Ірина Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2392 А] УДК 378.147:659 

3106. Товстяк М. М. Дидактичні засади структурування змісту навчального 

матеріалу дисциплін з менеджменту освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Товстяк Марія Михайлівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Харків, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-2113 А] УДК 378.016.02:[005:37 

3107. Троцький Р. С. Формування готовності до управлінської діяльності 

курсантів вищих навчальних закладів МВС України у фаховій підготовці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Троцький Руслан Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих, [Нац. акад. внутр. справ України]. — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-2639 А] 

 УДК 378:355.233:005.5](477) 

3108. У Сінмей. Методика інструментально-виконавської підготовки ма-

гістрантів в системі вищої музично-педагогічної освіти України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
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навчання" / У Сінмей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2018-

2114 А] УДК 378.147:78.02 

3109. Чеботарьова І. О. Формування комунікативної компетентності майбут-

ніх керівників закладів освіти в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Чеботарьова Ірина Олексіївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2517 А] 

 УДК 378.147:37.091.113 
3110. Черкун І. А. Педагогічні умови військово-спеціальної підготовки 

майбутніх офіцерів-психологів запасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Черкун Ігор Ана-

толійович ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка", [Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Чернігів, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2518 А] 

 УДК 378.147:355.233:[355.343:159.9-051 

3111. Чукавіна Т. Е. Педагогічне спілкування як умова активізації навчальної 

діяльності студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-

логія" / Чукавіна Тетяна Едуардівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). 

— 100 пр. — [2018-1917 А] УДК 378.015.3 

3112. Ящук С. П. Педагогічні умови формування професійно-правової 
компетентності майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ящук 

Сергій Петрович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Рівне, 2018. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2760 А] 

 УДК 378.147:364 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь доктора 

3113. Щербань О. В. Еволюція традицій використання глиняного посуду в 

народній культурі харчування українців Наддніпрянщини другої половини ХІХ — 

початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.05 "Етнологія" / Щербань Олена Василівна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 30 с. 
— Бібліогр.: с. 22—26 (51 назва). — 100 пр. — [2018-1920 А] 

 УДК 392.81:641.542.2](477.4)"185/201" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

3114. Михалевич І. Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 

"Фольклористика" / Михалевич Ірина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
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[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2018-2189 А] УДК 398.8-055.2(=161.2) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 

Екологія 

На ступінь кандидата 

3115. Безсонов Є. М. Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом 

токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Безсонов Євген Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чорномор. нац. ун-т 

ім. Петра Могили]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(22 назви). — 100 пр. — [2018-2361 А] УДК 502.175:574.5 

3116. Васькіна І. В. Оцінка техногенного навантаження на придорожні еко-

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Васькіна Ірина Валеріївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2644 А] 

 УДК 504.5:625.7 

3117. Гарбуз С. В. Підвищення екологічної безпеки процесу вентиляції ре-

зервуарів з нафтопродуктами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Гарбуз Сергій Вікторович ; Сум. держ. ун-т, 

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

Суми, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

2646 А] УДК 502.17:[622.692.2:622.45 

3118. Кирилюк О. С. Удосконалення системи оцінювання впливу процесів 

підтоплення територій південного Кривбасу на їх екологічну безпеку : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Кирилюк 

Олександр Степанович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр., [Ін-т проблем природокористування та екології НАН 

України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-2337 А] УДК 504.61:550.83](477.63) 

3119. Кордуба І. Б. Прогнозування наслідків впливу смерчів та землетрусів на 

екологічну безпеку водойм, забруднених радіоактивними речовинами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Кордуба Ірина Богданівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-2737 А] УДК 502.51:504.5:[551.515.3+550.349] 

51 Математика 

517 Аналіз 

На ступінь кандидата 

3120. Єфімушкін А. С. Крайові задачі для рівнянь Бельтрамі і логарифмічна 

ємність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Єфімушкін Артем Сергійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова, [Ін-т приклад. математики і механіки НАН України]. — Одеса, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2731 А] УДК 517.544 
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3121. Ковальов І. М. Індефінітна проблема моментів Стілт'єса та узагальнені 

матриці Якобі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Ковальов Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т математики, 

[Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2132 А] УДК 517.9 

3122. Маланчук О. М. Диференціально-символьний метод розв'язування 

двоточкових задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. 

рівняння" / Маланчук Оксана Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. 

ун-т "Львів. політехніка"]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-1982 А] УДК 517.95 

3123. Огуленко О. П. Асимптотичні методи дослідження динамічних систем 

на часових шкалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Огуленко Олексій Павлович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-1987 А] УДК 517.9 

3124. Свинчук О. В. Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та 

їх фрактальні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Свинчук Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т 

математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2754 А] УДК 517.5 

3125. Сербенюк С. О. Ряди Кантора як засіб задання і дослідження матема-

тичних об'єктів з фрактальними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Сербенюк Симон 

Олександрович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 15—19 (27 назв). — 100 пр. — [2018-2195 А] УДК 517.5:511.72 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

3126. Герич М. С. Граничні задачі для одного класу гратчастих пуассонівських 

процесів на ланцюгах Маркова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Герич 

Мирослава Сергіївна ; НАН України, Ін-т математики, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — Київ, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

2170 А] УДК 519.21 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь кандидата 

3127. Дибач О. М. Методи оцінювання невизначеностей для підвищення 

адекватності імовірнісного аналізу безпеки об'єктів атомної енергетики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчислюв. методи" / Дибач Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. 

центр з ядер. та радіац. безпеки" Держ. інспекції ядер. регулювання України і НАН 

України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-2570 А] УДК 519.8:621.039.58 

3128. Мохаммад Ракан Абед Алнабі Альджаафрех. Математичне моделю-

вання та обчислювальні методи дослідження ергатичних систем з динамічним 
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захистом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Мохаммад Ракан Абед Алнабі 

Альджаафрех ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2190 А] УДК 519.87 

3129. Мочурад Л. І. Математичне моделювання систем електронної оптики з 

урахуванням симетрії граничних поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Мочурад Леся Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1947 А] 

 УДК 519.87:[621.38:535 

3130. Олійник І. С. Ідентифікація параметрів інтервальних моделей статичних 

систем методами оптимального планування насичених експериментів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Олійник Ірина Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-2347 А] УДК 519.876 

3131. Собко В. Г. Числово-аналітичні моделі процесів масопереносу на базі 

біортогональних многочленів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Собко Валентина 

Григорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1956 А] УДК 519.87 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

520 Інструменти, прилади та методи  

астрономічних досліджень 

На ступінь кандидата 

3132. Сергєєв О. В. Гравітаційно лінзована система SBS 1520+530: оптичні 

спостереження та моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Сергєєв Олексій 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 

України]. — Харків, 2018. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—23 (47 назв). — 100 пр. — 

[2018-1992 А] УДК 520.3:681.782 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи.  

Фотограмметрія. Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

3133. Гебрин-Байди Л. В. Застосування аерокосмічних методів для оціню-

вання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон 

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

05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Гебрин-Байди Лілія Василівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Нац. авіац. ун-т]. — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2048 А] 

 УДК 528.7:631.452](477.87) 

3134. Мендель В. П. Фотограмметричне та картографічне забезпечення оцінки 

стану ерозійних процесів : (на прикладі Волин. Опілля) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та 
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картографія" / Мендель Вадим Павлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Східно-

європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2060 А] УДК 528.7/.9:631.459](477.82) 

3135. Радзінська Ю. Б. Метод і моделі визначення інвестиційної приваб-

ливості земель міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Радзінська Юлія Борисівна ; Харків. 

нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 130 пр. — [2018-2309 А] УДК 528.44:332.6 

3136. Рожко О. В. Науково-методичні засади укладання великомасштабного 

електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / 

Рожко Оксана Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2792 А] 

 УДК 528.9:332.33:004 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

3137. Баштова А. І. Моделювання просторової організації точкових дефектів в 

опромінюваних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Баштова Анна Іванівна ; НАН України, Ін-т 

приклад. фізики. — Суми, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-2604 А] УДК 530.182 

3138. Лесюк А. І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульо-

ваною поверхнею і керованою легкою віссю : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Лесюк Андрій 

Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2418 А] УДК 530:532.783 

535 Оптика 

На ступінь доктора 

3139. Сіжук А. С. Вплив далекодіючої та короткодіючої взаємодій на кіне-

тичні та оптичні (поглинальні) властивості атомарних і молекулярних газів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, 

лазер. фізика" / Сіжук Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 29 с. : іл. — Бібліогр.: с. 5—7, 24—26. — 100 пр. — [2018-2033 А] 

 УДК 535.34 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

3140. Ушкац М. В. Опис процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на 

основі статистичного підходу Гіббса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" ; 01.04.14 "Теплофізика та 

молекуляр. фізика" / Ушкац Михайло Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2018-

2434 А] УДК 536.775:536.423.4 
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На ступінь кандидата 

3141. Гігіберія В. А. Процеси самоорганізації в рідинних системах, напов-
нених наночастинками анізотропної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Гігіберія 
Володимир Аркадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біоколоїд. хімії 
ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(12 назв). — 100 пр. — [2018-2406 А] УДК 536.42:532.783 

3142. Рябікін С. С. Підвищення інтенсивності процесів теплообміну в апа-
ратах холодильного обладнання шляхом використання нанотеплоносіїв : (теплофіз. 
експеримент, моделювання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Рябікін Сергій 
Сергійович ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — [2018-1991 А] УДК 536.24:621.56 

3143. Семеняко О. В. Закономірності процесів переносу в теплообмінних 
поверхнях з плоско-овальних труб з поперечним оребренням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Семеняко Олександр Володимирович ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 21—25 (31 назва). — 100 пр. — [2018-2795 А] УДК 536.24:533.6.011 

3144. Солодка А. В. Інтенсифікація теплообміну в теплоутилізаторах з 
гранульованими насадками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Солодка 
Антоніна Василівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2018-1909 А] УДК 536.24:66.045 

3145. Тимофєєв М. В. Статистична теорія розбавлених водно-спиртових роз-
чинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 
"Теорет. фізика" / Тимофєєв Михайло Васильович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2018-
2797 А] УДК 536.9:544.142.4 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

3146. Рибін О. М. Двокомпонентні метаматеріали і мікросмужкові антени на їх 
основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 
"Радіофізика" / Рибін Олег Миколайович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Харків, 2018. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—23 (38 назв). — 100 пр. — [2018-
2030 А] УДК 537.86 

На ступінь кандидата 

3147. Савіна Ю. О. Магнітні, теплові та резонансні властивості квазіодно-

вимірного гейзенбергівського магнетика -TeVO4 : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Савіна Юлія 
Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-
2550 А] УДК 537.622 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

3148. Іващишин Ф. О. Фізичні ефекти в супрамолекулярних клатратних 

структурах та пристрої наноелектроніки на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Іващишин Федір 

Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 100 пр. — [2018-1889 А] УДК 538.91:544.018.2 

3149. Кузян Р. О. Моделювання фізичних властивостей оксидних сполук 

перехідних металів у рамках мікроскопічної узагальненої багатозонної моделі 

Габбарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кузян Роман Оганесович ; НАН України, Ін-т 

фізики, [Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича]. — Київ, 2018. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—41 (54 назви). — 100 пр. — [2018-2256 А] 

 УДК 538.95 

На ступінь кандидата 

3150. Рева В. І. Вплив вакансій на енергетичні характеристики електронів і 

позитронів у неперехідних металах та заряджених кластерах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Рева Віталій Ігорович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, 

[Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-2385 А] УДК 538.915:539.12-1 

3151. Тищенко К. В. Електромеханічні властивості плівкових матеріалів на 

основі магнітних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Тищенко Костянтин Володимирович ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2018-2034 А] УДК 538.95 

3152. Трощенко Д. С. Нерівноважна еволюційна термодинаміка фрагментації 

металів з урахуванням стохастичності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Трощенко Дар'я Сергіївна ; 

Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2018-2035 А] УДК 538.95 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

3153. Брус В. В. Електронні процеси у наноструктурованих вуглецевих і 

вуглецевмісних функціональних матеріалах та приладах на їх основі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Брус Віктор Васильович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(41 назва). — 100 пр. — [2018-2243 А] УДК 539.124:621.315.592-032.36-022.532 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь кандидата 

3154. Гриневич А. А. Особливості деформування кусково-однорідних п'єзо-

елементів з електропровідними міжфазними тріщинами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Гриневич Аліна Андріївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 

2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2009 А] 

 УДК 539.3:537.31 
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3155. Журавльова З. Ю. Плоскі мішані задачі теорії пружності для півне-

скінченної смуги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Журавльова Зінаїда Юріївна ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2018-1970 А] УДК 539.3 

3156. Козакова Н. Л. Прямі та обернені плоскі контактні задачі при одно-

сторонній взаємодії пружних тіл : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Козакова Наталія 

Леонідівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 120 пр. — [2018-2536 А] УДК 539.3 

3157. Конотопський Л. Є. Особливості росту, структура та оптичні власти-

вості багатошарових рентгенівських дзеркал на основі Mg та Mg2Si : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Конотопський Леонід Євгенович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. 

технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 18 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2018-2415 А] УДК 539.26 

3158. Пилипенко А. М. Внутрішнє тертя міді та композитів на її основі після 

комбінованої пластичної деформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пилипенко Андрій Мико-

лайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Донец. фіз.-техн. 

ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-2421 А] УДК 539.374:[621.763:669.3 

3159. Хашемі Мохаммад. Термомеханічна стійкість та втомна поведінка 

в'язкопружних нанокомпозитних елементів конструкцій при статичному і цикліч-

ному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Хашемі Мохаммад ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). 

— 100 пр. — [2018-1916 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

3160. Ренкевич А. Ю. Розширення аналітичних можливостей методу міцеляр-

ної тонкошарової хроматографії при визначенні біологічно активних речовин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. 

хімія" / Ренкевич Антон Юрійович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Ужгород, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 130 пр. — [2018-2751 А] УДК 543.544.943.3:543.6 

544 Фізична хімія 

На ступінь кандидата 

3161. Жох О. О. Вплив дифузійного фактора у процесі перетворення метанолу 

на каталізаторах H-ZSM-5/AI2O3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і каталіз" / Жох Олексій Олексійович ; НАН 

України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1932 А] УДК 544.478 
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3162. Камінський О. М. Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини 

та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною 

природою поверхні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Камінський Олександр Миколайович ; НАН 

України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2572 А] УДК 544.723 

3163. Кусяк А. П. Адсорбційна активність поверхні в концепції багаторівневих 

нанокомпозитів з функціями нанороботів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Кусяк Андрій Петрович ; 

НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2499 А] УДК 544.723 

3164. Морозова Л. П. Кластерні структури води на міжфазних границях 

кремнезему та деяких тканин організму. Вплив сильних кислот та органічного 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Морозова Любов Петрівна ; НАН України, Ін-т 

хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(11 назв). — [2018-2580 А] УДК 544.723:612.3.014.462 

3165. Цуркан А. В. Електрохімічний синтез та властивості композиційних 

покриттів Fe/TiO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.05 "Електрохімія" / Цуркан Анна Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-

технол. ун-т". — Дніпро, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2355 А] УДК 544.6.057:621.357.7 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь доктора 

3166. Бабіжецький В. С. Кристалохімія борокарбідів та боросиліцидів рідкіс-

ноземельних металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 

02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Бабіжецький Володимир Станіславович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—40. — 100 пр. 

— [2018-2323 А] УДК 546.65'27'26+546.65'27'28]:548.3 

На ступінь кандидата 

3167. Крачан Т. М. Фазові рівноваги і кристалічна структура сполук у 

системах Y–{Cu, Ag}–Al, {Y, La}–Ag–Ga та споріднених : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Крачан Тетяна 

Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-2340 А] УДК 546-3:544.344.022.4 

3168. Нагірняк С. В. Наноструктури SnO2 різної морфології: синтез, 

властивості, застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Нагірняк Світлана Валеріївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — [2018-2742 А] 

 УДК 546.814-31 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

3169. Походило Н. Т. Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі 

нітрогеновмісних гетероциклів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. 
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наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Походило Назарій Тарасович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. — 44 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 33—41. — 100 пр. — [2018-2589 А] УДК 547.79:662.238.091 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

3170. Білий Т. А. Вплив електричного поля Землі на електричні та мікро-

фізичні процеси в атмосфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Білий Тарас Анатолійович ; НАН України, Ін-т 

геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—33 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-2724 А] УДК 550.371:551.510 

550.4 Геохімія  

На ступінь кандидата 

3171. Вовк К. В. Геохімія мікроелементів в об'єктах довкілля Київської 

агломерації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 

"Геохімія" / Вовк Катерина В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2363 А] УДК 550.42(477.41) 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  

Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.5 Метеорологія. Кліматологія 

На ступінь кандидата 

3172. Скороход Т. В. Внутрішні гравітаційні хвилі в термосфері за даними 

прямих супутникових спостережень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Скороход Тетяна 

Владиславівна ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — 

[2018-2313 А] УДК 551.510.535:551.511.31 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

3173. Курепа Я. С. Стратиграфія і двостулкові молюски верхньокрейдових 

відкладів північно-східної частини Волино-Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.09 "Палеонтологія і стратиграфія" / Курепа 

Ярослав Сергійович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2018. — 24 с., [2] арк. табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-2498 А] УДК 551.7:564.1](477.82+477.43/.44) 

3174. Матіщук О. А. Палеогеографія та особливості стратифікації протеро-

зойських конгломератовміщуючих товщ Криворізької структури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. та регіон. геологія" / 
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Матіщук Олександр Анатолійович ; НАН України, Ін-т геол. наук. — Київ, 2018. — 

25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2188 А]

 УДК 551.8+551.72](477.63) 

3175. Хевпа З. З. Стратиграфія і молюски крейдових відкладів Українських 

Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.09 

"Палеонтологія і стратиграфія" / Хевпа Зенон Зенонович ; НАН України, Ін-т геол. 

наук, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 24 с., [1] арк. табл. : схема. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2479 А] 

 УДК 551.763:564](234.421.1) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

3176. Святенко Г. Є. Особливості геологічної будови та перспективи 

нафтогазоносності мезозойського комплексу Дніпровсько-Донецької западини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія 

нафти і газу" / Святенко Геннадій Євгенович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Укр. 

НДІ природ. газів]. — Київ, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-2076 А] УДК 553.98.04(477.6) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

3177. Макашова О. Є. Вплив антиоксидантів на стан ядровмісних клітин 

кордової крові під час кріоконсервування з кріопротектором диметилсульфоксидом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 "Кріо-

біологія" / Макашова Олена Євгенівна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і 

кріомедицини. — Харків, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 

100 пр. — [2018-2466 А] УДК 57.086.13:611.018.5 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

3178. Кунах О. М. Просторова екологія ґрунтових тварин степового При-

дніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Кунах Ольга Миколаївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпро, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 (85 назв). — 100 пр. — [2018-

2341 А] УДК 574.4:631.468](477.6/.7)(251.1) 

3179. Федонюк Т. П. Теоретичні та методологічні засади біомоніторингу вод-

них екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності розвитку макрофітів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Федонюк Тетяна Павлівна ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Житомир. нац. 

агроекол. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (66 назв). 

— 100 пр. — [2018-1958 А] УДК 574.5(477) 

На ступінь кандидата 

3180. Шульман М. В. Зоогенний опад як функціональний елемент біо-

геоценозів степового Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шульман Марія Володимирівна ; Дніпров. 
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нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—

21 (29 назв). — 100 пр. — [2018-2360 А] 

 УДК 574.4-027.17:591.53](477.6/.7)(251.1) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

3181. Кулеш С. С. Agrobacterium-опосередкована трансформація м'якої пше-

ниці з використанням дволанцюгового РНК-супресора гена проліндегідрогенази : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Ге-

нетика" / Кулеш Світлана Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. 

— Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-

2094 А] УДК 575.1.085:602.6:633.11 

3182. Січкар С. М. Генетичний аналіз міжвидових гібридів спельти (Triticum 

spelta L.) із м'якою пшеницею (Triticum aestivum L.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Січкар Сергій Миколайович ; 

НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2109 А] 

 УДК 575.1/.2:633.11 

3183. Шпильчин В. В. Зміна експресії гена W
l
 у поколіннях амфідиплоїдів 

Triticinae : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 

"Генетика" / Шпильчин Віталій Віталійович ; НАН України, Ін-т клітин. біології і 

генет. інженерії, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2519 А] УДК 575.117 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь кандидата 

3184. Безкоровайний А. О. Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транс-

портні процеси зародків в'юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Безкоровайний 

Андрій Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2444 А] УДК 577.352.4:577.115 

3185. Боднарчук Н. О. Зміни біофізичних та морфологічних параметрів 

зародків в'юна за дії флуренізиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Боднарчук Наталія Олександрівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-2523 А] УДК 577.352.4:591.3]:615.28 

3186. Довгий Р. С. Функціональна поляризація фагоцитів та її корекція у 

тварин різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Довгий Роман Сергійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-1930 А] УДК 577.27:591.111.7 

3187. Присяжнюк А. І. Роль периферичної дофамінергічної системи в пато-

генезі запальних захворювань кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Присяжнюк Альона Ігорівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — 100 пр. — [2018-1951 А] УДК 577.152.3:611.81]:616.34-002-092.9 
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3188. Росаловський В. П. Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівно-

ваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх 

коригування комплексом вітамінів А та Е : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Росаловський Володимир Петрович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2018. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2549 А] 

 УДК 577.1:[591.11.044:599.323.4 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

3189. Дмитраш-Вацеба І. І. Раритетні види рослин Південного Опілля: стан 

популяцій, загрози і перспективи збереження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.05 "Ботаніка" / Дмитраш-Вацеба Ірина 

Ігорівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22. — 
100 пр. — [2018-1929 А] УДК 581.5:502.211](477.8) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

3190. Ткаченко М. Ю. Біологія бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pall., 
1814) морських та прісноводних водойм Азово-Чорноморського регіону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / 

Ткаченко Марія Юріївна ; НАН України, Ін-т мор. біології, [Таврійс. держ. 

агротехнол. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). 
— 100 пр. — [2018-2433 А] УДК 597.556.33.1(262.5) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

3191. Бабкіна М. М. Біотехнологічні основи створення препаратів із бак-

терицидною активністю на основі модифікованих поліакцепторних сполук : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 
Бабкіна Марія Михайлівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Держ. наук.-контрол. ін-т 

біотехнології і штамів мікроорганізмів, Держ. вет. та фітосанітар. служба України]. 

— Біла Церква (Київ. обл.), 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-2483 А] УДК 602.6 
3192. Борова М. М. "Зелений" синтез флуоресцентних квантових точок CdS та 

характеристика їх властивостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Борова Марія Миколаївна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2018. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2045 А] 
 УДК 602.1:[577.33:546.48'221.1 

3193. Дробот К. О. Культура трансгенних коренів рослин роду Artemisia як 

джерело біологічно активних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Дробот Катерина Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2571 А] УДК 602.6:582.991.15 
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3194. Іванова Т. С. Біотехнологія культивування лікарських макроміцетів на 

відходах перероблення зернових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Іванова Тетяна Сергіївна ; НАН 

України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

2214 А] УДК 604.4:615:582.28 

3195. Карпенко Ю. В. Біотехнологія магнітомічення дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae як біосорбенту катіонів важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Карпенко Юрій Воло-

димирович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-1972 А] УДК 602.3:582.282.23:66.081 

3196. Поліщук В. Ю. Розробка технології виробництва рибофлавіну і ефірної 

олії, що продукуються Eremothecium ashbyi Guill. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Поліщук Валентина 

Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-2264 А] УДК 602.4:577.164.1 

3197. Похилько С. Ю. Технологічні аспекти біофортифікації м'якої пшениці 

геном Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Похилько Світлана 

Юріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2383 А]

 УДК 601.4:577.21]:633.11 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

3198. Гузік О. В. Морфогенез та анатомічні особливості шийки матки в пре- і 

постнатальному онтогенезі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гузік Олександра Віталіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Вищ. держ. 

навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2245 А] УДК 611.663.06 

3199. Редякіна О. В. Індивідуальна анатомічна мінливість взаємовідношень 

стовбура мозку з внутрішньочерепними утвореннями у людей зрілого віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Редякіна Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2018. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2710 А] 

 УДК 611.81.06:617.51-006]-053.85 

3200. Яковець О. О. Лімфангіо- та коронарогенез у ембріонів та плодів 

людини : (5—24 тижнів гестації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Яковець Олена Олександрівна ; Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2758 А] 

 УДК 611.013.9 
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612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

3201. Струтинський Р. Б. Механізми кардіопротекторної дії активації SUR-ре-

цепторів калієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : 

[спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Струтинський Руслан Борисович ; 

НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 100 пр. — [2018-1994 А] УДК 612.17 

На ступінь кандидата 

3202. Хапіцька О. П. Особливості периферичної гемодинаміки у спортсменів 

різних конституціональних типів і видів спорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Хапіцька Ольга 

Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

2277 А] УДК 612.13:796.071 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я. 

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

3203. Альохіна Т. А. Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й 

розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої зони та у 

воді відкритих водойм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Альохіна Тетяна Анатоліївна ; Держ. 

установа "Ін-т медицини праці ім. Ю. І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України", 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Київ, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20. — 100 пр. — [2018-2761 А] 

 УДК 613.63:615.218.099 

3204. Мельник Н. А. Токсиколого-гігієнічна характеристика хронічного 

впливу наночастинок сульфіду свинцю на непошкоджену шкіру та критерії оцінки їх 

небезпеки : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Мельник Наталія Андріївна ; 

Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю. І. Кундієва Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2100 А] УДК 613.634:546.81'221.1-022.513.2 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання  

нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

3205. Соломчак Д. Б. Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої сис-

теми профілактики та медичної допомоги хворим на сечокам'яну хворобу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Соломчак Дмитро Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — 

Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (39 назв). — 100 пр. — [2018-

1910 А] УДК 614.2:616.62-003.7 



   

 
82 

На ступінь кандидата 

3206. Білак-Лук'янчук В. Й. Медико-соціальне обґрунтування функціо-

нально-організаційної моделі подолання стигми та дискримінації до людей, які 

живуть з ВІЛ : (на прикладі Закарпат. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Білак-Лук'янчук 

Вікторія Йосипівна ; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2018. — 25 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2687 А] 

 УДК 614:[616.98:578.828ВІЛ]-058:316.647.82 

3207. Остапов К. М. Дистанційне подавання вогнегасних речовин з геле-

утворюючими складовими : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Остапов Костянтин Михайлович ; Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (30 назв). — 100 пр. — [2018-

2026 А] УДК 614.842.6 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь кандидата 

3208. Коломоєць О. С. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 6-моно- 

і 6,6-дизаміщених 3-R-6,7-дигідро-2Н-[1,2,4]триазино-[2,3-с]хіназолін-2-онів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Коломоєць Олександра Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 27 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2698 А] 

 УДК 615.012:547.856 

3209. Нароха В. П. Експериментальне дослідження фармакодинаміки коорди-

наційних сполук германію при антрацикліновій інтоксикації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Нароха Віолетта Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, 

[Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2063 А] 

 УДК 615.015:546.289-3]:615.9 

3210. Рущак Н. І. Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 

3-(4-оксо-2-метилхінолін-3-іл)пропанових кислот та їх похідних : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Рущак Надія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—21. 

— 100 пр. — [2018-1954 А] УДК 615.014:547.831 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь кандидата 

3211. Давидович С. І. Хіміко-токсикологічне дослідження сертиндолу та 

зипразидону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Давидович Софія Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-

1885 А] УДК 615.214.3.07 
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3212. Ільїнська Н. І. Фармакогностичне вивчення сортів роду жоржина (Dahlia 

Cav.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Ільїнська Нонна Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-1935 А] УДК 615.322:582.998.16 

3213. Матюшкіна М. В. Фармакологічна активність нових координаційних 

сполук металів з лимонною кислотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Матюшкіна Марина Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Одес. нац. мед. ун-т]. 

— Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (29 назв). — 100 пр. — 

[2018-2099 А] УДК 615.31 

3214. Павлюк І. В. Нейропротективна дія сполук L-лізину при хронічному 

алкоголізмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Павлюк Іван Володимирович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1901 А] 

 УДК 615.31.015:616.89-008.441.3 

3215. Сас І. А. Фармакогностичне дослідження видів роду Буквиця (Betonica L.) 

флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Сас Ірина Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. 

— Запоріжжя, 2018. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (23 назви). — 100 пр. 

— [2018-2753 А] УДК 615.322:582.943(477) 

3216. Щукіна Н. М. Експериментальне обґрунтування гастропротекторної дії 

сухого екстракту з надземної частини капусти броколі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Щукіна Наталія 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 120 пр. — [2018-2040 А] 

 УДК 615.322.015:582.683.2 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами  

та засобами. Радіотерапія. Інші немедикаментозні  

терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

3217. Марюхніч Н. В. Лікарський контроль фізичного стану та рухових 

можливостей при фізичних тренуваннях школярів з ослабленим зором : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.24 "Лікув. фізкультура та 

спорт. медицина" / Марюхніч Надія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — 

Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2018-

2023 А] УДК 615.825:796.011.3]-057.874-056.262 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

3218. Дмитрієв Д. В. Периопераційна аналгезія у дітей в онкохірургії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анес-
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тезіологія та інтенсив. терапія" / Дмитрієв Дмитро Валерійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 

— Харків, 2018. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 120 пр. — 

[2018-2618 А] УДК 616-089.5:616-006-053.2 

3219. Качур О. Ю. Медико-соціальне обґрунтування сучасної системи про-

меневої діагностики на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Качур Олександр Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. 

МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (49 назв). 

— 100 пр. — [2018-2697 А] УДК 616-073.7-058:353 

На ступінь кандидата 

3220. Долженко М. О. Особливості больового синдрому при політравмі у 

геронтологічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Долженко Марина Олек-

сандрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2619 А 

] УДК 616-001:616.8-009.627]-053.9 

3221. Журавльова Ю. Б. Комплексна ультразвукова оцінка змін васкуля-

ризації органів-мішенєй при порушенні вуглеводного обміну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 

промен. терапія" / Журавльова Юлія Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т ядер. медицини та 

променевої діагностики НАМН України"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2732 А] 

 УДК 616-073.432.19:616.379-008.64-06 

3222. Мартинчик А. В. Прогностичне значення молекулярно-генетичних та 

імуногістохімічних характеристик при неходжкінських дифузних В-великоклітинних 

лімфомах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Мартинчик Аріна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т 

раку. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-1945 А] УДК 616-006.44-07:577.2 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

3223. Козовий Р. В. Артеріальна гіпертензія і остеоартроз у довгожителів 

Прикарпаття: вплив спадкових, еколого-географічних, соціальних факторів на 

тривалість життя і стан здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Козовий Руслан Васильович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (37 назв). — 100 пр. — [2018-

2218 А] УДК 616.12-008.331.1+616.72-007.2]-02:612.68-053.9(477.86) 

На ступінь кандидата 

3224. Балінська М. І. Обґрунтування комплексного лікування хворих по-

хилого та старечого віку з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок в 

стадії трофічних виразок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Балінська Маріанна Іванівна ; М-во охорони здоров'я 



   

 
85 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2161 А] 

 УДК 616.147.3-008.64-002.4-053.9-089 

3225. Борзова-Коссе С. І. Роль тромбоспондину-2 і остеопонтину в ремоде-

люванні лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда і ожиріння : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Борзова-Коссе Соф'я Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2688 А]

 УДК 616.127-005.8-036.82:613.25 
3226. Бутова Т. С. Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та 

цукрового діабету 2 типу у постменопаузі у залежності від поліморфізму генів ESR1 

і AR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Бутова Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. 
— [2018-2690 А] УДК 616.12-008.331.1+616.379-008.64]-036 

3227. Горда І. І. Дисфункція нирок при гострій декомпенсованій серцевій 

недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Горда Ігор Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1884 А] 

 УДК 616.12-008.46-06:616.61-008.6 

3228. Грабовський Ю. В. Значення радіологічних методів досліджень в 
діагностиці та оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. 

діагностика та промен. терапія" / Грабовський Юрій Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-
пика]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-2489 А] УДК 616.131-005.6/.7-073 

3229. Живило І. О. Структурно-функціональний стан артерій великого кола 

кровообігу у хворих ідіопатичною та асоційованою з вродженими вадами серця 
легеневою артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : спец. 14.01.11 "Кардіологія" / Живило Ірина Олександрівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. 

— [2018-2529 А] УДК 616.13-036:[616.131-008.331.1+616.12-007 
3230. Кулинич Т. О. Особливості перебігу, оптимізація діагностики та ліку-

вання ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Кулинич Таміла Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. 
— Запоріжжя, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-2054 А] УДК 616.12-005.4-036-07-08-06:616.24-002-036.82 

3231. Матвєєв С. О. Тромболітична терапія у лікуванні тромбоемболії ле-

геневої артерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Матвєєв Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України", 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (7 назв). — 120 пр. — [2018-2057 А] 

 УДК 616.131-005.6-085:615.22 
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3232. Мисниченко О. В. Ангіопоетин-2 та васкулоендотеліальний фактор 

росту у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з абдомінальним ожирінням в 

динаміці терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Мисниченко Ольга Владиславівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Нац. ін-т терапії ім. Л. Т. Малої НАМН 

України"]. — Харків, 2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—19 (27 назв). — 100 пр. 

— [2018-2705 А] УДК 616.12-008.331.1:613.25 

3233. Мороз М. М. Функціональний стан міокарда при постінфарктних 

аневризмах лівого шлуночка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Мороз Майя Миколаївна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова 

НАМН України". — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-2504 А] УДК 616.122-007.64-06-07-08 

3234. Нечитайло О. Ю. Патофізіологічні механізми формування ендотеліаль-

ної дисфункції та порушень мікроциркуляції у хворих на цукровий діабет поєднаний 

з гнійно-некротичними ускладненнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Нечитайло Олена Юріївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". 

— Чернівці, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-2346 А] УДК 616.1-008.811.3:616.379-008.64-06-002.4 

3235. Синяченко Ю. О. Оптимізація ендоваскулярної лазерної коагуляції при 

варикозній хворобі нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Синяченко Юрій Олегович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. ун-т]. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2018-

2032 А] УДК 616.14-007.64:617.58]-089 

3236. Слащева Т. Г. Контроль артеріального тиску, фактори, що з ним асо-

ціюються, та можливості його покращення в різних неорганізованих популяціях 

пацієнтів з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Слащева Тетяна Георгіївна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

2554 А] УДК 616.131-008.331.1:612.14 

3237. Узун Д. Ю. Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування 

постімплантаційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Узун Дмитро Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-2640 А] УДК 616.125-009.2:616.12-005.4]-085-053.9 

3238. Устич О. В. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця з 

інтактними та малозміненими вінцевими артеріями у мешканців гірських та 

рівнинних регіонів Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Устич Олена Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-1996 А] УДК 616.12-005.4-036(477.87) 

3239. Шишкіна Н. В. Зміни показників пульсової хвилі та шлуночково-

артеріальної взаємодії у різних категорій хворих з артеріальною гіпертензією : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Шишкіна Наталія Вячеславівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1918 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-073 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

3240. Столярова О. Ю. Оптимізація хворих на рак легенів : (чинники ризику 

неефективності, прогнозування ускладнень, значення пухлин. маркерів та позитрон.-

емісійн. томографії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.07 "Онкологія" / Столярова Оксана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. ін-т раку. — Київ, 2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (41 назва). — 100 пр. 

— [2018-2557 А] УДК 616.24-006.6-085:615.849.1 

На ступінь кандидата 

3241. Загута Ю. Б. Функціональні зміни гормональних систем адаптації та 

методи їх корекції у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в 

поєднанні з ВІЛ-інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Загута Юлія Борисівна ; Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-2331 А] 

 УДК 616.24-002.5+[616.98:578.828ВІЛ]]:612.018 

3242. Кирилюк О. О. Можливості нових технологій у діагностиці та лікуванні 

вогнищевих та дисемінованих захворювань легень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кирилюк Олександр Олек-

сандрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2179 А] УДК 616.24-07-08:001.895 

3243. Мельник-Шеремета О. П. Ефективність застосування імуномодуля-

тора мурамілпептидного ряду в комплексному лікуванні хворих на інфільтра-

тивний туберкульоз легень у поєднанні з хронічним бронхітом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Мельник-

Шеремета Ольга Петрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", 

[ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2058 А] 

 УДК 616.24-002.5+616.233-002]-085:615.37 

3244. Олещенко Г. П. Роль ультрасоноскопії у ранньому виявленні плевраль-

ного випоту туберкульозного та іншого ґенезу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Олещенко Галина Павлівна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології 

ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2018. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2066 А] 

 УДК 616.25-002-073.7 
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3245. Петренко Л. В. Фунгальна сенсибілізація у хворих на бронхіальну астму 

та ефективність протифунгальної алерген-специфічної імунотерапії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.29 "Клініч. алергологія" / 

Петренко Людмила Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2380 А] УДК 616.248-099-085 

3246. Скоморохова Т. В. Оптимізація планування та променевого лікування 

хворих з пухлинами верхніх дихальних шляхів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Скоморохова Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т 

раку. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2018-1993 А] УДК 616.2-006-085.849 

3247. Троніна О. Ю. Застосування малоінвазивних хірургічних технологій у 

лікуванні гострої емпієми плеври : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Троніна Олена Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

2197 А] УДК 616.25-002.3-036.7/.81-089.81 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної  

системи 

На ступінь доктора 

3248. Біда О. В. Диференційовані методи ортопедичного лікування та функціо-

нальної реабілітації хворих з дефектами зубних рядів, ускладнених зубощелепними 

деформаціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Біда Олексій Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, 

ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 42 с. — 

Бібліогр.: с. 29—38 (66 назв). — 100 пр. — [2018-2162 А] УДК 616.314-007-089 

3249. Присяжнюк В. П. Клінічно-патогенетичні, вікові та генетичні аспекти 

хронічних дифузних захворювань печінки, коморбідних процесів і гіпотиреозу, 

диференційовані підходи до лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Присяжнюк Василь Петрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Вищ. держ. 

навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—36 (51 назва). — 100 пр. — [2018-1952 А] 

 УДК 616.36-002.2-036-053-056.7-08 

3250. Семенов Є. І. Обґрунтування та шляхи підвищення ефективності на-

дання ортопедичної допомоги хворим з використанням дентальних імплантатів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Сто-

матологія" / Семенов Євген Іванович ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-

лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (31 назва). — 100 пр. — [2018-2552 А] УДК 616.314-089.843 

3251. Філіппова О. Ю. Стеатоз та стеатогепатит у пацієнтів з ожирінням і 

патологією біліарного тракту: клініко-патогенетичні аспекти діагностики, прогнозу-

вання та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Філіппова Олександра Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я 
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України", [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (58 назв). — 100 пр. — [2018-2478 А] 

 УДК 616.36-002-07-084-085 

3252. Чухрай Н. Л. Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей з 

урахуванням чинників ризику та їх впливу на формування резистентності емалі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Чухрай Наталія Львівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 

(48 назв). — 100 пр. — [2018-2079 А] УДК 616.314.9-08 

На ступінь кандидата 

3253. Битяк С. Ю. Лікування і профілактика ускладнень у хворих з неспро-

можністю швів стравохідних анастомозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Битяк Сергій Юрійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії 

ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2018. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 20—23 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2686 А] УДК 616.329-089.84-06-084-085 

3254. Бобровська Н. П. Обґрунтування профілактики порушень у структурі 

твердих тканин зубів робітників професійного ризику за свинцем : (клініко-

експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бобровська Наталія Павлівна ; Держ. установа "Ін-т 

стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України", [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-2522 А] УДК 616.314-084:[613.6.02:546.81-38 

3255. Ватаманюк Н. В. Рання діагностика та превентивне лікування хроніч-

ного генералізованого пародонтиту на дорентгенологічній стадії розвитку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Ватаманюк Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", [Вищ. держ. навч. закл. 

України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Дніпро, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2763 А] УДК 616.314.17-008.1-07-085 

3256. Гусейнов А. Н. Хірургічне лікування уламкових переломів нижньої ще-

лепи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Гусейнов Агіль Надірович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-2010 А] УДК 616.314:616.716.4-001.5]-089 

3257. Клим'юк Ю. В. Особливості планування конструкцій незнімних протезів 

за об'єктивною оцінкою функціональної здатності опорних зубів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Клим'юк 

Юрій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2018-2368 А] УДК 616.314-089.23-089.843 

3258. Котельбан А. В. Клініко-імунологічна характеристика хронічного ка-

тарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий діабет, та шляхи його корекції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Котельбан Анастасія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України 
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"Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2133 А] 

 УДК 616.311.2-002.2-06:616.379-008.64]-07-092.19-08-053.2 

3259. Крупник А.-С. А. Обґрунтування можливості використання імплантів 

для заміщення дефектів зубних рядів у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Крупник Анна-Софія 

Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-2093 А] УДК 616.314-089.843-053.6 

3260. Лабінський П. А. Харчовий статус та мікронутрієнтний баланс у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Лабінський Павло Андрійо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2222 А]

 УДК 616.361-008.6-08-053.2 

3261. Лебедєва К. О. Діагностика та хірургічне лікування хворих на гострий 

апендицит з атиповим перебігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лебедєва Катерина 

Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2183 А] 

 УДК 616.346.2-002.1-07-089 

3262. Лютіков О. І. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору рестав-

раційних матеріалів для тимчасових молярів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лютіков Олександр 

Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 120 пр. — [2018-

2056 А] УДК 616.314.9-74 

3263. Олекшій П. В. Імунологічні предиктори саногенезу при імплантації 

зубів на верхніх щелепах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Олекшій Петро Васильович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Чернівці, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-1988 А] 

 УДК 616.314-089.843-092.19 

3264. Поцілуйко Н. М. Клініко-лабораторна характеристика та особливості 

лікування гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у дітей перших трьох років 

життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 

"Інфекц. хвороби" / Поцілуйко Наталія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, 

ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 

— Івано-Франківськ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-2105 А] 

 УДК 616.34-008.314.4-022.6-036.1-07-08-053.3 

3265. Сидюк О. Є. Післяопераційне знеболення у хворих зі злоякісними 

захворюваннями стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Сидюк Олена 

Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
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ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова" 

НАМН України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-2312 А] УДК 616.329-006.6-089.168-089.5 

3266. Шостенко А. А. Обґрунтування комплексного поетапного лікування 

хворих на генералізований катаральний гінгівіт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шостенко Алла 

Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ 

України]. — Дніпро, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-2318 А] УДК 616.311.2-002-08 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

3267. Пасько А. Я. Профілактика та комплексне лікування післяопераційного 

гіпопаратиреозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Пасько Андрій Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. 

— Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

2147 А] УДК 616.441-008.64-06-084-085 

3268. Путілін Д. А. Механізми змін функціонального стану клітин панкреа-

тичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при експе-

риментальному цукровому діабеті та після введень метформіну : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Путілін 

Денис Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — 

Запоріжжя, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

2749 А] УДК 616.428:616.37]-018:616.379-008.64 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь доктора 

3269. Бадюл П. О. Реконструктивно-відновлювальна хірургія раньових де-

фектів покривних тканин з використанням перфорантних клаптів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бадюл Павло 

Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 

МОЗ України". — Дніпро, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (45 назв). 

— 100 пр. — [2018-2083 А] УДК 616.5-089.844:611.77 

На ступінь кандидата 

3270. Бронова І. М. Оптимізація терапевтичних комплексів хворих на акне з 

урахуванням клінічних проявів, динаміки морфофункціонального стану і мікро-

біоценозу шкіри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Бронова Ірина Михайлівна ; Держ. установа "Ін-т 

дерматології та венерології НАМН України". — Харків, 2018. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-2122 А] 

 УДК 616.53-002-036-085 
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616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

3271. Іваночко Р. Б. Стан системи L-аргінін/NO-синтаза/аргіназа та особ-

ливості оксидативних процесів у хворих з хронічною нирковою недостатністю за 

умов гемодіалізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.32 "Мед. біохімія" / Іваночко Руслана Богданівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2335 А] УДК 616.61-008.6-085:615.38]:577.15 

3272. Ковальський В. В. Прогностичне та лікувальне значення лімфа-

денектомії при місцево-розповсюдженому та метастатичному раку нирки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / 

Ковальський Василь Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т 

раку, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-1973 А] 

 УДК 616.61-006.6-033:616.428-089 

3273. Сандурський О. П. Сексуальні розлади та психопатологічні прояви у 

хворих на різні форми хронічного простатиту та їх корекція : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Сандурський 

Олег Петрович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. 

ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2018. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1908 А]

 УДК 616.65-002-06:616.89-008.442:616.98-008.1]-08 

3274. Цимбал В. М. Оптимізація діагностики та прогнозу діабетичної нефро-

патії у дітей шляхом вивчення маркерів пошкодження нирок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Цимбал 

Валентин Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 22 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2117 А] 

 УДК 616.61-039:616.379-008.64]-037-07-053.2 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь кандидата 

3275. Левченко В. Г. Оптимізація оцінки серцево-судинного ризику та атеро-

склеротичних уражень судин у жінок, хворих на ревматоїдний артрит : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / 

Левченко Володимир Геннадійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2018. — 16 с. 

— Бібліогр.: с. 11—12 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1898 А] 

 УДК 616.72-002.77-07-055.2 

3276. Смоліна Л. О. Оптимізація лікування гонартрозу в практиці сімейного 

лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 

"Заг. практика — сімейна медицина" / Смоліна Людмила Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва 
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охорони здоров'я України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. 

— Запоріжжя, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 14—19 (45 назв). — 100 пр. — [2018-

2555 А] УДК 616.728.3-003.8-085 

3277. Хмель О. С. Функція тромбоцитів та ендотелію судин у хворих на остео-

артроз в поєднанні з артеріальною гіпертензією під впливом лікування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Хмель Олена Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. 

мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2514 А] 

 УДК 616.72-002-06:616.12-008.331.1]-085:[611.018.52+611.018.74 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

3278. Галушко О. А. Інтенсивна терапія хворих на гострий інсульт при супут-

ньому цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Галушко Олександр Ана-

толійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—27. — 100 пр. 

— [2018-2287 А] УДК 616.831-005.4+616.379-008.64]-083.98 

3279. Мєдвєдкова С. О. Реабілітація хворих, які перенесли мозковий іше-

мічний півкульовий інсульт : (діагностика, лікування, прогноз) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мєдвєдкова 

Світлана Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 

України]. — Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (42 назви). — 100 пр. — 

[2018-2061 А] УДК 616.831-005.1-005.4-036.82-07-08 

На ступінь кандидата 

3280. Артьомова Н. С. Прогнозування та попередження виникнення внутрішньо-

шлуночкових крововиливів та їх несприятливих наслідків у передчасно народжених 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Артьомова Наталія Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти, [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад."]. — Харків, 2018. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21. — 100 пр. — 

[2018-1881 А] УДК 616.831-005.1-084-053.32 

3281. Духовський О. Е. Медико-психологічний супровід сімей новона-

роджених з черепно-мозковою травмою у нейрохірургічному стаціонарі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Духовський Олександр Ерикович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-2528 А] 

 УДК 616.831-001-053.31-082:364.642.2-781 

3282. Кобилецький О. Я. Роль нейрогенних біомаркерів в прогнозуванні 

наслідків тяжкої черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Кобилецький Олег Ярославович ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 
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НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

2534 А] УДК 616.831-001-036-06 

3283. Олійник Т. М. Структурно-функціональні зміни кори великого мозку 

гіпертензивних щурів за умов геморагічного інсульту та комплексної фармако-

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 

"Гістологія, цитологія, ембріологія" / Олійник Тетяна Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с.15—17 (11 назв). — 120 пр. — [2018-2067 А]

 УДК 616.831.3-008-092.9:[616.831-005.1+616.12-008.331.1 

3284. Павлов А. І. Травматичні внутрішньочерепні гематоми задньої черепної 

ямки. Краніометричні характеристики, діагностика і лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Павлов Андрій 

Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України", [КЗ "Дніпропетров. обл. лікарня ім. Мечникова"]. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

2543 А] УДК 616.831-001-005.98-036-07-08 

3285. Петров В. А. Роль вегетативної нервової системи в патогенезі синдрому 

відміни внаслідок вживання алкоголю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Петров Володимир Андрійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. 

ун-т", [Держ. підприємство "Укр. НДІ медицини трансп. М-ва охорони здоров'я 

України"]. — Чернівці, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2018-1989 А] УДК 616.839-092:616.89-008.441.3 

3286. Сергієнко Ю. Г. Хірургічне лікування гіперваскуляризованих менінгіом 

з передопераційною емболізацією судин пухлин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Сергієнко Юлія Ген-

надіївна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ро-

моданова НАМН України", [Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2553 А] 

 УДК 616.831-006.328-089 

3287. Стародубська О. О. Нейрогормональні механізми порушень вищої 

нервової діяльності при черепно-мозковій травмі та шляхи їх патогенетичної 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Стародубська Олександра Олексіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця]. — Чернівці, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2353 А] УДК 616.831-001-06-08 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь кандидата 

3288. Блажевич Ю. А. Афективні розлади у пацієнтів з першим психотичним 

епізодом : (структурно-динаміч. особливості, терапія) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Блажевич Юлія 

Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та 

наркології. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-2044 А] УДК 616.89-002-036-085 



   

 
95 

3289. Ільницька Т. Ю. Клінічні особливості посттравматичного стресового 
розладу в учасників бойових дій з гіперкінетичним розладом у преморбіді : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 
Ільницька Тетяна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. НДІ соц. і суд. 
психіатрії та наркології. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2018-2017 А] УДК 616.89-008-036.3 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь доктора 

3290. Анфілова М. Р. Урогенітальні інфекції, спричинені C. trachomatis, 
U. urealyticum, M. genitalium: молекулярні механізми хронізації запалення, лікування 
та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Анфілова Марина Родіонівна ; 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, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 38—41 (31 назва). — 100 пр. — [2018-1921 А] УДК 616.97-07-084-085 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь кандидата 

3291. Андрєєв О. В. Оптимізація раннього хірургічного лікування відмо-
рожень кінцівок з урахуванням гендерних та вікових особливостей : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Андрєєв Олег 
Вадимович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 
[Донец. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). 
— 100 пр. — [2018-2001 А] УДК 617.57/.58-001.19-089 

3292. Завізіон Є. М. Вибір методу завершення операції при виконанні ре-
лапаротомій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец. 
14.01.03 "Хірургія" / Завізіон Євген Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, 
ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2052 А] УДК 617.55-089 

3293. Пиптюк В. О. Комплексне хірургічне лікування гнійно-некротичних 
форм діабетичної стопи в умовах неоперабельного периферичного артеріального 
русла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Пиптюк Володимир Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 
[Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Ужгород, 2018. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2307 А] 

 УДК 617.58-002.4:616.379-008.64-06]-089 
3294. Ступницький М. А. Патофізіологічні механізми розвитку та критерії 

ризику ускладнень поєднаної торакальної травми : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Ступницький 
Мирослав Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 
Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2018-
2713 А] УДК 617.54-001-036-06 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

3295. Мартинюк Д. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування методів лікування 
передньої ішемічної оптичної нейропатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мартинюк Дар'я Ігорівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 
[Харків. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2018-2778 А] УДК 617.731-005.4-07-092-085 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

3296. Шаповал О. С. Репродуктивне здоров'я жінок з доброякісними пухлино-

подібними утвореннями яєчників: прогнозування, тактика лікування та профілактика 

рецидивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Шаповал Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. закл. "Запоріз. 

мед. акад. післядиплом. освіти"]. — Київ, 2018. — 29, [6] с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—30 

(46 назв). — 100 пр. — [2018-2757 А] УДК 618.11-006.5-037-084-085:612.6 

На ступінь кандидата 

3297. Андріїв А. В. Прогностичне та предиктивне значення Na
+
/I

–
 симпортеру 

у хворих на рак молочної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Андріїв Аліна Володимирівна ; НАН України, 

Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-2561 А] УДК 618.19-006.6-07-08:612.44.067 

3298. Бисага Н. Ю. Профілактика передчасних пологів у жінок із доброякіс-

ною патологією шийки матки в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бисага Наталія 

Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Ужгород, 2018. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-1882 А] 

 УДК 618.39-084-06:618.146-006.03 

3299. Богуславська Н. Ю. Прогнозування ускладнень вагітності та пологів у 

жінок групи ризику з переношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Богуславська 

Наталія Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 

акад. М-ва охорони здоров'я України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 150 пр. — [2018-2086 А] 

 УДК 618.39-06 

3300. Голюк Н. Я. Особливості патології шийки матки при застосуванні 

гормональних контрацептивів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Голюк Наталія Ярославівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1966 А] 

 УДК 618.146-02:615.357:615.477.87 

3301. Грідіна І. Б. Оптимізація вибору методу гормональної контрацепції у 

жінок з надлишковою масою тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Грідіна Ірина Борисівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 
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здоров'я України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2018-2693 А] 

 УДК 618.17:613.888.151.1]-056.257 

3302. Доскоч І. О. Оптимізація підходів до вибору методу контрацепції після 

пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Доскоч Інна Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ПВНЗ "Київ. мед. 

ун-т"]. — Київ, 2018. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — 

[2018-1886 А] УДК 618.6:615.477.87 

3303. Люлько А. О. Оптимізація хірургічного лікування жінок з пролапсом 

органів малого тазу і нетримання сечі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Люлько Анастасія 

Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — 

Запоріжжя, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2018-1980 А]

 УДК 618.1-06:616.62-008.22]-089 

3304. Немальцова К. В. Діагностична значущість пухлинасоційованого 

маркеру НЕ-4 у хворих на рак яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Немальцова Катерина Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. Г. Григор'єва Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-2785 А] УДК 618.11-006.6-07 

3305. Ходжуж Мохаммад І. М. Обґрунтування ефективності системного 

лікування раку молочної залози в залежності від індексу маси тіла : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ходжуж 

Мохаммад І. М. ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, М-во охорони здоров'я 

України, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 13—17 (31 назва). — 100 пр. — [2018-2798 А] 

 УДК 618.19-006.6-06-08 

3306. Шиянова С. В. Тактика допоміжних репродуктивних технологій у жінок 

з вродженими аномаліями розвитку матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Шиянова Світлана 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (6 назв). — 100 пр. — 

[2018-1919 А] УДК 618.14-007.1-08 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

3307. Корній С. А. Прогнозування механізмів взаємодії металевих систем з 

корозивним середовищем методами квантової хімії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та захист від корозії" / 

Корній Сергій Андрійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (47 назв). — 100 пр. — [2018-2774 А]

 УДК 620.193:544.18 
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На ступінь кандидата 

3308. Хомінич А. І. Плазмохімічний синтез та будова шарів вуглецевих нано-

трубок, призначених для створення композиційних покриттів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Хомінич 

Анастасія Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Франце-

вича, [Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова]. — Київ, 2018. — 31 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 22—27 (27 назв). — 100 пр. — [2018-1997 А] УДК 620.22:539.216 

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 кандидата 

3309. Білодід Є. І. Науково-технічні основи зменшення надлишкового 

консерватизму при аналізі безпеки ядерних установок : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / 

Білодід Євген Ігорович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій, 
[Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядер. та радіац. безпеки" Держ. 

інспекції ядер. регулювання України та НАН України]. — Київ, 2018. — 25 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 130 пр. — [2018-2164 А] 

 УДК 621.039.58 

3310. Іщенко О. П. Підвищення надійності експлуатації обладнання реактор-
ного відділення АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Іщенко Олег Петрович ; Одес. 

нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 24 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2129 А] УДК 621.039.5.0 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

3311. Находов В. Ф. Управління режимами споживання та ефективністю ви-

користання електричної енергії в енергетичних системах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / 
Находов Володимир Федорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 49 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—46 (60 назв). — 120 пр. — [2018-2064 А] УДК 621.311 

На ступінь кандидата 

3312. Данильченко Д. О. Захист ліній електропередавання з захищеними 

проводами від прямих ударів блискавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Данильченко 

Дмитро Олексійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2408 А] 

 УДК 621.316.93 

3313. Дяговченко І. М. Удосконалення систем обліку електроенергії шляхом 

врахування низької якості та зовнішніх факторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Дяговченко Ілля Миколайович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. 

ун-т]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. 

— [2018-2013 А] УДК 621.317.78 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь доктора 

3314. Саблін О. І. Розвиток методів і засобів підвищення ефективності 

використання енергії рекуперації в системі електричного транспорту : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Саблін Олег Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 

— Дніпро, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (47 назв). — 

100 пр. — [2018-2637 А] УДК 621.331:621.332 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

3315. Барило Г. І. Структурно-параметрична модифікація мікроелектронних 

сигнальних перетворювачів імпедансу для сенсорної техніки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / 

Барило Григорій Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (48 назв). — 100 пр. — [2018-2084 А] 

 УДК 621.382.592 

3316. Кузьмичєв А. І. Газорозрядні системи з вторинними емітерами для 

електронної апаратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.27.02 "Вакуум., плазм. та квант. електроніка" / Кузьмичєв Анатолій 

Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—45 (77 назв). — 100 пр. — [2018-

2181 А] УДК 621.387 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

3317. Кирик М. І. Методи та моделі управління контентом в розподілених 

інфокомунікаційних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Кирик Мар'ян Іванович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (52 назви). — 100 пр. — [2018-2573 А] УДК 621.391:004.7 

3318. Москалець М. В. Методи просторово-часового доступу у перспективних 

системах мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 



   

 
100 

наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Москалець Микола 

Вадимович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. — 45 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 37—42 (49 назв). — 100 пр. — [2018-1984 А] 

 УДК 621.391 

На ступінь кандидата 

3319. Коляденко О. В. Методи забезпечення електромагнітної сумісності при 

когнітивному розподілі ресурсів в мережах мобільного зв'язку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Коляденко Олексій Вадимович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-1938 А] УДК 621.391 

3320. Невзорова О. С. Моделі та методи ієрархічно-координаційної маршрути-

зації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та 

мережі" / Невзорова Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2018-1900 А]

 УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

3321. Брич М. В. Моделі та алгоритми функціонування гетерогенних мереж 

мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Брич Микола Володимирович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2018-2446 А] УДК 621.396 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

3322. Бєляєв О. В. Удосконалення методів обробки сигналів та зображень у 

мультимедійних стрілецьких тренажерах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Бєляєв Олексій 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2282 А] 

 УДК 621.397.48:799.3.015.5.02 

621.4 Теплові двигуни  

(за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь доктора 

3323. Кравченко С. О. Забезпечення ресурсу ДВЗ шляхом застосування дискрет-

но-континуального зміцнення робочих поверхонь : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Кравченко 

Сергій Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 

42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (39 назв). — 100 пр. — [2018-2621 А] 

 УДК 621.43-233.132:621.792.92 
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На ступінь кандидата 

3324. Сорогін Ф. Г. Підвищення ефективності газотурбінних приводів на основі 
конвертованих авіаційних двигунів шляхом охолодження циклового повітря : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. 
установки" / Сорогін Федір Геннадійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 
"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2430 А] УДК 621.452.3 

3325. Шебанов А. М. Підвищення ефективності експлуатації суднових двигунів 
шляхом удосконалення систем мащення циліндрів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Шебанов 
Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2440 А] УДК 621.436 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

3326. Кабанник С. М. Визначення границі стійкості лопаткових вінців осьо-
вих компресорів ГТД до дозвукового флатеру при великих кутах атаки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та 
міцність машин" / Кабанник Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем 
міцності ім. Г. С. Писаренка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2018-2734 А] УДК 621.515-752 

3327. Мерзляков Ю. С. Робочий процес рідинно-парового струминного 
апарата вихрового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Мерзляков Юрій 
Сергійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2024 А] УДК 621.527 

3328. Трандафілов В. В. Удосконалення газової холодильної машини 
Стірлінга для одержання помірного холоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи 
кондиціювання" / Трандафілов Володимир Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. 
— 100 пр. — [2018-2237 А] УДК 621.59 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

3329. Кондусь В. Ю. Підвищення енергетичної ефективності та розширення 
параметричного ряду вільновихрових насосів шляхом удосконалення робочого 
органа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 
"Гідравл. машини та гідропневмоагрегати" / Кондусь Владислав Юрійович ; Сум. 
держ. ун-т. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 
100 пр. — [2018-2018 А] УДК 621.65 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

3330. Бережна О. В. Розвиток наукових і технологічних основ підвищення 
ефективності та якості зносостійкого електроконтактного наварювання : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та 
спорідн. процеси і технології" / Бережна Олена Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України 
"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 24—32 (60 назв). — 100 пр. — [2018-2281 А] УДК 621.791.92 

3331. Пащин М. О. Метод електродинамічної обробки для регулювання 

напружено-деформованого стану зварних з'єднань : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Пащин Микола Олександрович ; НАН України, Ін-т електрозварювання 

ім. Є. О. Патона. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (44 назви). 

— 130 пр. — [2018-2745 А] УДК 621.791.052:539.4 

На ступінь кандидата 

3332. Мінаков А. С. Експериментальне визначення напружено-деформованого 

стану зварних з'єднань електромагнітним методом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Мінаков Антон Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-2259 А] УДК 621.796.76:620.178.4 

3333. Соловйова Т. О. Вплив мікроструктури та напружено-деформованого 

стану на фізико-механічні властивості композитів систем LaB6—MeB2—Cu(Al) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. 

металургія та композиц. матеріали" / Соловйова Тетяна Олександрівна ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2273 А] 

 УДК 621.762.011:669.018 

3334. Фурман В. К. Підвищення експлуатаційних властивостей плазмових 

покриттів із застосуванням нанодисперсних порошків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і 

технології" / Фурман В'ячеслав Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—19 (30 назв). — 90 пр. — [2018-2394 А] УДК 621.793.7 

621.8 Деталі машин. Витратні матеріали. Кріпильні  

вироби. Змащування 

На ступінь кандидата 

3335. Дубиняк Т. С. Обґрунтування конструкцій та параметрів захисних ме-

ханізмів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Дубиняк Тарас Степанович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2018-1931 А] УДК 621.867.4 

3336. Залуцький С. З. Обґрунтування параметрів шнеків з робочою еластич-

ною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. 

машини" / Залуцький Сергій Зіновійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. 

— Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-

2014 А] УДК 621.867.4 

3337. Паньків В. Р. Обґрунтування параметрів гвинтового конвеєра з комбі-

нованим робочим органом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Паньків Віталій Романович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2027 А] УДК 621.867.4 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

3338. Ламнауер Н. Ю. Забезпечення високої точності лінійних розмірів 

деталей на основі ймовірносно-статистичних методів оцінки якості обробки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Ламнауер Наталія Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (33 назви). 

— 120 пр. — [2018-1979 А] УДК 621.9.01 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

3339. Дреус А. Ю. Теплофізичні основи знеміцнення гірських порід при 

алмазному бурінні свердловин з імпульсним промиванням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" ; 

05.15.10 "Буріння свердловин" / Дреус Андрій Юлійович ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. 

політехніка". — Дніпро, 2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 

100 пр. — [2018-2491 А] УДК 622.236:622.243 

На ступінь кандидата 

3340. Вінівітін Д. В. Оперативне планування і управління гірничотранспорт-

ними роботами в залізорудному кар'єрі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / 

Вінівітін Дмитро Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". — Дніпро, 

2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2018-1965 А] 

 УДК 622.271:622.6 

3341. Дремлюх Н. С. Підвищення ефективності експлуатації свердловин з 

нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.06 "Розроб. нафт. та газ. 

родовищ" / Дремлюх Наталія Степанівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1887 А] УДК 622.279 

3342. Патра В. Д. Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на 

нафтовий поклад і привибійну зону свердловини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук (д-ра філософії) : [спец.] 05.15.06 "Розроб. нафт. та газ. 

родовищ" / Патра Володимир Данилович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (27 назв). — 

100 пр. — [2018-1904 А] УДК 622.276 

3343. Хорольський А. О. Оцінка та підвищення надійності технології роз-

робки вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів видобувних комплексів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. 
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розроб. родовищ корис. копалин" / Хорольський Андрій Олександрович ; НАН 

України, Ін-т фізики гірн. процесів. — Дніпро, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2018-2515 А] УДК 622.27:519.863 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  
та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь доктора 

3344. Бурчак О. В. Розвиток теорії та розробка фізико-хімічної моделі ано-
мальних метанопроявів у вугільних шахтах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Бурчак Олександр 
Васильович ; Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України. — Дніпро, 
2018. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (42 назви). — 120 пр. — [2018-
2004 А] УДК 622.41 

На ступінь кандидата 

3345. Бегін С. В. Підвищення ефективності і надійності експлуатації газомото-
компресорів в умовах компресорних станцій підземних сховищ газу : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 
нафтогазосховища" / Бегін Сергій Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти 
і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 
100 пр. — [2018-2443 А] УДК 622.691.2:621.51 

3346. Жовтуля Л. Я. Удосконалення методу діагностики підземних нафто-
газопроводів шляхом оцінки їх напружено-деформованого стану : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 
нафтогазосховища" / Жовтуля Любомир Ярославович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). 
— 100 пр. — [2018-2456 А] УДК 622.692:539.4 

3347. Карпаш А. М. Удосконалення методів контролю напруженого стану 
металоконструкцій довготривалої експлуатації : (на прикладі АГНКС) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 
нафтогазосховища" / Карпаш Андрій Михайлович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 
нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2461 А] УДК 622.691:[624.014:539.4 

3348. Федорович І. Я. Оцінювання небезпеки руйнування магістральних 
газопроводів з виявленими поверхневими тріщиноподібними дефектами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. 
трансп., нафтогазосховища" / Федорович Ігор Ярославович ; Івано-Франків. нац. 
техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2477 А] УДК 622.691.4:539.42 

622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 
Підготовка руди до плавлення 

На ступінь кандидата 

3349. Тернова К. В. Обґрунтування акустичного контролю дисперсності 
продуктів подрібнення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.15.08 "Збагачення корис. копалин" / Тернова Катерина Віталіївна ; Нац. 
техн. ун-т "Дніпров. політехніка" [та ін.]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 50 пр. — [2018-1995 А] УДК 622.73 
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622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

3350. Клименко Д. В. Закономірності проявів і сейсмоакустичний прогноз 

газодинамічних явищ при відпрацюванні вугільних пластів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Клименко Діна 

Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2493 А] УДК 622.834 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

3351. Ромашко В. М. Деформаційно-силова модель опору бетону та залізо-

бетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 

"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ромашко Василь Миколайович ; Нац. ун-т 

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

2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (50 назв). — 100 пр. — [2018-1990 А]

 УДК 624.012.45.044 

На ступінь кандидата 

3352. Вознюк Л. І. Несуча здатність та деформативність багатошарових плит 

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Вознюк Леонід Іванович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2005 А] УДК 624.073-024.28:624.04 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

3353. Ковба В. В. Перерозподіл зусиль в пальовому фундаменті з урахуванням 

послідовного навантаження його складових елементів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Ковба 

Владислав Валерійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архі-

тектури". — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-2495 А] УДК 624.154.042 

3354. Скочко Л. О. Взаємодія багатоярусних утримуючих конструкцій з 

ґрунтовим масивом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Скочко Людмила Олегівна ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-2234 А] УДК 624.15:624.131 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

3355. Малішевська А. С. Вплив рівня горизонтальних поперечних сил на 

ресурси роботи рейок в умовах Харківського метрополітену : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Малішевська 

Аліна Сергіївна ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій, [Укр. держ. ун-т залізн. 

трансп.]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 110 пр. 

— [2018-2502 А] УДК 625.42:539.31 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

3356. Миляник О. В. Екологічно безпечне адсорбційне очищення промисло-

вих стоків від іонів купруму та хрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Миляник Оксана Вікторівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-2101 А] УДК 628.316.12:544.723.2 

629 Машинобудування транспортних засобів. Транспортне 

машинобудування 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

3357. Антонов А. В. Удосконалення взаємодії елементів сильнострумового 

контакту електротранспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / Антонов Андрій Владиславович ; Дніпро-

петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-2482 А]

 УДК 629.423.33 

3358. Косарєв Є. М. Покращення режиму напруги в системі тягового електро-

постачання електрифікованих залізниць постійного струму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Косарєв Євген Миколайович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(27 назв). — 100 пр. — [2018-2497 А] УДК 629.423.3 

3359. Міронов Д. В. Підвищення ефективності експлуатації обладнання тяго-

вих підстанцій електрифікованих залізниць постійного струму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Міронов Дмитро Вікторович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-2503 А] УДК 629.423.3 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь доктора 

3360. Рижков С. С. Сепараційні градієнтні аерозольні технології в енерге-

тичних установках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Рижков Сергій Сергійович ; Нац. ун-т 

"Одес. мор. акад.", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 

2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—34 (73 назви). — 100 пр. — [2018-1906 А] 

 УДК 629.5.064.5 
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На ступінь кандидата 

3361. Заєць А. Ю. Удосконалення методики розрахунку льодових навантажень 

на бурові платформи для Азово-Чорноморського басейну : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / 

Заєць Анастасія Юріївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, [Одес. 

нац. мор. ун-т]. — Миколаїв, 2018. — 24 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (15 назв). — [2018-2332 А] УДК 629.563.2.014(262.5) 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

3362. Іванова В. І. Науково-методичне забезпечення тренажерного моделю-

вання динаміки сонячно-синхронних орбіт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.07.14 "Авіац.-косм. тренажери" / Іванова Валентина 

Іванівна ; Держ. косм. агентство України, Нац. центр упр. та випробувань косм. 

засобів, [Держ. підприємство "Конструктор. бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля"]. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-2334 А] УДК 629.78.018 

3363. Мохаммаді Фархаді Рахман. Робастне керування безпілотним літаль-

ним апаратом при малих швидкостях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Мохаммаді Фархаді 

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

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2631 А]

 УДК 629.7.014.9.07 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

3364. Карпин Н. І. Види роду Tilia L. в озелененні м. Львова : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліо-

рація" / Карпин Наталя Іванівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2018. — 16, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. 

— [2018-2178 А] УДК 630*27:582.685.24]:712.4(477.83-25) 

3365. Ткачук О. М. Водорегулювальна і ґрунтозахисна роль лісів Перед-

карпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 

"Лісознавство і лісівництво" / Ткачук Оксана Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісо-

техн. ун-т України", [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — Львів, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2155 А] 

 УДК 630*1(477.8) 

3366. Яновська І. М. Структурні особливості і відновлення монодомінантного 

букового пралісу в умовах вологої чистої бучини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Яновська 

Ірина Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України" [та ін.]. — Львів, 2018. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2160 А] 

 УДК 630*23:582.623 
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631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

3367. Петренко В. С. Стратегії розвитку аграрних підприємств з іноземними 

інвестиціями: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Вікторія Сергіївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Херсон. 

держ. аграр. ун-т]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(55 назв). — 100 пр. — [2018-2070 А] УДК 631.1:330.332.1-027.63 

3368. Петришин Л. П. Економічна поведінка сільськогосподарських під-

приємств у мінливому середовищі розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Людмила Петрівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (81 назва). — 100 пр. — [2018-1950 А] 

 УДК 631.15 

3369. Усикова О. М. Розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу 

суб'єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

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

Усикова Олена Миколаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 

— Харків, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — 

[2018-2674 А] УДК 631.15/.16 

На ступінь кандидата 

3370. Грек А. В. Ресурсно-технічний потенціал інноваційно орієнтованих 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Грек Альона 

Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2173 А] 

 УДК 631.15:005.342 

3371. Завальнюк К. С. Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань : 

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

та упр. підприємствами" / Завальнюк Катерина Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-2175 А] УДК 631.1:658.8 

3372. Корнієнко Т. О. Формування економічної безпеки сільськогосподар-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Корнієнко Тетяна Олександрівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Уман. нац. 

ун-т садівництва]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 

100 пр. — [2018-1941 А] УДК 631.1:005.934 

3373. Мельниченко В. В. Розвиток і використання біоенергетичного потен-

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

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

ченко Вадим Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-2783 А] УДК 631.11:620.952 
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631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь кандидата 

3374. Крупич Р. О. Обґрунтування параметрів ручного віброударного струшу-

вача волоських горіхів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Крупич Роман Олего-

вич ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (18 назв). — 120 пр. — [2018-2622 А] УДК 631.358:634.51.076 

3375. Потапенко М. В. Обґрунтування параметрів очисної системи вороху 

коренеплодів цикорію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Потапенко Микола 

Валентинович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Бережан. агротехн. ін-т Нац. ун-ту 

біоресурсів і природокористування України]. — Львів, 2018. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2029 А] 

 УДК 631.361.025 

3376. Росамаха Ю. О. Обґрунтування параметрів двофазної сошникової 

системи для просапних сівалок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Росамаха Юрій 

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

2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1953 А] 

 УДК 631.331 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

3377. Тютюнник Н. В. Вплив гіпсометричного рівня місцевості на параметри 

зволоження як фактору формування властивостей та родючості чорноземів звичай-

них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 

"Агроґрунтознавство і агрофізика" / Тютюнник Наталія Вікторівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколов-

ського". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-2716 А] УДК 631.47/.48:631.45 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

3378. Байдюк Т. О. Особливості формування і прояву господарсько-цінних 

ознак у колекційних зразків люпину білого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Байдюк Тетяна Олек-

сандрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків, 

[Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"]. — Київ, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2018-1963 А] 

 УДК 631.527:633.367 

3379. Бірюкова О. В. Селекційна цінність та біологічні особливості вихідного 

матеріалу проса (Panicum miliaceum L.) в умовах східної частини Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 

насінництво" / Бірюкова Ольга Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2018. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2605 А] 

 УДК 631.527:633.171](292.485:477) 
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3380. Дрига В. В. Формування садивного матеріалу — ризом міскантусу 
залежно від умов його вирощування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Дрига Вікторія 
Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — 
Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19— 21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-
2694 А] УДК 631.53:633.19 

3381. Ковальчук О. І. Формування насіннєвої продуктивності та посівних 
якостей насіння тритикале озимого в умовах Лісостепу Західного України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Ковальчук Оксана Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. 
ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Миронівка 
(Київ. обл.), 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — 
[2018-2772 А] УДК 631.526.3:633.1"324"(292.485:477.8) 

3382. Компанець К. В. Селекційна цінність сортів ячменю ярого за морфо-
біологічними, адаптивними та селекційно-генетичними особливостями в системі 
діалельних схрещувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Компанець Катерина Валентинівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2018. — 
26 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2496 А] 

 УДК 631.527:633.16 
3383. Ниска І. М. Селекційна цінність зразків генофонду ячменю ярого за 

комплексною стійкістю до біо- та абіотичних чинників в умовах східної частини 
Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Ниска Ірина Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 100 пр. — [2018-2633 А] 

 УДК 631.527:633.16](292.485:477) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

3384. Біляєва І. М. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування за-
ходів підвищення продуктивності зрошуваних земель в умовах півдня України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 
меліорації" / Біляєва Ірина Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т 
зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2018. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (57 назв). — 100 пр. — [2018-2165 А] 

 УДК 631.67(477.7) 

На ступінь кандидата 

3385. Шевченко І. А. Визначення гідроекологічного стану водосховищ Украї-
ни з використанням дистанційних методів моніторингу : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Шевченко Ірина 
Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — Київ, 
2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2278 А]
 УДК 631.6.02:[628.132:528.8]](477) 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

3386. Кулик С. М. Ефективність удобрення сої залежно від кислотності 

дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Кулик Світлана 

Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т сіл. госп-ва 

Зах. Полісся Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2018-1976 А] УДК 631.81:633.34 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

3387. Новицький В. П. Екологічні основи управління мисливськими ре-

сурсами агроландшафтів Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Новицький Василь Петрович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2018. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—42. — 100 пр. — [2018-2378 А] 

 УДК 631.95:631.1]:639.1 

На ступінь кандидата 

3388. Бабань В. П. Екологічна оцінка та оптимізація використання штучних 

рибогосподарських водойм басейну річки Південний Буг : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бабань Вікторія 

Петрівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Житомир, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-1923 А]

 УДК 631.95:639.3](282.247.318) 

3389. Бубис О. Є. Екотоксикологічні механізми впливу важких металів на 

процеси метаболізму в клітинах рослин плейстофітону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бубис Ольга Євгеніївна ; 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-2123 А] УДК 631.95:504.5:546.4 

3390. Копій М. Л. Фітомеліоративна роль рослинного покриву у відтворенні 

девастованих земель в межах сірчаних розробок Західного Лісостепу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Копій Марія 

Леонідівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — 

Житомир, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — 

[2018-1940 А] УДК 631.95:631.48](477) 

3391. Устименко О. В. Агроекологічний стан селітебних територій в зоні 

розташування свинокомплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Устименко Олексій Васильович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2316 А] 

 УДК 631.95:636.4 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633 Рільництво. Польові культури та їхнє виробництво 

На ступінь доктора 

3392. Єременко О. А. Агробіологічні основи формування продуктивності 

олійних культур (Helianthus annuus L., Carthamus tinctorius L., Linum usitatissimum L.) 

в Південному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
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наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Єременко Оксана Анатоліївна ; Держ. ВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т" [та ін.]. — Херсон, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 35—41 (40 назв). — 100 пр. — [2018-2088 А] УДК 633.85:631.5](477.7) 

На ступінь кандидата 

3393. Альохін В. В. Підвищення продуктивності картоплі за оптимізації 

елементів технології вирощування у західному Лісостепу України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Альохін 

Володимир Васильович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. 

регіону Нац. акад. аграр. наук України]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 110 пр. — [2018-2601 А] 

 УДК 633.491:631.811](292.485:477) 

3394. Діденко І. А. Оптимізація технології вирощування селери черешкової у 

Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Діденко Ігор Анатолійович ; Уман. 

нац. ун-т садівництва. — Умань (Черкас. обл.), 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2012 А] УДК 633.42:631.5](477) 

3395. Нетіс В. І. Оптимізація елементів технології вирощування сої на зрошу-

ваних землях півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Нетіс Валерій Іванович ; Держ. ВНЗ 

"Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-2025 А] УДК 633.34:631.5](477) 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

3396. Авраменко С. В. Агротехнологічні основи управління продукційним 

процесом озимих зернових культур у Лівобережному Лісостепу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 

Авраменко Сергій Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослин-

ництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2018. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—44 

(58 назв). — 100 пр. — [2018-2481 А] УДК 633.1:631.5](292.485:477) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини  

На ступінь кандидата 

3397. Топчій О. В. Розробка елементів технології вирощування сочевиці в 

умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Топчій Оксана Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2715 А] 

 УДК 633.35:631.5](477) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 

3398. Куц О. В. Теоретичне обґрунтування продуктивності овочевих агро-

ценозів за оптимізації живлення рослин у Лівобережному Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-
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ництво" / Куц Олександр Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

овочівництва і баштанництва. — Харків, 2018. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—44 

(60 назв). — 100 пр. — [2018-1978 А] УДК 635.1/.8:631.811](292.485:477.5) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

3399. Слюсаренко Д. В. Клініко-експериментальне обґрунтування диферен-

ціальних блокад місцевими анестетиками у тварин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Слюсаренко Дмитро 

Вікторович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Біла 

Церква (Київ. обл.), 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 100 пр. — 

[2018-2314 А] УДК 636.09:615.211 

На ступінь кандидата 

3400. Зінко Г. О. Лікувально-профілактична ефективність препаратів селену та 

германію у телят за абомазоентериту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Зінко Галина Олегівна ; Біло-

церків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-2530 А] УДК 636.2.09:[616.34-085:615.326 

3401. Кассіч О. В. Розробка препарату "ППД-туберкулін для ссавців очищений" 

з використанням методів мікрофільтрації та ультрацентрифугування : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 

епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Кассіч Олексій Володимирович ; Сум. 

нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2018-2769 А] УДК 636.09:616.98-002.5-085.28 

3402. Кононенко І. О. Моніторинг та удосконалення профілактики параміксо-

вірусної інфекції голубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Кононенко Ірина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Луган. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-1939 А] 

 УДК 636.596.09:616.9 

3403. Лукащук Б. О. Лікувально-профілактична ефективність пробіотика та 

фітобіотика за гастроентериту в поросят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Лукащук Богдан 

Олександрович ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2538 А] 

 УДК 636.4.09:[616.33/.35-085:615.24 

3404. Рудь В. О. Адаптаційна здатність свиней за використання "Суміш 

кормова СТО ГА" в умовах інтенсивного вирощування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Рудь Валентина Олегівна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Одес. держ. аграр. 

ун-т]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-2666 А] УДК 636.4.08.09 
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636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

3405. Кулібаба С. В. Ефективність використання преміксів з вмістом хелатних 

комплексів гліцин-гідратів купруму, цинку та мангану в годівлі молочних корів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля 

тварин і технологія кормів" / Кулібаба Світлана Вікторівна ; Харків. держ. зоовет. 

акад., [Ін-т тваринництва Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2018. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2463 А] 

 УДК 636.2.084.52:636.2.085.55 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

3406. Засуха Л. В. Розробка та удосконалення способів утримання й годівлі 

підсисних свиноматок і молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / 

Засуха Людмила Василівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, [Ін-т свинарства і агропром. 

вир-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — Миколаїв, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1888 А] УДК 636.4.082.3.083 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

3407. Гавілей О. В. Ефективність використання тритикале у складі комбі-

кормів для племінних курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Гавілей Олена 

Василівна ; Харків. держ. зоовет. акад., [Держ. дослідна станція птахівництва Нац. 

акад. аграр. наук України]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-2565 А] УДК 636.52/.58.085.55 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко. Кисломолочні продукти 

На ступінь доктора 

3408. Палій А. П. Обґрунтування, розробка та ефективність застосування 

інноваційних технологій і технічних рішень у молочному скотарстві : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 

продуктів тваринництва" / Палій Андрій Павлович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 

[Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Миколаїв, 2018. — 

55 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—52 (142 назви). — 100 пр. — [2018-1902 А] 

 УДК 637.1:330.341.1 

На ступінь кандидата 

3409. Тютюкова Д. О. Технологія напівфабрикатів з сиру кисломолочного на 

основі молока з регульованим складом сольової системи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / 

Тютюкова Дар'я Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — 

Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 

130 пр. — [2018-2276 А] УДК 637.354.8 
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639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство.  

Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь доктора 

3410. Гриневич Н. Є. Обґрунтування системи санітарно-гігієнічних заходів за 

замкнутого водопостачання в індустріальних рибницьких господарствах України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна 

тварин та вет. санітарія" / Гриневич Наталія Євгенівна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. 

— Суми, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2018-2568 А]

 УДК 639.3.09(477) 

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне  

господарство. Служба побуту 

641/642 Продукти харчування. Приготування їжі. Страви.  

Харчування. Столовий посуд 

На ступінь доктора 

3411. Погребняк А. В. Науково-теоретичні основи процесу різання харчових 

продуктів водополімерним струменем та розробка обладнання для його реалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 

обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Погребняк Андрій Володи-

мирович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2018. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (36 назв). — 130 пр. — [2018-2262 А] 

 УДК 641.512:532.525 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

3412. Чижик В. М. Розробка аналітичних моделей визначення часу очікування 

пасажирами маршрутного транспорту в містах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Чижик Віталій 

Михайлович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2397 А] УДК 656.132.021 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь доктора 

3413. Мацюк В. І. Розвиток наукових основ організації залізничних транс-

портних процесів та систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Мацюк Вячеслав Іванович ; Укр. держ. ун-т 
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залізн. трансп., [Держ. ун-т інфраструктури та технологій]. — Харків, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (35 назв). — 150 пр. — [2018-2376 А] УДК 656.2 

На ступінь кандидата 

3414. Музикін М. І. Удосконалення методів визначення схем обігу локо-

мотивів з урахуванням технологічних особливостей вагонопотоків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 

Музикін Михайло Ігорович ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій, 

[Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 150 пр. — [2018-2377 А] 

 УДК 656.223 

3415. Прохорченко Г. О. Формування автоматизованої технології складання 

нормативного графіка руху поїздів на залізничному напрямку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 

Прохорченко Галина Олегівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 150 пр. — [2018-2384 А]

 УДК 656.222 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

3416. Ізмайлов Я. О. Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності 

підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Ізмайлов Ярослав Олексійович ; Житомир. держ. технол. ун-т, 

[ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Житомир, 2018. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (59 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. 

— [2018-2768 А] УДК 657(477) 

3417. Макаренко І. О. Конвергентна стейкхолдерська модель обліку, звітності 

та аудиту в умовах сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Макаренко Інна Олек-

сандрівна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Житомир, 2018. — 

41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (57 назв) та в підрядк. прим. — 

120 пр. — [2018-1981 А] УДК 657:005.52 

3418. Плахтій Т. Ф. Розвиток теорії і методології обліку на основі якісного 

підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Плахтій Тетяна Федорівна ; Житомир. держ. технол. 

ун-т. — Житомир, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2018-2422 А] УДК 657.1 

3419. Усатенко О. В. Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Усатенко Ольга Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 

Житомир, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (42 назви) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2018-2116 А] УДК 657 

3420. Шерстюк О. Л. Теорія та методологія аудиту фінансової інформації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Шерстюк Олександр Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, 
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Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 27—36 (88 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2480 А] 

 УДК 657 

На ступінь кандидата 

3421. Абасов В. А. Аудит ефективності використання ресурсів підприємства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Абасов Віталій Акімович ; Житомир. держ. технол. ун-т, [ДВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Житомир, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — 

[2018-2721 А] УДК 657.6:336.148 

3422. Волковська Я. В. Управлінський облік витрат операційної діяльності 

підприємств готельно-ресторанного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Волковська 

Яна Віталіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(34 назви). — 120 пр. — [2018-2047 А] УДК 657.471:640.4 

3423. Горай О. С. Бухгалтерський облік наслідків бойових дій та окупації 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Горай Олег Станіславович ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2364 А] 

 УДК 657.472:341.3 

3424. Левкович А. В. Облік і внутрішній контроль в управлінні логістичними 

витратами виробничих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Левкович Андрій 

Васильович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-

2576 А] УДК 657.47:005.932 

3425. Лисичко А. М. Економічний аналіз лісогосподарської діяльності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Лисичко Андріяна Михайлівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — 

Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2018-2055 А] УДК 657.62:630*6 

3426. Макаренко А. С. Обліково-аналітичне забезпечення управління раціо-

нальним лісокористуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Макаренко Анна Сергіївна ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2776 А] 

 УДК 657:630*6 

3427. Мелех Я. Р. Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів футболь-

них клубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Мелех Ярослав Романович ; Центр. спілка спожив. т-в 

України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2018-2226 А] УДК 657.421.3 

3428. Шубенко Є. С. Моделювання обліку власного капіталу в умовах реорга-

нізації господарських товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Шубенко Єлизавета Сергіївна ; 
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Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2359 А]

 УДК 657.411:334.722.2 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3429. Мотузка Ю. М. Управління безпечністю та якістю продуктів для 

ентерального харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Мотузка Юлія Миколаївна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 

(79 назв). — 100 пр. — [2018-2581 А] УДК 658.62:613.2.032.33 

3430. Полозова Т. В. Інноваційно-інвестиційний механізм забезпечення кон-

курентоспроможності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Василівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—36 (59 назв). — 150 пр. — [2018-2664 А] УДК 658.1:005.332.4 

3431. Селезньова О. О. Теоретико-методологічні основи управління мар-

кетинговою діяльністю будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Селезньова Ольга Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова, [Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури]. — Харків, 2018. — 38 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (53 назви). — 100 пр. — [2018-2667 А] 

 УДК 658.8:69 

3432. Шипуліна Ю. С. Методологічні засади формування інноваційно-сприят-

ливого середовища на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шипуліна Юлія 

Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 

2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—33 (60 назв). — 100 пр. — [2018-2599 А]

 УДК 658.589 

На ступінь кандидата 

3433. Безугла Д. В. Організаційно-економічне забезпечення технічного 

переоснащення виробництва підприємств машинобудування : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Безугла Дар'я Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-2563 А] УДК 658.589:621 

3434. Іваночко Н. В. Управління збутовою діяльністю м'ясопереробних під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Іваночко Надія Володимирівна ; Львів. нац. 

аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2090 А] 

 УДК 658.8:637.5 

3435. Котова М. В. Логістичні стратегії підприємства оптової торгівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
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та упр. підприємствами" / Котова Марина Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-2416 А] УДК 658.7:339.33 

3436. Маршук Л. М. Організаційно-економічний механізм формування і 

підвищення ресурсно-фінансового потенціалу підприємства : автореф. дис. на 

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

приємствами" / Маршук Ліна Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-

2375 А] УДК 658.15 

3437. Микитюк В. П. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності 

підприємств: інвестиційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Микитюк Віталій 

Петрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 150 пр. — [2018-2578 А] УДК 658.152:005.591.6 

3438. Павленко А. О. Управління стимулюванням попиту в маркетинговій 

діяльності фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Павленко Алла 

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

ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-2068 А] УДК 658.8:631.115.1 

3439. Хрутьба Ю. С. Оптимізація логістичних товаротранспортних потоків 

підприємств на еколого-економічних засадах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Хрутьба Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2036 А] 

 УДК 658.7:502.11 

3440. Худолєй Л. В. Інструменти забезпечення фінансово-економічної безпеки 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Худолєй Ліна 

Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 110 пр. — [2018-2037 А] 

 УДК 658.14/.17:005.934]:62 

3441. Черняєва О. О. Інформаційне забезпечення управління витратами під-

приємств переробної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Олександра Олександрівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — 

Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 150 пр. — [2018-

2078 А] УДК 658.15:004.9 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість  

і спорiдненi галузі 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

3442. Юзбашьян А. П. Інтенсифікація теплообмінних процесів в технологіях 

переробки вуглеводнів з використанням нерозбірних пластинчастих теплооб-

мінників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 
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"Процеси та обладнання хім. технології" / Юзбашьян Анна Петрівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-2080 А] УДК 661.715.045.1 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

3443. Безценний І. В. Основні закономірності процесів спільного спалювання 

вугілля різного ступеня метаморфізму в факелі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. тепло-

енергетика" / Безценний Ігор Валентинович ; НАН України, Ін-т газу, [Ін-т вугіл. 

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

— [2018-2485 А] УДК 662.61 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

3444. Федорова Д. В. Ресурсозберігаючі технології риборослинних напів-

фабрикатів для харчової продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Федорова Діна Володи-

мирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—39 (47 назв). — 100 пр. — [2018-2676 А] 

 УДК 664.01:[637.56+664.64]-027.38 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь кандидата 

3445. Зуб Н. О. Удосконалення технології спиртової бражки з використанням 

електрохімічно активованої води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / 

Зуб Наталія Олегівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів, [Нац. 

ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2653 А] 

 УДК 663.5:[663.63:544.6 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

3446. Сердюк М. Є. Наукові засади холодильного зберігання плодів з 

використанням обробки антиоксидантними речовинами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. 

продуктів" / Сердюк Марина Єгорівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Таврійс. 

держ. агротехнол. ун-т]. — Одеса, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 

(69 назв). — 100 пр. — [2018-2031 А] УДК 664.8.037.1:664.853 

На ступінь кандидата 

3447. Нечепуренко К. Б. Технологія виробів м'ясних посічених з вико-

ристанням термостабільної пружної емульсії на основі натрію альгінату : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. 
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продукції" / Нечепуренко Кристина Борисівна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Харків, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 

130 пр. — [2018-2261 А] УДК 664.93.022.36 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

На ступінь кандидата 

3448. Захаров А. В. Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи SrO—

Al2O3—SiO2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Захаров Артем 

Вячеславович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-2457 А] УДК 666.651 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

3449. Гев'юк І. М. Мультимодальні композиційні портландцементи з високою 

ранньою міцністю та модифіковані бетони на їх основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Гев'юк 

Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2049 А] 

 УДК 666.942 

3450. Киричок В. І. Лужні алюмосилікатні зв'язуючі з підвищеною сульфато-

стійкістю та покриття на їх основі для захисту бетону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Киричок 

Володимир Іванович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2018-1892 А] УДК 666.97.058 

3451. Пасько А. В. Екобетони на основі лужних цементів з використанням 

залізовмісних супутніх продуктів промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Пасько Антон 

Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-1903 А] УДК 666.97 

669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

3452. Нікульченко І. О. Вплив неметалевих включень на структуроутворення 

та зміцнення поверхневого шару з підвищеними механічними властивостями в 

сталях при лазерній обробці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Нікульченко Ігор 

Олександрович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2065 А] 

 УДК 669.15.018.2:66.088 

3453. Попова Т. В. Вплив ультразвукового ударного оброблення та електро-

іскрового легування на фізико-механічні властивості та структурний стан сталей 

20ГЛ і 15ХСНД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Попова Тетяна Віта-
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ліївна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Держ. підприємство 

"Укр. НДІ вагонобудування" М-ва екон. розвитку і торгівлі України (м. Кременчук)]. 

— Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-2266 А]

 УДК 669.15.084.8-194 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

3454. Рокунь Р. О. Розроблення ресурсоощадної технології сушіння дров : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Техно-

логія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Рокунь Роман 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2793 А] УДК 674.047 

3455. Салабай І. І. Розроблення режимів склеювання шпону на основі клейо-

вих композицій з використанням відходів обігових вод виробництва волокнистих 

плит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 

"Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Салабай 

Ірина Іванівна ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2794 А] 

 УДК 674.093.26 

676 Целюлозно-паперова промисловість 

На ступінь доктора 

3456. Осика В. А. Формування якості паперових пакувальних матеріалів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.08 "Товаро-

знавство непродовол. товарів" / Осика Віктор Анатолійович ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2018. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (52 назви). 

— 100 пр. — [2018-2542 А] УДК 676.24.01:658.562 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

3457. Катрук Д. С. Основи технологій одержання композитів на основі по-

ліестер-полівінілхлоридних зв'язних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Катрук 

Діана Сергіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (28 назв). — 100 пр. — [2018-1937 А] УДК 678.746 

681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка  

та її виробництво. Ваги 

На ступінь доктора 

3458. Рудик А. В. Наукові основи та принципи побудови приладової системи 

вимірювання прискорення мобільного робота : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. 

величин" / Рудик Андрій Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2018. — 45 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 38—42 (55 назв). — 100 пр. — [2018-2271 А] 
 УДК 681.2.082:621.865.8 

На ступінь кандидата 

3459. Бородай І. І. Електромагнітний метод та система контролю газового 
середовища для підвищення зберігання плодів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Бородай 
Ірина Іванівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 
2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2018-2168 А] 

 УДК 681.2.082.74:543.27]:664.8.032 
3460. Романів В. М. Удосконалення оптичного методу оцінювання енерге-

тичних параметрів природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Романів Василь Михайлович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. 
центр "Ін-т метрології", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Харків, 2018. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-2591 А] 

 УДК 681.2.082.5:681.121 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  
і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

3461. Копилова Л. О. Інтелектуальна автоматизована система керування 
електроспоживанням та електропостачанням промислового підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Копилова Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т харч. техно-
логій. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (25 назв). — 70 пр. — [2018-
2370 А] УДК 681.518:[621.311:658.268 

3462. Левінський М. В. Адаптивне керування об'єктами технологічного типу: 
алгоритми пасивного самоналагодження коефіцієнта передачі регуляторів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 
процесів керування" / Левінський Максим Валерійович ; Одес. нац. акад. харч. 
технологій, Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2464 А] УДК 681.5 

3463. Малієнко А. В. Автоматизація процесів диспетчеризації вугільних шахт 
на основі системи прийняття рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Малієнко Андрій 
Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1944 А] 

 УДК 681.5:004.832.2]:[658.284:622.25 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  
Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

3464. Кістіон В. Є. Удосконалення процесу реструктуризації систем управ-
ління структурними змінами підприємств інфраструктурного типу будівельного 
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комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Кістіон Володимир 
Євсевійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 24, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2018-1894 А] 

 УДК 69:005.591.4 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

3465. Касьянов В. В. Електропровідні покриття на основі портландцементу 

для захисту від електрокорозії і ремонту конструкцій та споруд залізниць : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та 

вироби" / Касьянов Володимир Володимирович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 

Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 120 пр. — [2018-

2533 А] УДК 691.555:699.887]:656.2 

3466. Риндюк С. В. Метод визначення теплопровідності будівельних ма-

теріалів та виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Риндюк Світлана Володимирівна ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-2194 А] УДК 691:620.181]:699.86 

3467. Чепурна С. М. Бетон підвищеної водонепроникності та корозійної 

стійкості з добавкою високодисперсної крейди : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Чепурна 

Світлана Миколаївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. ун-т міського 

госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(18 назв). — 120 пр. — [2018-2560 А] УДК 691.328.44:666.972.52 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

3468. Бурда Ю. О. Підвищення ефективності очистки газів у скруберах 

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

05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Бурда Юрій 

Олександрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2525 А] 

 УДК 697.942 

3469. Капцова Н. І. Підвищення ефективності експлуатації та ремонту міських 

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

05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Капцова Наталія 

Іванівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2018-2460 А] УДК 697.38 

3470. Півненко Ю. О. Підвищення ефективності спалювання деревних від-

ходів у топках киплячого шару опалювальних котельних установок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та 

теплогазопостачання" / Півненко Юрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-2472 А] УДК 697.432:662.638 

3471. Фоміч С. В. Міська система централізованого гарячого водопостачання з 

вакуумною деаерацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання" / Фоміч Сергій 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2559 А] УДК 697.34:628.16 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь доктора 

3472. Яковець І. О. Сучасний художній музей як мистецький патерн: сутність, 

функціонування, розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтво-

знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Яковець Інна Олександ-

рівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Черкас. 

держ. технол. ун-т]. — Київ, 2018. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — 

100 пр. — [2018-2280 А] УДК 7.011:[069:7 

На ступінь кандидата 

3473. Будяк В. В. Гламур в дизайні костюма кінця ХІХ — початку ХХІ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.07 "Дизайн" / Будяк Вікторія Валеріївна ; Харків. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-

2205 А] УДК 7.05:687.01]"189/201" 

3474. Заря С. В. Мистецько-видовищна телевізійна реклама в національно-

культурному просторі України початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Заря 

Світлана Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

2177 А] УДК 7.097:659.13]:316.7](477) 

3475. Олійник В. А. Трансформації образної системи в дизайні української 

книги: 1980—1990-х років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Олійник Вікторія Анатоліївна ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2103 А] 

 УДК 7.012.05:655.3.066.11(477)]"1980/1999" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

3476. Лукомська З. В. Містобудування Західної України епохи бароко (сер. 

XVII ст. — кін. XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : 

спец. 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Лукомська 

Зоряна Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 43 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 36—39 (38 назв). — 150 пр. — [2018-2623 А] 

 УДК 711.4.034.7(477.8)"165/179" 
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На ступінь кандидата 

3477. Ясінський М. Р. Відтворення кварталів житлової забудови центральних 

частин малих історичних міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архі-

тектури" / Ясінський Максим Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2018-2680 А] 

 УДК 711.413.025.4 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

3478. Одрехівський В. В. Українська скульптура кінця ХХ — початку 

ХХІ століття: трансформації монументального формотворення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. 

мистецтво" / Одрехівський Василь Володимирович ; М-во культури України, Нац. 
акад. образотвор. мистецтва і архітектури, [Львів. нац. акад. мистецтв]. — Київ, 2018. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2379 А] 

 УДК 730(477)"199/201" 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

3479. Бокотей М. А. Львівське гутне скло у контексті міжнародного студій-
ного руху: художні особливості та осередки скловиробництва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. 
мистецтво" / Бокотей Михайло Андрійович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 
2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-2121 А] 

 УДК 745.5:666.1.032](477.83) 
3480. Босий І. М. Принципи формоутворення і трансформації об'єктів у ди-

зайні меблів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра 
філософії) : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Босий Іван Михайлович ; Харків. держ. акад. 
дизайну і мистецтв. — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : схема. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2283 А] УДК 749.1.012 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь доктора 

3481. Приймич М. В. Церковне професійне малярство Закарпаття другої по-

ловини XVIII — першої половини ХХ ст.: народна традиція, візантійська 
канонічність та впливи західноєвропейського мистецтва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 

Приймич Михайло Васильович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2018. — 31 с. 

— Бібліогр.: с. 23—28. — 100 пр. — [2018-2267 А] 

 УДК 75.046.3:27-523](477.87)"175/195" 

На ступінь кандидата 

3482. Кудрявцева К. П. Структура композиції в українському станковому 

живописі (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 

Кудрявцева Катерина Петрівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. 

мистецтва і архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-2372 А] УДК 75.051(477)"1872/1932" 

3483. Литвинюк Л. К. Візуальна ідентифікація музейно-виставкових закладів 

засобами графічного дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства (д-ра філософії) : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Литвинюк Людмила 

Костянтинівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2298 А] УДК 76.012:069 

77 Фотографія, техніка кінематографії та подібні процеси 

На ступінь кандидата 

3484. Назаркевич Є. П. Стереозображення в графічному дизайні: генезис, 

еволюція, сучасні тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Назаркевич Євгенія Петрівна ; Київ. 

нац. ун-т технологій та дизайну, [Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, М-во 

культури України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2018-2419 А] УДК 778.4.012 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

3485. Воскобойнікова Ю. В. Регентська діяльність як системне явище су-

часної православної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Воскобойнікова 

Юлія Василівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 

2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (36 назв). — 100 пр. — [2018-2124 А] 

 УДК 783.24.071.2:271.2 

3486. Мазепа Т. Л. Галицьке музичне товариство у культурно-мистецькому 

процесі ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Мазепа Тереса 

Лешеківна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 

(38 назв). — 100 пр. — [2018-2258 А] УДК 78:061.2](477.83/.86)"18/19" 

3487. Оганезова-Григоренко О. В. Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий 

феномен та предмет музикознавчого дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Оганезова-

Григоренко Ольга Вадимівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського, [Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової]. — Київ, 2018. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2018-2304 А] УДК 782.8.02 

3488. Щепакін В. М. Формування музичної культури Сходу та Півдня України 

в контексті західноєвропейських мистецьких впливів (друга половина ХІХ — 

початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : 

[спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / Щепакін Василь Михайлович ; М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2018. — 45 с. — Бібліогр.: 

с. 36—41 (42 назви). — 100 пр. — [2018-2039 А] 

 УДК 78.03(477.6/.7):7(4-15)]"185/191" 
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На ступінь кандидата 

3489. Битко О. С. Феномен театральності в композиторській поетиці С. Про-

коф'єва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Битко Ольга Сергіївна ; М-во культури України, 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (5 назв). — 120 пр. — [2018-2085 А] УДК 78.071.1(47+57)(092) 

3490. Зотов Д. І. Виконавство на саксофоні в системі музичного мистецтва 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Зотов Денис Ігорович ; Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури України]. — 

Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2293 А] 

 УДК 780.643.2.02"19" 

3491. Ілечко М. П. Українська фортепіанна сюїта як предмет музикознавчого 

дискурсу: історіологічний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Ілечко Марина Петрівна ; 

М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. 

— 19 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв) та в підрядк. прим. — 110 пр. — 

[2018-2128 А] УДК 780.8.083.1:780.616.432](477) 

3492. Лю Юйтен. Явище стильової інтеграції у камерно-вокальній творчості 

європейських і китайських композиторів: від ХІХ до ХХ століття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Лю Юйтен ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 120 пр. — [2018-2186 А] 

 УДК 784.071.1(4+510)"18/19" 

3493. Терентьєв Д. Д. Мелодик-рок в музиці 80-х років ХХ сторіччя : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Терентьєв Дмитро Дмитрович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. 

України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2018-1912 А] УДК 78.036"198" 

3494. Чистякова Н. В. Ансамблі за участі скрипки в Україні 1990—2010-х років: 

генезис, стилістика, форми репрезентацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чистякова Наталя 

Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Харків. нац. ун-т мистецтв 

ім. І. П. Котляревського, М-во культури України]. — Суми, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2398 А] 

 УДК 785.7:780.614.331](477)"199/201" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

3495. Афанасьєв С. М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації осіб 

з функціональними порушеннями і дегенеративно-дистрофічними захворюваннями 

опорно-рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Афанасьєв Сергій Мико-

лайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Придніпров. держ. акад. фіз. 

культури і спорту]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38. — 

100 пр. — [2018-2521 А] УДК 796.035:616.7-008 

3496. Одинець Т. Є. Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації 

жінок з постмастектомічним синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Одинець Тетяна 

Євгенівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 29—38 (72 назви). — 100 пр. — [2018-2541 А] УДК 796.035:618.19-089.87 

3497. Пічурін В. В. Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки 

студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Пічурін Валерій Васильович ; Нац. 

ун-т фіз. виховання і спорту України, [Придніпров. держ. акад. фіз. культури і 

спорту]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2018-

2545 А] УДК 796.011.3:[378.147:62 

3498. Савлюк С. П. Профілактика та корекція порушень просторової органі-

зації тіла дітей 6—10 років із депривацією сенсорних систем у процесі фізичного 

виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 

Савлюк Світлана Петрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2018. 

— 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—45. — 100 пр. — [2018-2551 А] 

 УДК 796.011.3:616-008]-053.5 

На ступінь кандидата 

3499. Берінчик Д. Ю. Структура змагальної діяльності й особливості прояву 

спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Берінчик Денис Юрійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2017. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

1925 А] УДК 796.83.03.071.1 

3500. Бойко І. А. Добровольча діяльність в олімпійському спорті : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Бойко Ірина Андріївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. 

— 100 пр. — [2018-2204 А] УДК 796.032.2:364-322 

3501. Джафар Тайсір Мохаммад Аль-Куран. Фізична реабілітація після 

інтрамедулярного остеосинтезу у спортсменів з діафізарними переломами кісток 

гомілки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Джафар Тайсір Мохаммад Аль-Куран ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2018-2527 А] 

 УДК 796.035.071.2:616.718.5/.6-001.5-06 

3502. Добровольський В. Б. Удосконалення фізичної підготовки курсантів-

жінок вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Добровольський Віктор Брониславович ; 

Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, [Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту 

ім. Тараса Шевченка]. — Дніпро, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-1967 А] УДК 796.011.3:355.233-055.2 

3503. Єфремова А. Я. Обґрунтування змісту та організації професійно-при-

кладної фізичної підготовки майбутніх інженерів-електриків залізничного 

транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 
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Єфремова Анжеліка Яковлівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури, [Харків. держ. акад. 

фіз. культури]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-2453 А] УДК 796.011.3:[378.147:629.4.064.5 

3504. Ільченко С. С. Вплив самоконтролю фізичного стану студентів упро-

довж навчального року на мотивацію до занять фізичним вихованням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 

"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ільченко Сергій Сергійович ; 

Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2215 А] УДК 796.011.3:378.147 

3505. Кузнецов М. В. Удосконалення фізичної підготовки кандидатів у під-

розділи сил спеціальних операцій Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Кузнецов Максим Віталійович ; Придніпров. 

держ. акад. фіз. культури і спорту, [Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра 

Сагайдачного, М-во оборони України]. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2220 А] 

 УДК 796.012:355.237(477) 

3506. Кун Сянлінь. Підвищення роботоздатності спортсменів-веслярів засо-

бами спеціальної фізичної підготовки в умовах наростаючого стомлення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Кун Сянлінь ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2018-2221 А] 

 УДК 797.12.015.5.071.2 

3507. Назаркевич Л. І. Структура і зміст фізкультурно-оздоровчих занять з 

плавання для дітей молодшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Назаркевич Лілія Ігорівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 

культури. — Львів, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 

100 пр. — [2018-2540 А] УДК 797.2.035:373.3 

3508. Петрук А. П. Оптимізація методичної складової системи фізичної 

підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Петрук Андрій Петрович ; 

Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, [Нац. акад. сухопут. військ 

ім. гетьмана Петра Сагайдачного]. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2104 А] 

 УДК 796.011.3:355.233 

3509. Ричок Т. М. Корекція показників фізичного стану школярів з вадами 

слуху засобами туристського багатоборства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Ричок Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2547 А] УДК 796.5.035-053.5-056.262 

3510. Чухловіна В. В. Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкіль-

ного віку зі спастичними формами церебрального паралічу в процесі фізичного 

виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 
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Чухловіна Валерія Валеріївна ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. — 

Дніпро, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

2158 А] УДК 796.011.3:[615.825:616.831-053.5 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь кандидата 

3511. Науменко О. В. Фоностилістика поезії Едгара Аллана По та її від-

творення у перекладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.16 "Перекладознавство" / Науменко Ольга Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили]. — Одеса, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-2143 А] УДК 81'255.4'38:821.111(73)-1.09(092) 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

3512. Галуцьких І. А. Лінгвопоетика тілесності в художніх текстах англій-

ського модернізму й постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Галуцьких Ірина Анатоліївна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одеса, 2018. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (55 назв). — 100 пр. — [2018-2209 А] УДК 811.111'42 

3513. Добровольська О. Я. Реконструкція розвитку лексико-семантичної сис-

теми середньоанглійської мови : (на матеріалі агентивно-проф. лексики ХІ—XV ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Добровольська Оксана Ярославівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. 

— 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (40 назв). — 100 пр. — [2018-2126 А] 

 УДК 811.111'04'37 

3514. Таценко Н. В. Емпатія в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-

синергетичний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Таценко Наталія Віталіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Запоріз. нац. ун-т]. — Харків, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(33 назви). — 100 пр. — [2018-2672 А] УДК 811.111'42 

На ступінь кандидата 

3515. Бердіна О. О. Семантична еволюція дієслів з градаційним значенням в 

англійській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Бердіна Ольга Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Маріупол. держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-1924 А] УДК 811.111'367.625 

3516. Коваленко О. П. Лінгвопрагматика і лінгвосеміотика англійського 

віртуального корпоративного дискурсу : (на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Коваленко Ольга Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2018-1895 А] УДК 811.111'42 
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3517. Павліченко Л. В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: 

комунікативно-прагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Павліченко Лариса Василівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-2789 А] УДК 811.111'06'42 

3518. Передон Н. О. Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегій і 

тактик учасників комунікативної ситуації "примирення" : (на матеріалі англ. мови) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Передон Наталія Олександрівна ; Херсон. держ. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Херсон, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-2587 А] УДК 811.111'27:316.652.2 

3519. Ткаченко І. А. Наративні маски в англомовному постмодерністському 

дискурсі: лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Ткаченко Іван Анатолійович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2018. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2018-2595 А] 

 УДК 811.111'42:821.111.09 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

3520. Коваль І. І. Вербалізація концепту Schönheit у лексичних та фразео-

логічних одиницях німецької мови: лінгвокультурологічний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Коваль 

Ірина Ігорівна ; Херсон. держ. ун-т, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Херсон, 2018. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2494 А] 

 УДК 811.112.2'373.7'42 

811.124 Латинська мова 

На ступінь кандидата 

3521. Антонюк-Кириченко С. А. Тактильні прикметники латинської мови: 

структурно-системний вимір : (на матеріалі поет. творів Горація, Вергілія, Овідія) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.14 "Класич. 

мови. Окремі індоєвроп. мови" / Антонюк-Кириченко Соломія Андріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2682 А] 

 УДК 811.124'367.623:821.124(37)'01.09 

3522. Кондаурова Х. В. Латинськомовний законодавчий документ: від 

папської булли до гетьманського універсалу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / 

Кондаурова Христина Вадимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2018-2369 А] 

 УДК 811.124'276.6:340.134 

811.14 Грецька мова 

На ступінь доктора 

3523. Чекарева Є. С. Концептуальні сфери простору й часу в лексико-семан-

тичній системі давньогрецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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філол. наук : спец. 10.02.14 "Класич. мови. Окремі індоєвроп. мови" / Чекарева Євге-

нія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 120 пр. — [2018-

1998 А] УДК 811.14'02'37 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь доктора 

3524. Куварова О. К. Структурна типологія і стилістика звертання в епісто-

лярних текстах : (на матеріалі рос. листів XVIII—XX ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Куварова Олена 

Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Дніпров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(47 назв). — 120 пр. — [2018-2255 А] УДК 811.161.1'38:821.161.1-6.09]"17/19" 

На ступінь кандидата 

3525. Некрилова О. Л. Перехідність-неперехідність дієслів у російській мові: 

когнітивно-еволюційний та посибілістичний аспекти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Некрилова Олена 

Леонідівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

1986 А] УДК 811.161.1'367.625 

3526. Самойленко О. В. Квазікомпозити у словотвірній системі російської 

мови: типологія, формальна структура, ономасіологійні розряди : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Самойленко 

Олена Валентинівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [ДВНЗ "Донбас. держ. 

пед. ун-т"]. — Дніпро, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2018-2150 А] УДК 811.161.1'373.611 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

3527. Кобченко Н. В. Явища подвійності й перехідності в системі синтак-

сичних зв'язків сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Кобченко Наталя Віталіївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-2735 А] УДК 811.161.2'06'367 

3528. Царалунга І. Б. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній 

мові XIV—XV ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.02.01 "Укр. мова" / Царалунга Інна Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (34 назви). — 100 пр. — [2018-2516 А] УДК 811.161.2'04 

На ступінь кандидата 

3529. Гайдук Н. А. Актуальні концепти політичної комунікації: прагматична 

динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Гайдук Неллі Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 

[Маріупол. держ. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-2208 А] УДК 811.161.2'42 
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3530. Лакомська І. В. Семантика і структура фразеологізмів у газетних 

заголовках: впливовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лакомська Інна Валеріївна ; Одес. нац. ун-т  

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-2182 А] УДК 811.161.2'373.7:070 

3531. Мельник О. А. Становлення сучасної ергонімії Вінниччини (90-ті роки 

ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Мельник Оксана Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. 

— Черкаси, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — [2018-1983 А] 

 УДК 811.161.2'06'373.2 

3532. Плахотнікова О. Ю. Корпус українського усного мовлення: теоретичні 

засади побудови й основи практичного втілення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Плахотнікова Олена 

Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2381 А] УДК 811.161.2'34 

3533. Федорюк Л. В. Концепт смерть в українській когнітивно-мовній картині 

світу: структура, статика і динаміка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Федорюк Лілія Владиславівна ; Донец. нац. 

ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2018-1913 А] УДК 811.161.2'42 

3534. Шматко І. В. Формування української бджільницької термінології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Шматко Інна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Ін-т укр. 

мови НАН України]. — Вінниця, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-1960 А] УДК 811.161.2'373.2:638.1 

3535. Юлдашева Л. П. Структурно-семантичні та прагматичні особливості 

заголовків художніх творів кінця ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Юлдашева Людмила 

Петрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2000 А] 

 УДК 811.161.2'37'42"199/201" 

82 Література. Літературознавство 

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

3536. Городнюк Н. А. Семіотика речі у східнослов'янському модерністському 

романі першої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" ; 10.01.06 "Теорія літ." / 

Городнюк Наталія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2018-2171 А] 

 УДК 821.161-31.09"190/195" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь кандидата 

3537. Кривопишина А. С. Масова та елітарна література: природа художності 

в українському романі початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Кривопишина Анна 

Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 104 пр. 

— [2018-2180 А] УДК 821.161.2-31.09"200/201" 

3538. Круглій А. М. Ораторсько-проповідницька проза і величальна поезія 

другої половини ХІІІ — середини XVI ст.: ґенеза, художня специфіка : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Круглій 

Аліна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2018-2219 А] УДК 821.161.2-3-1.09"12/15" 

3539. Куриленко Д. В. Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50—70-х рр. 

ХХ ст. : (на прикладі роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж 

Мамай і Чужа Молодиця", дилогії В. Земляка "Лебедина зграя" та "Зелені Млини") : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Куриленко Дана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

філології. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

2095 А] УДК 821.161.2-3.09"195/197"(092) 

3540. Чуй С. В. Поетична творчість Василя Слапчука: віршознавчий аспект : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Чуй Сергій Валерійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2038 А] УДК 821.161.2'06-1.09(092) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

3541. Кононенко О. М. Стоянка Радомишль І та її місце у верхньому палеоліті 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 

"Археологія" / Кононенко Олеся Миколаївна ; НАН України, Ін-т археології, 

[Археол. музей]. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-2699 А] УДК 903.4(477.42)"632.5" 

3542. Слободян Т. І. Поховальний обряд населення Східнокарпатського 

регіону в ранньоримський час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Слободян Тетяна Іванівна ; НАН України, Ін-т 

археології, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2712 А] УДК 904:393](477.8)"652" 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

3543. Воровка В. П. Приазовська парадинамічна ландшафтна система : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. 

географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Воровка Володимир Петрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(55 назв). — 150 пр. — [2018-2728 А] УДК 911.52(210.5:262.54) 
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3544. Машіка Г. В. Суспільно-географічне дослідження господарського по-

тенціалу Карпатського регіону: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра геогр. наук : спец. 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Машіка Ганна 

Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—38 (50 назв). — 100 пр. — [2018-2781 А] УДК 911.330.15](477.8) 

На ступінь кандидата 

3545. Бєліков В. О. Соціально-демографічні трансформації периферійних 

територій північної частини Луганської області : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Бєліков 

Владислав Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-2762 А] 

 УДК 911.3:[316.4:314](477.61) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

3546. Слободянюк М. А. Антифашистський рух Опору в Україні періоду 

Другої світової війни у вітчизняній історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Слободянюк Микола Анатолійович ; Запоріз. нац. ун-т, [Ін-т історії 

України НАН України]. — Запоріжжя, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (40 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2110 А] УДК 930(477)"1939/1945" 

На ступінь кандидата 

3547. Каряка О. В. Ольвія Понтійська як античне місто: історія дослідження 

внутрішньої структури та планування (кінець XVIII — перша третина ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіо-

графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Каряка Олександр Віталійович ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Херсон. держ. ун-т]. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-

2131 А] УДК 930.1:[904:911.375(477.7)"652"]]"179/193" 

3548. Кручиненко В. В. Історико-демографічне дослідження шлюбно-родин-

них відносин у Миргородському полку 1723—1782 рр. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. 

іст. дисципліни" / Кручиненко Вячеслав Вікторович ; НАН України, Ін-т історії 

України. — Київ, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — [2018-2738 А] 

 УДК 930.2:316.36](477.53)"1723/1782" 

3549. Кухлєв А. С. Матеріали особового походження як джерело із соціальної 

історії Південної України кінця XVIII — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. 

іст. дисципліни" / Кухлєв Антон Сергійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса (Вінниця)]. — Старобільськ (Луган. 

обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2018-2135 А] УДК 930.2:94(477.7)"179/191" 

3550. Слободянюк М. В. Передумови, поява та становлення нарукавної 

емблематики Сухопутних військ Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та 

спец. іст. дисципліни" / Слободянюк Михайло Васильович ; НАН України, Ін-т укр. 

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 11—15 (63 назви). — 100 пр. — [2018-2387 А] 

 УДК 930.2:[355.14:356.11](477)"1992/2012" 

3551. Суховерська І. І. Сучасна російська історіографія Другої світової війни : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіо-

графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Суховерська Ірина Іванівна ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-2153 А] УДК 930(470+571)"1939/1945" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

3552. Барабаш Т. М. Латинське письмо у міських канцеляріях Руського 

воєводства XVI—XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Барабаш Тарас Мстиславович ; 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

2002 А] УДК 930.25:[003.2(=124):352.075.51]"15/16" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3553. Гребенюк В. С. Становлення Британської колоніальної імперії в 

середині XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гребенюк Валерій Станіславович ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2172 А] 

 УДК 94:325.3](410)"17" 

3554. Уллах П. Е. Політика США у Південній Азії (1965—1972 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 

Уллах Павло Ехсанович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2717 А]

 УДК 94:327](73:5-13)"1965/1972" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

3555. Сердюк І. О. Дитина й дитинство в Гетьманщині: соціально-історичний 

та історико-антропологічний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Сердюк Ігор Олександрович ; Запоріз. 

нац. ун-т, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 31—33 (35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2796 А] 

 УДК 94:316.346.32-053.2](477) 

На ступінь кандидата 

3556. Бардашевська Ю. І. Повсякденне життя міського населення Криму в 

1985—1991 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
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07.00.01 "Історія України" / Бардашевська Юлія Іванівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-2562 А] УДК 94:304.3](477.75)"1985/1991" 

3557. Булгакова О. В. Науково-педагогічна інтелігенція радянської України 

(середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.): формування, становище та 

діяльність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Булгакова Оксана Володимирівна ; НАН України, Ін-т історії 

України. — Київ, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2018-2726 А] УДК 94:316.343-057.4](477)"1954/1964" 

3558. Гадмалієв С. Б. Вища освіта України в умовах глобалізаційних викликів 

1990-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Гадмалієв Сейдалі Бекер огли ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-2566 А] УДК 94:378](477)"199" 

3559. Гордійчук М. Г. Особистість, громадська і наукова діяльність Володи-

мира Амвросійовича Менчиця (1837—1916) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Гордійчук Мирон 

Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2008 А] 

 УДК 94:39](477)"1837/1916"(092) 

3560. Локатир Н. М. Громадсько-політична та наукова діяльність Миколи 

Шлемкевича (1894—1966 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Локатир Наталія Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2018-2257 А] УДК 94(477)"19"(092) 

3561. Лук'янець К. Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх пере-

селення (друга половина 1940-х — середина 1980-х рр.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Лук'янець Катерина 

Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2184 А] 

 УДК 94:331.524](477)"194/198" 

3562. Павлик О. В. Розвиток археологічної науки на теренах України в кінці 

ХІХ — на початку ХХ ст. : (за матеріалами часопису "Археологічний літопис 

Південної Росії") : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Павлик Олександр Васильович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-2661 А] УДК 94:902](477)"189/191" 

3563. Пагор В. В. Радянська модель вищої медичної освіти в Україні 1920—

1930-х рр.: проблеми становлення, функціонування і розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Пагор 

Валентин Віталійович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-

Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2471 А] УДК 94:[378:61]](477)"192/193" 

3564. Ткачук В. А. Українські православні антимінси XVII—XVIII ст.: сис-

тема функціонування та смислове навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
139 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ткачук Віталій Анато-

лійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2112 А] 

 УДК 94:271.2-526](477)"16/17" 

3565. Топольницька Ю. А. Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964—

1985 рр.): історичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Топольницька Юлія Андріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2156 А] УДК 94:304.4](477)"1964/1985" 

3566. Фесенко А. А. Внесок почесних громадян Півдня України у розвиток 

регіону другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Фесенко Анжеліка 

Артурівна ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-1914 А] 

 УДК 94(477.7)(092)"185/191" 

3567. Чучалін О. П. Київська єпархія в умовах взаємин радянської держави і 

Православної церкви (1920 — 1930-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Чучалін Олександр Петрович ; 

Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — 

Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2358 А]

 УДК 94:271.2](477-25)"192/193" 

3568. Швайка І. О. Взаємовідносини німецьких колоністів та українського 

населення (кінець XVIII — 20-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Швайка Інна 

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

Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2720 А] 

 УДК 94:325.3(430-52:477)]"179/192" 
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Гадмалієв С. Б. 3558 

Гайдук Н. А. 3529 

Гайдучик П. Д. 2736 

Галицька Д. С. 2976 

Галуцьких І. А. 3512 

Галушко О. А. 3278 

Галян О. І. 3019 

Гарат І. В. 2755 

Гарбуз С. В. 3117 

Гасимов Р. А. 2992 

Гацан В. В. 2838 

Гебрин-Байди Л. В. 3133 

Гев'юк І. М. 3449 

Гельжинська Т. Я. 3066 

Герасименко Н. М. 3005 

Герич М. С. 3126 

Гинда С. М. 2847 

Гігіберія В. А. 3141 

Говорущенко Т. О. 2649 

Гойман О. О. 2726 

Голвазін О. М. 2795 

Головатий Р. Р. 2689 

Голюк Н. Я. 3300 

Гоменюк З. П. 2862 

Горай О. С. 3423 

Горацій (3521) 

Горда І. І. 3227 

Гордійчук М. Г. 3559 

Городнюк Н. А. 3536 

Грабовий В. В. 2863 

Грабовський Ю. В. 3228 

Гребенюк В. С. 3553 

Грек А. В. 3370 

Грень Н. М. 2864 

Грибан І. О. 2977 

Гриневич А. А. 3154 

Гриневич Н. Є. 3410 

Гришко О. М. 2889 

Грідіна І. Б. 3301 

Губіна О. Ю. 3067 

Губська Я. В. 2978 

Гудков Д. В. 2890 

Гузік О. В. 3198 

Гук О. В. 2781 

Гуменюк Я. М. 2854 

Гуртовенко Н. В. 2737 

Гусейнов А. Н. 3256 

Давидович С. І. 3211 

Даниленко В. В. 2690 

Данильченко Д. О. 3312 

Денисенко В. О. 2796 

Дергач А. В. 3006 

Держевецька М. А. 2691 

Дєєв К. С. 2659 

Дєліні М. М. 2808 

Джафар Тайсір  

Мохаммад Аль- 

Куран 3501 

Джихад Маджед 

Мохаммад Аль  

Шару 2876 

Джус О. А. 2778 

Дибач О. М. 3127 

Дирда А. О. 2773 

Дихта Н. М. 2961 

Діденко І. А. 3394 

Дідич Т. О. 2858 

Дідух Л. В. 2768 

Діордіца І. В. 2881 

Дмитраш- 

Вацеба І. І. 3189 

Дмитрієв Д. В. 3218 

Добровольська О. Я. 3513 

Добровольський В. Б. 

 3502 

Довгий Р. С. 3186 

Долженко М. О. 3220 

Долот В. Д. 2998 

Домашенко О. М. 2926 

Донченко О. С. 2738 

Дорофеєва В. І. 2891 

Доскоч І. О. 3302 

Дояр Є. В. 2927 

Дранко А. А. 3068 

Драпушко Р. Г. 2727 

Дремлюх Н. С. 3341 

Дреус А. Ю. 3339 

Дрига В. В. 3380 

Дробот К. О. 3193 

Дружченко Т. П. 3069 

Ду Лян 3070 

Дубиняк Т. С. 3335 

Дубовик О. І. 2865 

Дубчак Г. М. 2733 

Дуда Г. Б. 2788 

Думанська Т. В. 3071 

Думич Н. Б. 2817 

Думчиков М. О. 2892 

Дунаєв І. В. 2999 

Духовський О. Е. 3281 

Дяговченко І. М. 3313 

Д'яченко А. В. 2818 

Д'ячкова М. О. 2928 

Ємельянов І. В. 2650 

Ємчик О. Г. 3072 

Єременко О. А. 3392 

Єфімов Д. В. 3041 

Єфімушкін А. С. 3120 

Єфремова А. Я. 3503 

Желіховський С. В. 2774 

Живило І. О. 3229 

Жихарцева О. О. 2810 

Жовнич О. В. 3073 

Жовтуля Л. Я. 3346 

Жох О. О. 3161 

Журавльов О. В. 2758 

Журавльова З. Ю. 3155 

Журавльова Ю. Б. 3221 

Завальнюк К. С. 3371 

Завальнюк О. В. 2724 
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Завізіон Є. М. 3292 

Загута Ю. Б. 3241 

Задорожна О. І. 3074 

Заєць А. Ю. 3361 

Закусилова Т. О. 3042 

Залуцький С. З. 3336 

Заремба Є. М. 2756 

Зарічний О. А. 2866 

Заря С. В. 3474 

Засуха Л. В. 3406 

Захаров А. В. 3448 

Захарченко Т. Л. 2651 

Заячковський В. М. 3075 

Земляк В. (3539) 

Зінко Г. О. 3400 

Золотухіна О. М. 2867 

Зотов Д. І. 3490 

Зуб Н. О. 3445 

Зубков Р. С. 2791 

Зузяк Т. П. 3020 

Іванишина Г. С. 2839 

Іванова В. І. 3362 

Іванова І. І. 2771 

Іванова Т. С. 3194 

Іваночко Н. В. 3434 

Іваночко Р. Б. 3271 

Іванченко О. Ю. 2893 

Іващенко В. А. 2965 

Іващишин Ф. О. 3148 

Ізмайлов Я. О. 3416 

Ізотова М. О. 2972 

Ілечко М. П. 3491 

Ільїнська Н. І. 3212 

Ільницька Т. Ю. 3289 

Ільченко О. (3539) 

Ільченко С. С. 3504 

Іриневич Ю. В. 2759 

Іщейкін К. Є. 2772 

Іщенко О. П. 3310 

Кабанник С. М. 3326 

Кадєтова О. В. 2969 

Калінська О. П. 3076 

Камінецька О. В. 2797 

Камінський І. І. 2877 

Камінський О. М. 3162 

Канєнберг- 

Сандул О. К. 2868 

Капцова Н. І. 3469 

Карпаш А. М. 3347 

Карпенко О. Є. 3021 

Карпенко Ю. В. 3195 

Карпин Н. І. 3364 

Карпова Н. Ю. 2929 

Карпунцов В. В. 2882 

Каряка О. В. 3547 

Кассіч О. В. 3401 

Касьянов В. В. 3465 

Кас'яненко О. М. 3077 

Каток В. В. 2819 

Катрук Д. С. 3457 

Качмарчик С. Г. 3078 

Качур О. Ю. 3219 

Кирик М. І. 3317 

Кириленко Л. В. 2692 

Кирилюк О. О. 3242 

Кирилюк О. С. 3118 

Киричок В. І. 3450 

Китайка О. В. 2894 

Кібець Д. В. 2895 

Кіраль А. Й. 2739 

Кістіон В. Є. 3464 

Кістяківський Б. (2862) 

Клименко Д. В. 3350 

Клим'юк Ю. В. 3257 

Клочко О. В. 3046 

Кобилецький О. Я. 3282 

Кобченко Н. В. 3527 

Коваленко Є. В. 2840 

Коваленко О. П. 3516 

Коваленко Р. І. 3018 

Коваленко Я. П. 2656 

Коваль І. І. 3520 

Коваль Я. С. 3007 

Ковальов І. М. 3121 

Ковальова О. А. 2740 

Ковальський В. В. 3272 

Ковальчук О. І. 3381 

Ковальчук С. О. 2918 

Ковба В. В. 3353 

Коверзнев В. О. 2956 

Ковінько О. М. 2678 

Ковпак О. В. 2820 

Ковтун М. Г. 2652 

Кожуріна І. Є. 3079 

Козакова Н. Л. 3156 

Козловська Ю. І. 2775 

Козовий Р. В. 3223 

Коломієць Н. В. 2919 

Коломоєць О. С. 3208 

Коляденко О. В. 3319 

Компанець К. В. 3382 

Кондаурова Х. В. 3522 

Кондусь В. Ю. 3329 

Конєва С. О. 2896 

Коновал В. О. 3008 

Кононенко І. О. 3402 

Кононенко О. М. 3541 

Конотопський Л. Є. 3157 

Копилова Л. О. 3461 

Копій М. Л. 3390 

Кордуба І. Б. 3119 

Корнелюк О. А. 2798 

Корнієнко Т. О. 3372 

Корній С. А. 3307 

Корнійчук А. А. 2693 

Коровайко А. О. 2897 

Косарєв Є. М. 3358 

Котвяковський Ю. О. 

 2973 

Котелевець Д. О. 2694 

Котельбан А. В. 3258 

Котова М. В. 3435 

Коханчук С. С. 2898 

Кошова Б. Р. 2841 

Кравченко О. І. 3047 

Кравченко С. О. 3323 

Краля В. Г. 2695 

Крачан Т. М. 3167 

Кривопишина А. С. 3537 

Криленко Д. В. 2799 

Круглій А. М. 3538 

Крупич Р. О. 3374 

Крупник А.-С. А. 3259 

Кручиненко В. В. 3548 

Куварова О. К. 3524 

Кудрявцева К. П. 3482 

Кудряшова А. В. 2673 

Кузнецов М. В. 3505 

Кузьмичєв А. І. 3316 

Кузьмін Е. Е. 2878 

Кузян Р. О. 3149 

Кулеш С. С. 3181 

Кулик С. М. 3386 

Кулинич Т. О. 3230 
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Кулібаба С. В. 3405 

Куліш П. Ю. 3009 

Кун Сянлінь 3506 

Кунах О. М. 3178 

Купар Д. Ю. 2930 

Купчак М. Я. 3080 

Курепа Я. С. 3173 

Куриленко Д. В. 3539 

Кустріч Л. О. 2679 

Кусяк А. П. 3163 

Кухлєв А. С. 3549 

Куц О. В. 3398 

Кучер Р.-Д. А. 2782 

Кучер С. Л. 3048 

Кучин С. П. 2844 

Кушніренко Н. І. 2657 

Лабінський П. А. 3260 

Лагута Я. М. 2696 

Лазукова О. В. 2931 

Лакомська І. В. 3530 

Ламнауер Н. Ю. 3338 

Лебедєва К. О. 3261 

Лебединська М. О. 3024 

Левицький А. О. 2932 

Левінський М. В. 3462 

Левко М. І. 3081 

Левкович А. В. 3424 

Левченко В. Г. 3275 

Левченко К. М. 2821 

Лесюк А. І. 3138 

Лисак І. С. 2752 

Лисенко Ю. О. 2899 

Лисичко А. М. 3425 

Литвинюк Л. К. 3483 

Лі Лань 3025 

Лілік О. О. 3049 

Лімарь І. В. 2653 

Літвякова Н. В. 3082 

Ло Чао 3083 

Локатир Н. М. 3560 

Лоштин Н. Т. 2717 

Лужикова Є. О. 3010 

Лукащук Б. О. 3403 

Лукомська З. В. 3476 

Лук'янець К. Ю. 3561 

Лучак- 

Фокшей А.-М. М. 2728 

Лю Юйтен 3492 

Любавіна В. П. 2933 

Любченко Я. П. 2869 

Любчик О. А. 2974 

Люлько А. О. 3303 

Лютіков О. І. 3262 

Лясковець О. В. 2697 

Ма Мінь 3084 

Маврін В. В. 3026 

Магута О. В. 2783 

Мазепа Т. Л. 3486 

Мазуренко В. Б. 2674 

Мазурок О. Я. 2934 

Майовець Я. М. 2784 

Макаренко А. С. 3426 

Макаренко І. О. 3417 

Макашова О. Є. 3177 

Маковоз О. С. 2680 

Маланчук О. М. 3122 

Малишева Л. С. 3043 

Малієнко А. В. 3463 

Малішевська А. С. 3355 

Малюта Л. Я. 2681 

Мануляк І. З. 2655 

Манькут А. Ю. 2900 

Мартинчик А. В. 3222 

Мартинюк Д. І. 3295 

Мартинюк М. П. 2800 

Марущак Я. С. 2970 

Маршук Л. М. 3436 

Марюхніч Н. В. 3217 

Маськовіта М. М. 2901 

Матвєєв С. О. 3231 

Матвійчук- 

Юдіна О. В. 3085 

Матіщук О. А. 3174 

Матюшкіна М. В. 3213 

Мацюк В. І. 3413 

Машіка Г. В. 3544 

Медведєв М. Ю. 3011 

Мелех Я. Р. 3427 

Мельник Л. М. 2779 

Мельник Л. Ю. 2831 

Мельник Н. А. 3204 

Мельник О. А. 3531 

Мельник- 

Шеремета О. П. 3243 

Мельниченко В. В. 3373 

Мельниченко Р. В. 2902 

Мельничук Ю. Г. 2720 

Мендель В. П. 3134 

Менчиць В. А. (3559) 

Мерзляков Ю. С. 3327 

Мєдвєдкова С. О. 3279 

Микитенко В. О. 3086 

Микитюк В. П. 3437 

Миляник О. В. 3356 

Мирошниченко А. К. 2935 

Мирошниченко Г. Б. 2698 

Мисниченко О. В. 3232 

Михайленко Д. Г. 2920 

Михайлов А. М. 2780 

Михайлов М. С. 2801 

Михалевич І. Ю. 3114 

Мілевський М. О. 2936 

Мінаков А. С. 3332 

Міронов Д. В. 3359 

Міщенко Н. В. 2741 

Міщенко О. С. 2660 

Мойсеюк В. П. 3087 

Молдавська О. В. 2667 

Молошна О. Л. 3012 

Моргун С. О. 2937 

Мордовець А. В. 2842 

Мороз А. О. 2938 

Мороз М. М. 3233 

Морозова Л. П. 3164 

Морозова О. В. 2742 

Москалець М. В. 3318 

Мотузка Ю. М. 3429 

Мохаммад Ракан  

Абед Алнабі 

Альджаафрех 3128 

Мохаммаді Фархаді 

Рахман 3363 

Мочурад Л. І. 3129 

Музика М. П. 2870 

Музикін М. І. 3414 

Музиченко М. В. 2853 

Музиченко Т. О. 2939 

Мусоріна М. О. 3088 

Навроцький Я. Ф. 2851 

Нагірняк С. В. 3168 

Нагорняк С. В. 3089 

Надтока О. О. 3090 

Надьон В. В. 2958 

Назаркевич Є. П. 3484 
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Назаркевич Л. І. 3507 

Назарук М. В. 2675 

Назукова Н. М. 2822 

Наконечна А. С. 2823 

Нароха В. П. 3209 

Науменко О. В. 3511 

Находов В. Ф. 3311 

Нашинець- 

Наумова А. Ю. 2883 

Неботов П. Г. 2855 

Невзорова О. С. 3320 

Некрилова О. Л. 3525 

Немальцова К. В. 3304 

Ненько Ю. П. 3050 

Нестор Я. В. 2903 

Нетіс В. І. 3395 

Нечепуренко К. Б. 3447 

Нечипоренко А. В. 2824 

Нечитайло О. Ю. 3234 

Нєнно І. М. 2832 

Ниска І. М. 3383 

Нікіфорова І. І. 2993 

Ніколаєва Г. О. 2715 

Нікульченко І. О. 3452 

Нісходовська О. Ю. 2699 

Новицький В. П. 3387 

Новосад І. В. 2825 

Новохатська Д. В. 2940 

Новохатська К. А. 2658 

Носик О. А. 2994 

Обушна Н. І. 2990 

Овідій (3521) 

Оганезова- 

Григоренко О. В. 3487 

Огієнко М. М. 2792 

Огуленко О. П. 3123 

Одинець Т. Є. 3496 

Одрехівський В. В. 3478 

Олексієнко Н. О. 3091 

Олексюк Л. В. 3013 

Олекшій П. В. 3263 

Олещенко Г. П. 3244 

Олійник В. А. 3475 

Олійник Д. О. 2941 

Олійник І. С. 3130 

Олійник Н. М. 2979 

Олійник Т. М. 3283 

Ольховенко О. І. 2942 

Орловський Є. С. 2802 

Ортинська Н. В. 2859 

Осика В. А. 3456 

Осіпчук Н. В. 3092 

Оскома О. В. 2700 

Остапов К. М. 3207 

Отрош М. І. 2875 

Очкуренко С. В. 2966 

Павленко А. О. 3438 

Павлик О. В. 3562 

Павліченко В. М. 2975 

Павліченко Л. В. 3517 

Павлов А. І. 3284 

Павлова М. Б. 2852 

Павлюк І. В. 3214 

Павлюк С. І. 2803 

Павлюк Т. С. 2701 

Пагор В. В. 3563 

Паєнок А. О. 2962 

Палій А. П. 3408 

Панас Ю. В. 2743 

Панас Я. В. 2702 

Панова Г. В. 2904 

Панчук І. І. 2754 

Паньків В. Р. 3337 

Паньков Д. В. 2668 

Парфентьєва О. Г. 2703 

Пархета Л. В. 2826 

Пасько А. В. 3451 

Пасько А. Я. 3267 

Патицька Х. О. 2804 

Патра В. Д. 3342 

Пащин М. О. 3331 

Пелипець М. І. 2721 

Передон Н. О. 3518 

Пересипкін М. М. 2704 

Перешивко О. С. 2943 

Петренко В. С. 3367 

Петренко Л. В. 3245 

Петренко О. О. 2661 

Петришин Л. П. 3368 

Петров В. А. 3285 

Петров П. Г. 2769 

Петрук А. П. 3508 

Петруха С. В. 2848 

Печерський В. В. 2705 

Пєчка Л. Є. 3034 

Пилипенко А. М. 3158 

Пилипенко Є. В. 2944 

Пилипенко О. П. 3093 

Пиптюк В. О. 3293 

Писаревський М. І. 2706 

Півненко Ю. О. 3470 

Пічурін В. В. 3497 

Плахотнікова О. Ю. 3532 

Плахтій Т. Ф. 3418 

Плекан У. М. 2707 

Плескач Б. В. 2744 

По Е. А. (3511) 

Погребняк А. В. 3411 

Поєдинцева Л. Л. 3044 

Поклад О. В. 2905 

Поклонська О. І. 2906 

Полатайко І. В. 2871 

Полисаєв О. О. 2764 

Поліщук В. Ю. 3196 

Полозова Т. В. 3430 

Пономаренко Є. Ю. 2980 

Пономарьова Н. О. 3051 

Попова А. С. 3094 

Попова Т. В. 3453 

Попович І. Є. 3095 

Попович Ю. О. 2722 

Портна О. В. 2812 

Посвістак О. А. 2734 

Потапенко М. В. 3375 

Похилько С. Ю. 3197 

Походило Н. Т. 3169 

Поцілуйко Н. М. 3264 

Привалова Н. В. 2995 

Пригара М. П. 2662 

Пригодюк О. М. 2805 

Приймич М. В. 3481 

Присяжнюк А. І. 3187 

Присяжнюк В. П. 3249 

Прихненко М. І. 2776 

Проворова Є. М. 3052 

Прокопенко І. В. 2708 

Прокоф'єв С. (3489) 

Прохорченко Г. О. 3415 

Процик Л. С. 2745 

Путілін Д. А. 3268 

Пучковська І. Й. 2959 

Пушкарьова Т. О. 3031 

Радзівіл К. П. 2746 

Радзінська Ю. Б. 3135 
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Радченко К. А. 3096 

Ратинська І. О. 3097 

Ребрина Н. Г. 2806 

Рева В. І. 3150 

Рева Т. Д. 3053 

Ревякін Г. В. 2856 

Редякіна О. В. 3199 

Ренкевич А. Ю. 3160 

Решевець І. В. 3014 

Рибак К. О. 2907 

Рибін О. М. 3146 

Рижикова Н. І. 2833 

Рижков С. С. 3360 

Риндюк С. В. 3466 

Ричок Т. М. 3509 

Різник Д. В. 2709 

Рогатіна Л. П. 2793 

Рогач Л. І. 2908 

Родіонова Т. В. 2945 

Рожко О. В. 3136 

Рокунь Р. О. 3454 

Романів В. М. 3460 

Романюк Р. В. 2981 

Ромашко В. М. 3351 

Росаловський В. П. 3188 

Росамаха Ю. О. 3376 

Россошанська О. В. 2682 

Рудик А. В. 3458 

Рудь В. О. 3404 

Рущак Н. І. 3210 

Рябікін С. С. 3142 

Рябкова О. В. 2710 

Саблін О. І. 3314 

Савенок В. В. 3015 

Савіна Ю. О. 3147 

Савлюк С. П. 3498 

Савченко Л. Л. 3098 

Салабай І. І. 3455 

Сало О. М. 2946 

Самойленко О. В. 3526 

Сандул М. С. 2857 

Сандурський О. П. 3273 

Сас І. А. 3215 

Свинчук О. В. 3124 

Свириденко С. В. 2947 

Свінберн Р. (2729) 

Святенко Г. Є. 3176 

Селезньова О. О. 3431 

Семенов Є. І. 3250 

Семеняко О. В. 3143 

Сенюта В. О. 2872 

Сербенюк С. О. 3125 

Сергєєв О. В. 3132 

Сергієнко Ю. Г. 3286 

Сердюк І. О. 3555 

Сердюк М. Є. 3446 

Сердюк Н. М. 2676, 3099 

Сидюк О. Є. 3265 

Синиця А. С. 2751 

Синюра- 

Ростун Н. Р. 2807 

Синяченко Ю. О. 3235 

Ситар І. В. 3032 

Сіжук А. С. 3139 

Сікорський Ю. М. 2789 

Сітарський С. М. 3016 

Січкар С. М. 3182 

Скиба К. М. 3054 

Скоморохова Т. В. 3246 

Скоринін А. П. 2827 

Скороход Т. В. 3172 

Скочко Л. О. 3354 

Слабошевська Т. М. 3100 

Слапчук В. (3540) 

Слащева Т. Г. 3236 

Сліпчук В. Л. 3055 

Слободян Т. І. 3542 

Слободянюк М. А. 3546 

Слободянюк М. В. 3550 

Слюсаренко Д. В. 3399 

Смик С. І. 2948 

Смоліна Л. О. 3276 

Собко В. Г. 3131 

Сокальський О. С. (2718) 

Сокол М. О. 3022 

Соколюк О. В. 3101 

Соловйова Т. О. 3333 

Солодка А. В. 3144 

Солодка О. О. 2813 

Соломніков І. В. 2711 

Соломчак Д. Б. 3205 

Соняк Н. Л. 3036 

Сорогін Ф. Г. 3324 

Ставкова С. Г. 3027 

Стародубська О. О. 3287 

Старосуд І. М. 2988 

Стеценко І. М. 3102 

Столярова О. Ю. 3240 

Стрижачук Ф. В. 2729 

Стріха С. В. 2747 

Струкова К. О. 2909 

Струтинський Р. Б. 3201 

Ступницький М. А. 3294 

Суховерська І. І. 3551 

Суховієнко Н. А. 3103 

Табанова А. І. 2765 

Танасевич О. В. 2982 

Тараненко К. Ю. 2971 

Тарасенко Д. А. 2677 

Тарасюк Н. М. 3104 

Таценко Н. В. 3514 

Твердохліб Г. В. 3028 

Твердохліб Ю. В. 2654 

Терентьєв Д. Д. 3493 

Тернова К. В. 3349 

Тимофєєв М. В. 3145 

Титарчук Є. О. 2663 

Тищенко К. В. 3151 

Тімашов В. О. 2884 

Тімофєєва Л. Ю. 2949 

Тітаренко І. І. 3105 

Ткаченко І. А. 3519 

Ткаченко М. А. 2785 

Ткаченко М. Ю. 3190 

Ткачук В. А. 3564 

Ткачук О. М. 3365 

Товстяк М. М. 3106 

Тома М. Г. 2950 

Топольницька Ю. А. 3565 

Топчій О. В. 3397 

Трандафілов В. В. 3328 

Троніна О. Ю. 3247 

Трофименко М. Ю. 2828 

Троцький Р. С. 3107 

Трощенко Д. С. 3152 

Туркіна В. В. 2664 

Тютюкова Д. О. 3409 

Тютюнник Н. В. 3377 

У Сінмей 3108 

Узун Д. Ю. 3237 

Уллах П. Е. 3554 

Урусова О. Г. 2748 

Усатенко О. В. 3419 

Усаченко О. О. 2996 
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Усикова О. М. 3369 
Устименко О. В. 3391 
Устич О. В. 3238 
Уткіна М. С. 2910 
Утко- 
Масляник Ю. М. 2879 
Уханенко С. А. 2911 
Ушкац М. В. 3140 
Федевич О. Ю. 2665 
Федонюк Т. П. 3179 
Федорич І. Я. 2964 
Федорова Д. В. 3444 
Федорович І. Я. 3348 
Федорюк Л. В. 3533 
Фесенко А. А. 3566 
Филь Р. С. 2951 
Філіппова О. Ю. 3251 
Фоменко О. П. 2997 
Фоміч С. В. 3471 
Фурлет Н. Я. 2983 
Фурман В. К. 3334 
Фурсова Н. А. 2786 
Хаврат О. О. 2873 
Хайдарі Н. І. 3029 
Хайдура Хані  
Мохаммад 2787 
Хапіцька О. П. 3202 
Харковець Ю. М. 2952 
Харченко М. В. 2712 
Хашемі Мохаммад 3159 
Хевпа З. З. 3175 
Хижняк О. В. 2761 
Хмель О. С. 3277 
Ходжуж  
Мохаммад І. М. 3305 
Хоменко А. В. 2912 
Хомінич А. І. 3308 
Хорольський А. О. 3343 

Хром'як Н. Л. 2757 
Хрутьба Ю. С. 3439 
Худолєй Л. В. 3440 
Цаволик Т. Г. 2666 
Царалунга І. Б. 3528 
Цибульник Н. Ю. 2913 
Цимбал В. М. 3274 
Цимбалістова О. А. 2713 
Цопіна Н. Л. 2963 
Цуркан А. В. 3165 
Чабан О. А. 2957 
Чапюк Ю. С. 3037 
Чеботарьова І. О. 3109 
Чекарева Є. С. 3523 
Чепурна С. М. 3467 
Черкун І. А. 3110 
Черненко Я. І. 3045 
Черниш Т. М. 2730 
Чернієнко О. В. 2725 
Черняєва О. О. 3441 
Черняк І. В. 2718 
Чжан Сінь 2731 
Чижик В. М. 3412 
Чижов В. А. 2714 
Чижов Д. А. 2986 
Чирик С. В. 2914 
Чистяк О. В. 2749 
Чистякова Н. В. 3494 
Чуй С. В. 3540 
Чукавіна Т. Е. 3111 
Чухловіна В. В. 3510 
Чухрай Н. Л. 3252 
Чучалін О. П. 3567 
Шаповал О. С. 3296 
Шапошніков А. О. 2770 
Шапутько С. В. 2953 
Шаталова Л. М. 2915 
Шаталова Я. О. 2732 

Швайка І. О. 3568 
Шебанов А. М. 3325 
Шевченко І. А. 3385 
Шевченко І. О. 2829 
Шелестова О. В. 2750 
Шепітько І. І. 2954 
Шерстюк О. Л. 3420 
Шипуліна Ю. С. 3432 
Шишкіна Н. В. 3239 
Шиянова С. В. 3306 
Шлемкевич М. (3560) 
Шматко І. В. 3534 
Шостенко А. А. 3266 
Шпильчин В. В. 3183 
Шпортун О. М. 2735 
Шубенко Є. С. 3428 
Шугайло Я. В. 3030 
Шульман М. В. 3180 
Щепакін В. М. 3488 
Щербань О. В. 3113 
Щукіна Н. М. 3216 
Щурба М. 3017 
Юзбашьян А. П. 3442 
Юлдашева Л. П. 3535 
Юровська В. В. 2885 
Юрченко А. М. 2955 
Яковенко О. В. 2830 
Яковець І. О. 3472 
Яковець О. О. 3200 
Якушина О. С. 2916 
Яновська І. М. 3366 
Ярунів М. І. 2874 
Ярхо Т. О. 3056 
Ясінський М. Р. 3477 
Ястремська С. О. 3057 
Ящук С. П. 3112 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Автономна Республіка Крим 

 іст. науки 3556 

Балканські країни 

 політ. науки 2775 

Велика Британія 

 іст. науки 3553 

 пед. науки 3029, 3067, 3095 

 політ. науки 2776 

 філос. науки 2729 

Вінницька обл. 

 філол. науки 3531 

Волинська обл. 

 геол. науки 3173 

 техн. науки 3134 

 філос. науки 2754 

Галичина 3486 

Дніпровсько-Донецька западина 

 геологія 3176 
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Дніпропетровська обл. 

 геол. науки 3174 

 техн. науки 3118 

Донбас 

 проф. освіта 3041 

Донецька обл. 

 соц. комунікація 2719 

Житомирська обл. 

 іст. науки 3541 

Закарпатська обл. 

 мед. науки 3206, 3238 

 мистецтвознавство 3481 

 техн. науки 3133 

Західна Україна 

 архітектура 3476 

 біол. науки 3189 

 геогр. науки 3544 

 іст. науки 3542 

 с.-г. науки 3365, 3381 

Західний Лісостеп України 

 екологія 3390 

 рослинництво 3393 

Івано-Франківська обл. 

 мед. науки 3223 

Канада 

 пед. науки 3027 

Київ 

 держ. упр. 3008 

 іст. науки 3567 

Київська обл. 

 геол. науки 3171 

Китай 

 мистецтвознавство 3492 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 3017 

 екон. науки 2853 

 політ. науки 2766 

 юрид. науки 2879, 2967, 2969-70 

Країни Європи 

 екон. науки 2798 

 мистецтвознавство 3492 

 політ. науки 2773 

 юрид. науки 2865 

Країни Півд. Азії 

 іст. науки 3554 

Лівобережний Лісостеп України 

 зерн. культури 3396 

 овочівництво 3398 

Лісостеп України 
 екологія 3387 
 рослинництво 3397 
Луганська обл. 
 геогр. науки 3545 
Львів 
 іст. науки 2717 
 с.-г. науки 3364 
Львівська обл. 
 мистецтвознавство 3479 
Німеччина 
 пед. науки 3093 
Одеса 
 культурологія 2715 
Південна Україна 
 екон. науки 2799 
 іст. науки 3547, 3549, 3566 
 мистецтвознавство 3488 
 с.-г. науки 3384 
 юрид. науки 2868 
Південний Буг, р. 
 екологія 3388 
Південний Степ України 
 рослинництво 3392 
Поділля 3020, 3173 
Полтавська обл. 
 іст. науки 3548 
Польща 
 пед. науки 3021 
Правобережна Україна 
 іст. науки 3113 
Правобережний Лісостеп України 
 овочівництво 3394 
Росія 
 іст. науки 3551 
 політ. науки 2777 
Скандинавські країни  
 політ. науки 2771 
СРСР 
 мистецтвознавство 3489 
Східна Україна 
 мистецтвознавство 3488 
Східний Лісостеп України 
 селекція 3379, 3383 
США 
 іст. науки 3554 
 пед. науки 3054, 3060 
 політ. науки 2774-75 
 філол. науки 3511 
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Україна 

 вет. науки 3410 

 держ. упр. 2990-91, 2997-02,  

  3004, 3006-07, 3010, 3015-16 

 екон. науки 2758-59, 2765,  

  2782-84, 2787, 2795-96, 2798,  

  2811-13, 2815-20, 2824-28,  

  2830, 2843-48, 2851, 2855, 3416 

 іст. науки 3546, 3550, 3555,  

  3557-60, 3562-64, 3568 

 мистецтвознавство 3474-75,  

  3478, 3482, 3491, 3494 

 пед. науки 3019, 3023-24, 3026,  

  3032, 3035, 3055, 3092,  

  3098, 3107-08 

 політ. науки 2772, 2777-78 

 с.-г. науки 3379, 3383, 3393,  

  3395-96 

 соц. комунікація 2718, 2721 

 техн. науки 3385 

 фармацевт. науки 3215 

 фіз. виховання 3505 

 філос. науки 2727, 2752, 2755-56 

 юрид. науки 2863, 2873, 2880-82,  

  2884, 2890-94, 2896-97, 2900-01,  

  2903, 2908-10, 2913, 2915-16,  

  2918, 2920-24, 2929, 2931, 2937-38, 

  2942, 2944-45, 2949, 2956-58, 

  2960-71, 2974-77, 2951-53, 

  2980, 2982-84, 2987-88, 3011 

Українське Полісся 

 агрохімія 3386 

 екологія 3179 

Українські Карпати 

 геологія 3175 

УРСР 

 іст. науки 3561, 3565 

ЦентральнаУкраїна 

 біол. науки 3178, 3180 

Чернівецька обл. 

 соц. комунікація 2720, 2722 

Швейцарія 

 філос. науки 2757 

Швеція 

 пед. науки 3094 
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