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0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь доктора 

3569. Бей Н. О. Еволюція науково-організаційних основ автомобілебудування 

в Україні у другій половині ХХ — на початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бей Наталія 

Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2018. 

— 41 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

3005 А] УДК 001.891:629.33](477)"195/201" 

3570. Левченко І. М. Природничі та медичні товариства на теренах України в 

другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: наукові, просвітницькі та світоглядні 

засади діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.07 "Історія науки й техніки" / Левченко Інна Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

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

Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 43 с. — Бібліогр.: с. 36—40 (35 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3116 А] УДК 001.32(477)"185/191" 

3571. Тверитникова О. Є. Наукове забезпечення розвитку електротехнічної 

галузі України (1945—1991 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Тверитникова Олена Євгенівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2018. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—41 (50 назв) та в підрядк. 

прим. — [2018-3947 А] УДК 001.31:621.3](477)"1945/1991" 

На ступінь кандидата 

3572. Голова В. В. Науково-освітній доробок професора О. П. Лідова у 

дослідженні переробки органічної продукції (80-ті роки ХІХ — початок 

ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 

"Історія науки й техніки" / Голова Валентина Вікторівна ; НАН України, Нац. 

наук. с.-г. б-ка, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2018. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви) та в підрядк. прим. — [2018-3095 А] 

 УДК 001.32:66](477)(092)"188/191" 

3573. Ісаєнко О. І. Науковий доробок академіка І. Г. Александрова (1875—

1936) у контексті розвитку гідротехніки та гідроенергетики : автореф. дис. на 

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

Ісаєнко Олександр Іванович ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 

2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

4452 А] УДК 001.32:627.8](47+57)(092)"19" 

3574. Ничкалюк В. Г. Академік АН УРСР К. Г. Воблий — вчений і 

організатор економіко-географічної науки та цукрово-бурякової кооперації (перша 

половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Ничкалюк Віталій Григорович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 23—24 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4425 А] 

 УДК 001.32:94](477)"190/195"(092) 
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3575. Овчаренко Ю. С. Становлення та розвиток кріофізики в Україні  

(30-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Овчаренко Юлія Сергіївна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2018. — 26 с. — Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2018-4200 А] УДК 001.891:536.483](477)"1930/201" 

3576. Шелкунова Н. Л. Науковий доробок професора Г. Я. Андрєєва у 

розвитку технологій машинобудування у 50—70-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на 

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

Шелкунова Наталія Леонідівна ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 

(21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4156 А] 

 УДК 001.32:62](477)"19"(092) 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь доктора 

3577. Лукова-Чуйко Н. В. Методологічні основи забезпечення функціональної 

стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз : автореф. 

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

Лукова-Чуйко Наталія Вікторівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 100 пр. — [2018-4285 А] 

 УДК 004.056.5 

3578. Стрілецький Ю. Й. Методи та засоби опрацювання сигналів при до-

слідженні спектрального імпедансу елементів промислових систем : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Стрілецький Юрій Йосипович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—38 (50 назв). — 100 пр. — [2018-2993 А] УДК 004.03:543.42 

3579. Фауре Е. В. Методологія захисту інформації на основі факторіального 

кодування даних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.13.21 "Системи захисту інформації" / Фауре Еміль Віталійович ; Нац. авіац. ун-т, 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(60 назв). — 100 пр. — [2018-2915 А] УДК 004.056.55 

На ступінь кандидата 

3580. Гришаков С. В. Метод побудови рандомізованих потокових шифро-

систем з нелінійним випадковим кодуванням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Гришаков 

Сергій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3172 А] УДК 004.056.55 

3581. Сисоєнко С. В. Методи і моделі підвищення швидкості та стійкості 

матричного криптографічного перетворення інформації : автореф. дис. на здобуття 

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

компоненти" / Сисоєнко Світлана Володимирівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2018-3629 А] УДК 004.056.55:003.26 
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004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

3582. Ткачук Т. І. Характеристики складності SH-моделей спеціальних функ-

цій і їх застосування для оптимізації спецпроцесорів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ткачук Тарас Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3039 А] УДК 004.31 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

3583. Глибовець А. М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу 

інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.03 

"Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Глибовець Андрій 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—40. — [2018-3577 А]

 УДК 004.42 

3584. Сагайда П. І. Алгоритмічні засоби та програмні компоненти комп'ю-

терних систем інтелектуальної обробки даних в організаційно-технічних комп-

лексах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Сагайда Павло Іванович ; Держ. ВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т". — Покровськ (Донец. обл.), 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(72 назви). — 100 пр. — [2018-3625 А] УДК 004.421:004.89 

3585. Шевчук Б. М. Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та 

передавання даних в сенсорних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Шевчук 

Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 

2018. — 47 с. : іл. — Бібліогр.: с. 39—45 (64 назви). — 100 пр. — [2018-3477 А] 

 УДК 004.415.3.021:621.39 

На ступінь кандидата 

3586. Розломій І. О. Методи та засоби протидії фальсифікаціям електронних 

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

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Розломій Інна Олександрівна ; 

Черкас. держ. технол. ун-т, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — 

Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2018-3782 А] УДК 004.451.54.056.5:005.92 

3587. Сидорова Н. М. Метод керованого онтологією застосування стилів 

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

01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Сидорова Ніка 

Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4474 А] 

 УДК 004.415.2 

3588. Федосєєва А. О. Моделі і методи інформаційної технології оцінювання 

якості програмного забезпечення автоматизованих робочих місць для виробництва 

лікарських препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Федосєєва Аліна Олександрівна ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4069 А] 

 УДК 004.415.5:[004.9.05:615 

004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

3589. Глава М. Г. Інформаційна технологія інтеграції гетерогенних баз даних 

на основі об'єднання моделей предметних областей : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Геннадіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4410 А] УДК 004.65 

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

На ступінь доктора 

3590. Єгорченкова Н. Ю. Методологія управління проектами в динамічному 

цифровому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Єгорченкова Наталія Юріївна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2018-3261 А] 

 УДК 004.7:005.8 

На ступінь кандидата 

3591. Герасименко О. Ю. Моделі та методи управління розподіленою комп'ю-

терною системою на основі мережецентричного підходу : автореф. дис. на здобуття 

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

Оксана Юріївна ; Держ. ун-т телекомунікацій, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3336 А] УДК 004.75:004.451 

3592. Харлай Л. О. Методи підтримки ефективного функціонування розпо-

ділених комп'ютерних систем та мереж операторів стільникового зв'язку : автореф. 

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

системи та компоненти" / Харлай Людмила Олексіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т, 

[Нац. авіац. ун-т]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-3794 А] УДК 004.7:621.396.4 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

3593. Жарікова М. В. Методологічні основи геоінформаційної технології 

підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах за умов руйнівних 

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

"Інформ. технології" / Жарікова Марина Віталіївна ; Укр. акад. друкарства, [Херсон. 

нац. техн. ун-т]. — Львів, 2018. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(67 назв). — 1 30 пр. — [2018-2815 А] УДК 004.832.2:550.8 

На ступінь кандидата 

3594. Андрашко Ю. В. Інформаційна технологія оцінювання результатів 

наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Андрашко Юрій Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). 

— 100 пр. — [2018-3322 А] УДК 004.891:001.89 

3595. Борейко О. Ю. Інформаційна технологія опрацювання параметрів 

пасажиропотоків громадського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Борейко Олег Юрійович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3248 А] 

 УДК 004.896:656.072-027.555(1-21) 

3596. Голуб М. С. Формування масиву чисельних ознак для класифікації 

україномовних текстів в інформаційній технології інтелектуального моніторингу : 

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

технології" / Голуб Марія Сергіївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 300 пр. — [2018-3338 А] 

 УДК 004.896:811.161.2'42 

3597. Капітан Р. Б. Моделі та метод інформаційної підтримки процесів тех-

нічного обслуговування виробничого обладнання на поліграфічних підприємствах : 

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

технології" / Капітан Руслан Борисович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3352 А]

 УДК 004.83:655 

3598. Ліскін В. О. Інформаційна технологія та інструментальні засоби для 

автоматизації створення онтолого-керованих систем електронного навчання : 

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

технології" / Ліскін Вячеслав Олегович ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3193 А] 

 УДК 004.853:378.147 

3599. Могілатенко А. С. Методи та модель інформаційної технології форму-

вання даних про повітряні об'єкти в автоматизованих системах управління 

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

05.13.06 "Інформ. технології" / Могілатенко Андрій Станіславович ; Черкас. держ. 

технол. ун-т, [Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3769 А] УДК 004.896:656.7 

3600. Пасічна М. В. Інформаційна технологія диверсифікації та оптимізації 

структури генеруючих потужностей енергетичних компаній : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. 

обчислюв. машин і систем" / Пасічна Майя Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-4390 А] УДК 004.896:620.9 

3601. Піцун О. Й. Методи і засоби опрацювання біомедичних зображень в 

системах автоматизованої мікроскопії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Піцун Олег 

Йосипович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Львів, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

3131 А] УДК 004.89:[004.932:616-076 
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3602. Рисована Л. М. Інформаційна технологія визначення стану когнітивної 

та емоційної сфер у людей з дисциркуляторною енцефалопатією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.09 "Мед. та біол. інформатика 

і кібернетика" / Рисована Любов Михайлівна ; НАН України, М-во освіти і науки 

України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (28 назв). 

— 100 пр. — [2018-3137 А] УДК 004.891.3:616.831-07 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

3603. Лиса Н. К. Інформаційні технології створення систем екологічного 

моніторингу техногенного середовища з використанням розроблених лазерних 

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

"Інформ. технології" / Лиса Наталія Корнеліївна ; Укр. акад. друкарства, [Н.-д. вироб. 

центр "Центр стратег. дослідж. еко-біо-техн. систем"]. — Львів, 2018. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 35—41(67 назв). — 100 пр. — [2018-4463 А] 

 УДК 004.9:[502.175:681.2 

3604. Піх І. В. Методологічні основи інформаційних технологій формування та 

прогностичного оцінювання якості книжкових видань : автореф. дис. на здобуття 

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

Всеволодівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 38—42 (58 назв). — 100 пр. — [2018-3692 А] УДК 004.9:655 

На ступінь кандидата 

3605. Вірченко С. Г. Динамічне формоутворення технічних об'єктів засобами 

структурно-параметричного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Сергій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3844 А] УДК 004.925.8:62 

3606. Гавенко М. М. Інформаційна технологія забезпечення якості тактиль-

ного сприйняття шрифту Брайля незрячими особами : автореф. дис. на здобуття 

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

Миколайович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (21 назва). — 120 пр. — [2018-2965 А] УДК 004.942:003.24 

3607. Дудник О. О. Методи та засоби підвищення реалістичності та про-

дуктивності текстурування у системах комп'ютерної графіки : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Дудник Олександр Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 

Вінниця, 2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—24 (33 назви). — 100 пр. — [2018-

3047 А] УДК 004.925.4 

3608. Зюбіна Р. В. Інформаційна технологія ідентифікації аудіосигналів у 

системах управління безпілотними авіаційними комплексами : автореф. дис. на 

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

Зюбіна Руслана Віталіївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2933 А] 

 УДК 004.9:629.7.014.9.066 
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3609. Молчанов А. О. Методи інформаційної технології забезпечення безпеки 

руху безпілотних систем оптичними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

3601 А] УДК 004.9:629.7.014.9 

3610. Науменко Є. О. Математичне моделювання і розрахунок напруженого 

стану деталей нафтогазових та хімічних апаратів в САПР : автореф. дис. на здобуття 

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

робіт" / Науменко Євгенія Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. 

— 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-3285 А] 

 УДК 004.942:539.31 

3611. Снігур О. О. Нечіткі моделі родовищ підземних вод та методи оціню-

вання їхнього стану за умов невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ольга Олексіївна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3145 А] 

 УДК 004.942:[519.8:556.3 

3612. Шумиляк Л. М. Моделювання процесів кристалізації сплавів методом 

неперервних клітинних автоматів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Лілія Михайлівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-3397 А] УДК 004.94:536.2 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

3613. Бондаренко С. А. Теоретико-методологічні засади системного забез-

печення стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Бондаренко Світлана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем 

ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37. 

— 100 пр. — [2018-3247 А] УДК 005.591.6:663.2 

3614. Гончар М. Ф. Формування та використання систем стрес-менеджменту 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гончар Михайло Федорович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(40 назв). — 100 пр. — [2018-3655 А] УДК 005.334 

3615. Дейнега О. В. Інформаційна підтримка прийняття маркетингових рішень 

промисловим підприємством в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття 

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

Дейнега Олександр Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Рівнен. держ. гуманітар. 

ун-т]. — Одеса, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (57 назв). — 120 пр. 

— [2018-4258 А] УДК 005.53:339.138]:004 

3616. Дунська А. Р. Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-

паперової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Дунська Алла Рашидівна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 

45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 (62 назви). — 100 пр. — [2018-2892 А] 

 УДК 005.342:676 

3617. Жуковська В. М. Управління соціальним розвитком підприємства 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Жуковська Валентина Миколаївна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (49 назв). — 

100 пр. — [2018-3176 А] УДК 005.35:339.17 

3618. Завідна Л. Д. Управління стратегічним розвитком підприємства 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Завідна Людмила Дмитрівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(50 назв). — 100 пр. — [2018-3177 А] УДК 005.21:640.412 

3619. Іванько А. В. Адаптивне управління господарською діяльністю аграрних 

підприємств в умовах сучасних викликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

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

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

економіки". — Київ, 2018. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (48 назв). — 

100 пр. — [2018-4173 А] УДК 005.2:631.1 

3620. Івченко Є. А. Теоретико-методологічні засади трансформацій системи 

економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Івченко Євген 

Анатолійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Харків, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (47 назв). — 100 пр. — [2018-4372 А] УДК 005.934-044.922 

3621. Ковшова І. О. Розвиток маркетингового менеджменту телекомуніка-

ційних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ковшова Ірина Олегівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (38 назв). — 140 пр. — [2018-2856 А] 

 УДК 005:339.138:621.391 

3622. Меліхова Т. О. Економічна безпека промислових підприємств: теорія, 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Меліхова Тетяна Олегівна ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 

(68 назв). — 150 пр. — [2018-3986 А] УДК 005.934:334.716 

3623. Мрихіна О. Б. Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мрихіна Олександра Борисівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 30—39 (73 назви). — 100 пр. — [2018-2902 А] УДК 005.21:378.4.014.54 

3624. Петрик І. В. Реструктуризація бізнес-процесів у мережі поставок на 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Петрик Ілона Владиславівна ; 

Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—38 (39 назв). — 100 пр. — [2018-3531 А] УДК 005.591.4:005.58 
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3625. Пітерська В. М. Ризико-орієнтоване управління науковою діяльністю 

закладів вищої освіти в рамках інноваційних програм : автореф. дис. на здобуття 

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

Пітерська Варвара Михайлівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2018. — 42 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (60 назв). — 100 пр. — [2018-4207 А] 

 УДК 005.342:[378.091.12:001.8 

3626. Сердюков К. Г. Корпоративний контроль в системі управління 

господарськими товариствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сердюков Костянтин 

Георгійович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (53 назви). — 100 пр. — [2018-4120 А] 

 УДК 005.742:005.72]:334 

3627. Скупейко В. В. Теоретико-методологічні основи управління конкуренто-

спроможністю сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Скупейко Василь Васильович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (36 назв). — 100 пр. — [2018-4218 А]

 УДК 005.332.4:631.1 

3628. Халімон Т. М. Управління конкурентоспроможністю телекомуніка-

ційних підприємств: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Миколаївна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (49 назв). — 140 пр. — [2018-2997 А] УДК 005.332.4:004 

3629. Яструбський М. Я. Гармонійний розвиток та державне регулювання 

діяльності вищих навчальних закладів України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Яструбський Михайло Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (41 назва). — 100 пр. — [2018-4078 А] 

 УДК 005.5:378.014.611 

На ступінь кандидата 

3630. Авраменко Ю. О. Підвищення конкурентоспроможності фермерських 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Авраменко Юлія Олексіївна ; 

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

2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 1 10 пр. — [2018-2801 А]

 УДК 005.332.4:631.11](477) 

3631. Бабіна О. В. Формування системи управління змінами на підприємстві в 

контексті результуючого лідерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бабіна Олена 

Вікторівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4004 А] УДК 005.591:316.46 

3632. Баланович А. М. Обґрунтування стратегій розвитку промислового 

підприємства на основі ринкових тенденцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 150 пр. — [2018-3841 А] 

 УДК 005.21:334.716 
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3633. Борисяк О. В. Оптимізаційні технології формування персоналу під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Борисяк Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 

160 пр. — [2018-3327 А] УДК 005.953 

3634. Бурунсуз К. С. Вдосконалення моделей і механізмів управління 

міжнародними проектами зі створення плазмохімічних елементів для енергетичних 

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

"Упр. проектами і програмами" / Бурунсуз Катерина Сергіївна ; Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3571 А] УДК 005.8(100):620.9 

3635. Водовозов Є. Н. Організаційно-економічний механізм реструктуризації 

підприємств міського електричного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Водовозов Євгеній Наумович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

— Харків, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 

200 пр. — [2018-4407 А] УДК 005.591.4:656.3.07 

3636. Гой В. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення антикризового управ-

ління корпоративними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Васильович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. 

— 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 200 пр. — [2018-

4411 А] УДК 005.52:005.59]:334.78 

3637. Голобородько Я. О. Управління конкурентоспроможністю сільськогос-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Голобородько Ярослав 

Олександрович ; Уман. нац. ун-т садівництва, ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

4325 А] УДК 005.332.4:631.11 

3638. Горіховський М. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю 

фермерських господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Горіховський Максим 

Володимирович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський 

(Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. 

— [2018-3097 А] УДК 005.21:631.14 

3639. Гринюк О. І. Формування системи ризик-контролінгу нафтогазо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гринюк Оксана Іванівна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3011 А] 

 УДК 005.935:622.32.012 

3640. Грищук Д. В. Формування процесно-орієнтованої системи управління на 

підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Грищук Діана 

Валеріївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-3098 А] УДК 005.4:339.37 
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3641. Демяненко К. А. Екологічний менеджмент у забезпеченні конкуренто-

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Демяненко Катерина 

Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 120 пр. — [2018-4417 А] УДК 005.332.4:502.1 

3642. Дьяченко Ю. В. Управління конкурентною стратегією м'ясопереробних 

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

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

Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3810 А] УДК 005.332.4:637.5 

3643. Житченко Г. О. Управління інтелектуальним капіталом переробного 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Житченко Ганна Олександ-

рівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4096 А] УДК 005.336.4 

3644. Зосімова А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінювання 

зовнішньоекономічної діяльності з позицій конкурентоспроможності підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Зосімова Анастасія Володимирівна ; Харків. нац. екон.  

ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(12 назв). — 150 пр. — [2018-4098 А] УДК 005.332.4:339.5:621 

3645. Івко А. В. Віртуальний офіс проактивного управління проектами створення 

логістичних центрів будівельних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-3350 А] УДК 005.8:[005.932:69 

3646. Кармазінова В. Д. Управління брендом маркетингового дослідного 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Кармазінова Вікторія Дмитрівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-3266 А] УДК 005.3:659.126]:339.138 

3647. Кащишин В. М. Економічне оцінювання та обґрунтування інжиніринго-

вих проектів машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Василь Мирославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4267 А]

 УДК 005.53:005.942]-047.44:621 

3648. Козир-Чепурна М. А. Механізми узгодження планів реструктуризації 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Козир-Чепурна Марія 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3269 А]

 УДК 005.591.4:334.716 

3649. Кошулян С. В. Управління зацікавленими сторонами проектів будів-

ництва з метою оптимізації строків постачання спеціальних ресурсів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. проектами і 
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програмами" / Кошулян Сергій Вікторович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-4105 А] 

 УДК 005.8 

3650. Кравченко Т. І. Організаційно-економічний механізм управління 

процесом просування інноваційної продукції на ринок : автореф. дис. на здобуття 

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

Кравченко Тетяна Іванівна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — 

Полтава, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2018-3188 А] УДК 005.936.43:330.341.1 

3651. Крушельницький М. В. Регулювання соціально-економічної відпо-

відальності в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

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

економіки". — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-4106 А] УДК 005.35:631.11 

3652. Кучінка Т. В. Антикризове управління соціально-економічним роз-

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Кучінка Тетяна 

Василівна ; Мукачів. держ. ун-т. — Мукачево (Закарпат. обл.), 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — 100 пр. — [2018-4279 А] 

 УДК 005.931.1:332.1 

3653. Лемішовський В. І. Розвиток контролінгової діяльності машинобудів-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Лемішовський Василь 

Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — 

Львів, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

2860 А] УДК 005.935:621 

3654. Лєзіна А. В. Управління цінністю проектів : автореф. дис. на здобуття 

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

Лєзіна Анастасія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-3520 А] УДК 005.8 

3655. Мартинова Л. В. Управління ризиками господарської діяльності на 

підприємствах зернопродуктового підкомплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мартинова Лілія Володимирівна ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, [Луган. нац. 

аграр. ун-т (Харків)]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4193 А] УДК 005.334:338.439 

3656. Насад Н. В. Інноваційні підходи в управлінні людськими ресурсами 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Насад Неоніла Вікторівна ; 

Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2018-3026 А] УДК 005.95/.96 

3657. Нижник О. В. Формування та підвищення конкурентного потенціалу в 

системі ризик-менеджменту промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Нижник Олег Вікторович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-3864 А] УДК 005.52:334.716 

3658. Олексин С. М. Засади розвитку реінжинірингу бізнес-процесів під-

приємств оптової торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Олексин Соломія Миро-

славівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2018. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2018-3927 А] 

 УДК 005.591:339.33 

3659. Оліховський В. Я. Методи та інструменти податкового планування в 

системі менеджменту підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Володимир Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (38 назв). — 100 пр. — [2018-3928 А]

 УДК 005.52:336.22 

3660. Пенюк В. О. Діагностика кадрового потенціалу підприємства торгівлі : 

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

та упр. підприємствами" / Пенюк Валерія Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

3208 А] УДК 005.96:339.17 

3661. Петрова Л. С. Індикативне контролювання розвитку інноваційно-

активного підприємства на засадах бюджетування : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Петрова Лаура Саламівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 120 пр. — [2018-4206 А] 

 УДК 005.342:336.56 

3662. Прокопів М. І. Оцінювання рівня економічної безпеки газотранспортних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Прокопів Михайло Іванович ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3028 А]

 УДК 005.935.3:005.934:622.648 

3663. Ротань Н. В. Управління розвитком інтелектуального капіталу під-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Ротань Наталія Вікторівна ; Харків. нац. техн. 

ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3539 А] 

 УДК 005.336.4:631.1 

3664. Стаднік В. Г. Теоретико-методичні основи оцінки якості послуг транс-

портно-експедиторських компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Стаднік Вікторія 

Григорівна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. нац. мор. ун-т]. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 150 пр. — [2018-3993 А] 

 УДК 005.6:656.07]-047.44 

3665. Тарнавський М. І. Економічне оцінювання та побудова органів 

управління персоналом підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тарнавський 
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Михайло Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4224 А] 

 УДК 005.95:005.55 

3666. Туленінова Д. М. Забезпечення економічної безпеки підприємницької 

діяльності в умовах розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття 

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

Туленінова Дар'я Михайлівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

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

(12 назв). — 100 пр. — [2018-3472 А] УДК 005.934:334:339.924 

3667. Фень К. С. Формування і зміцнення економічної безпеки підприємств 

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

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

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2018-3070 А] 

 УДК 005.934:664 

3668. Цифра Т. Ю. Формування та оцінка економічної стратегії забудовника 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Цифра Тетяна Юріївна ; Київ. нац.  

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(23 назви). — 100 пр. — [2018-3796 А] УДК 005.21:332.83 

3669. Шамара І. М. Управління розвитком потенціалу конкурентоспро-

можності підприємств галузі туризму та сільського зеленого туризму : автореф. 

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

підприємствами" / Шамара Ірина Миколаївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2018-3237 А] 

 УДК 005.332.4:338.486.2 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

3670. Аксьонова Л. І. Удосконалення методів оцінювання результативності 

процесів системи управління якістю : (на прикладі підприємств машинобудів. 

галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 

"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Аксьонова Людмила Іванівна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3161 А] 

 УДК 006.83:621 

3671. Жулінська О. В. Удосконалення методу оцінювання якості та без-

печності безалкогольних напоїв функціонального призначення : автореф. дис. на 

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

фікація та метрол. забезп." / Жулінська Оксана Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад., 

[Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

22 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3742 А] УДК 006.015.5:663.8 

3672. Куриляк В. В. Підвищення достовірності оцінювання рівня якості 

металевих матеріалів в умовах високошвидкісних навантажень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, серти-

фікація та метрол. забезп." / Куриляк Валентина Василівна ; Укр. інж.-пед. акад., 
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[Київ. нац. ун-т технологій та дизайну]. — Харків, 2018. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—23 (25 назв). — 100 пр. — [2018-3911 А] 

 УДК 006.83:620.17]-034 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

3673. Виткалов С. В. Полісся як унікальна локація культурно-мистецьких 

процесів в Україні другої половини ХХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Виткалов Сергій Володимирович ; М-во культури України, Нац. муз. 

акад. України ім. П. І. Чайковського, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. — Київ, 

2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (46 назв). — 100 пр. — [2018-4247 А] 

 УДК 008(477.41/.42)"195/201" 

3674. Демчук Р. В. Міфопоетика як засіб моделювання української ідентич-

ності: культурно-цивілізаційний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Демчук Руслана 

Вікторівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 

[Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 

(44 назви). — 100 пр. — [2018-4025 А] УДК 008:316.647:398.21](=161.2) 

3675. Денисюк Ж. З. Постфольклор комунікативних інтернет-практик у 

функціонуванні аксіосфери суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Денисюк Жанна 

Захарівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (55 назв). — 100 пр. — [2018-2970 А] 

 УДК 008:[398:004.773 

3676. Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурних практиках 

України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ — 

початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 

26.00.06 "Приклад. культурологія. Культур. практики" / Копієвська Ольга 

Рафаілівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — 

Київ, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—33 (78 назв). — 100 пр. — [2018-2978 А] 

 УДК 008:316.422](477)"199/201" 

3677. Піщанська В. М. Козацька культура доби українського бароко: ре-

лігійно-естетичний синкретизм духовної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Піщанська 

Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (62 назви). — 100 пр. — 

[2018-3212 А] УДК 008:7.034.7](477)"16/17" 

На ступінь кандидата 

3678. Гродська Е. Б. Формування та збереження культурної ідентичності 

української діаспори у сучасній Іспанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гродська Еліна 

Борисівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 

[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-3893 А] УДК 008:316.723](460=161.2) 

3679. Гуляєва О. В. Художньо-стилістичні домінанти культурних процесів на 

Півдні України в 1960—1980-х роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гуляєва Ольга 

Володимирівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 

мистецтв, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-3497 А] УДК 008(477-13)"1960/1980" 
3680. Дабло Л. Г. Науково-теоретична спадщина Дмитра Овсянико-Куликов-

ського: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Дабло Любов 
Григорівна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, М-во культури України, 
[Маріупол. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 
100 пр. — [2018-2850 А] УДК 008(477)(092) 

3681. Добіна Т. Г. Творча спадщина Бориса Лятошинського в контексті 
українського культуротворення (20—60-ті роки ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. культурологіїї : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 
Добіна Тетяна Геннадіївна ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, М-во 
культури України, [Маріупол. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2018-3013 А] УДК 008(477)(092)"1920/1960" 

3682. Пономаренко Ю. В. Артизація культурних практик як феномен сучасної 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Пономаренко Юрій Володимирович ; М-во 
культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 
100 пр. — [2018-4471 А] УДК 008 

3683. Сидоровська Є. А. "Життєвий світ" людини як детермінанта культурно-
дозвіллєвої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : 
[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сидоровська Євгенія Андріївна ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 16 с. — 
Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — [2018-2992 А] УДК 008:379.82 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

3684. Мар'їна О. Ю. Бібліотеки України в цифровому медіапросторі: теоре-
тико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, 
бібліографознавство" / Мар'їна Олена Юріївна ; М-во культури України, Харків. 
держ. акад. культури. — Харків, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 
100 пр. — [2018-3764 А] УДК 021:077](477) 

На ступінь кандидата 

3685. Бережна К. С. Публічні бібліотеки України: вектори модернізації в 
інформаційному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо-
знавство" / Бережна Ксенія Сергіївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 
культури. — Харків, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 
[2018-3325 А] УДК 027.022-048.35:316.77](477) 

050 Серіальні видання. Періодика 

На ступінь кандидата 

3686. Ковальчук О. О. Трансформація журналу "Жінка" у плюралістичному 

демократичному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
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соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Ковальчук 

Олена Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 

2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2018-2818 А] 

 УДК 050-055.2:[316.422:321.72]](477) 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

3687. Грабовська О. В. Цегла ручного формування як пам'ятка історії та 

культури : (на прикладі м. Вінниці XVI — середини ХХ ст.) : автореф. дис. на 

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

Пам'яткознавство" / Грабовська Ольга Володимирівна ; НАН України, Укр. т-во 

охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2018. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3009 А] 

 УДК 069.51:666.7(477.44-25)"15/195" 

3688. Никоненко Д. Д. Городища Нижнього Подніпров'я як об'єкти музеє-

фікації та охорони культурної спадщини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Никоненко 

Дмитро Дмитрович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, 

Центр пам'яткознавства, [Ін-т археології]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-3527 А] УДК 069.51:904(477.6) 

07 ЗМІ. Засоби масової інформації. Масова комунікація.  

Засоби масової інформації та комунікаційні дослідження 

На ступінь кандидата 

3689. Іщенко А. І. Історія становлення українського телебачення: виникнення 

телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939—1969 рр.) : 

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

27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Іщенко Анастасія Іванівна ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2817 А] УДК 075.2(477)"1939/1969" 

3690. Шевченко Т. С. Формування медіа-аудиторій засобами телебачення : (на 

прикладі сучас. укр. ТБ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Шевченко 

Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Дніпров. 

нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13. — 100 пр. 

— [2018-4318 А] УДК 075.2:316.77](477) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

3691. Бредун І. В. "Есхатологія долі": історико-філософський вимір : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / 

Бредун Іван Валерійович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. техн. ун-т 

"Дніпров. політехніка"]. — Дніпро, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—34. — 100 пр. 

— [2018-3963 А] УДК 111:2-175 
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3692. Лебідь А. Є. Парадигми наукової істини в аналітичній філософії : 

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

філософії" / Лебідь Андрій Євгенійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (65 назв). — 100 пр. — [2018-3192 А]

 УДК 111.83:141.312 

3693. Фесенко Г. Г. Культурфілософські дискурси міських ландшафтів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Фесенко Галина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Київ, 2018. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (55 назв). — 100 пр. — [2018-4070 А] УДК 130.2:711.4 

3694. Ходус О. В. Феномен приватності: соціально-філософська рефлексія : 

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

філософія та філософія історії" / Ходус Олена Володимирівна ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—34. — 100 пр. — 

[2018-2875 А] УДК 141.32 

На ступінь кандидата 

3695. Абдрахманова М. Ж. Націєтворчі та культуротворчі чинники україн-

ської культури кінця ХІХ — початку ХХ століття в контексті модерного історико-

філософського дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Абдрахманова Міра Жуматівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 

Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2018-4441 А] 

 УДК 130.2(477)"189/191" 

3696. Артемчук М. Д. Природні права людини як філософська проблема в 

контексті історико-філософських досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Дмитрович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Київ. ун-т туризму, економіки і 

права]. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-2841 А]

 УДК 140.8:340.14](091) 

3697. Ворожейкін Є. П. Візуальні стратегії сучасної екранної культури: 

філософсько-антропологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Воро-

жейкін Євген Петрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-4323 А] 

 УДК 141.319.8:130.2:791.4 

3698. Демір Гьокхан. Національна ідентичність у контексті глобальних 

міграційних процесів: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття 

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

історії" / Демір Гьокхан ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3737 А] УДК 141.7 

3699. Добжиньскі А. А. Атрибутика зла в історико-філософській та релігійно-

філософській європейській традиції: онтологічний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Добжиньскі 

Адам Анджей ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3579 А] УДК 111.84:2-185.32](4)(091) 

3700. Нівня Г. О. Ритуал як символічна форма соціальної комунікації : авто-

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

філософія та філософія історії" / Нівня Ганна Олександрівна ; Держ. закл. 
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"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2018. — 27 с. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 120 пр. — [2018-3205 А] УДК 130.2:[316.77:2-5 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

3701. Афанасьєва Н. Є. Психологія консультування фахівців екстремального 

профілю діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Афанасьєва Наталя Євгенівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — Київ, 

2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2018-3562 А] 

 УДК 159.98.072.5 

3702. Брюховецька О. В. Психологічні основи формування професійної 
толерантності у керівників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; 

екон. психологія" / Брюховецька Олександра Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — [2018-4010 А] УДК 159.92:373.091.311 

3703. Гандзілевська Г. Б. Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді 

українських емігрантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гандзілевська Галина Борисівна ; Нац.  

ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—36. — 100 пр. — [2018-3334 А] УДК 159.922.62:316.6]-054.72(100=161.2) 

3704. Гріньова О. М. Психологія проектування життєвого шляху особистістю 

юнацького віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гріньова Ольга Михайлівна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—42 

(43 назви). — 100 пр. — [2018-3046 А] УДК 159.922.73-053.6 

3705. Кондратенко Л. О. Проблеми первинної шкільної неуспішності в історії 

вітчизняної психології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кондратенко Лариса 

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

Київ, 2018. — 43 с. — Бібліогр.: с. 32—40 (88 назв). — 100 пр. — [2018-3271 А] 

 УДК 159.922.7:373.3/.5.091.212.7-026.516 

3706. Савелюк Н. М. Психологія розуміння особистістю релігійного дис-
курсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Савелюк Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2018. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28— 33 (45 назв). — 100 пр. — [2018-3624 А] 
 УДК 159.923.32 

3707. Шпак М. М. Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молод-

ших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шпак Марія Мирославівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 
36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (51 назва). — 100 пр. — [2018-4319 А] 

 УДК 159.922.72:373.3.091.212 

На ступінь кандидата 

3708. Балабушка Є. О. Динаміка ригідності комбатантів у процесі адаптації до 

умов мирного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
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[спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Балабушка Євген 

Олександрович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. 

— Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-2961 А] УДК 159.923:355.422-051 

3709. Воронова О. Ю. Психологічні особливості формування рефлексії у 

майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ольга Юріївна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького, [Мукачів. держ. ун-т]. — Хмель-

ницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2018-3731 А] УДК 159.923.2:[378.011.3-051:373.2 

3710. Грицина О. М. Розвиток психологічної стійкості у керівників органів 

охорони державного кордону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

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

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4128 А] 

 УДК 159.98:351.746.1.083.1(477) 

3711. Єзерська Н. В. Психологічні чинники суб'єктивного благополуччя 

підлітків в умовах спеціалізованої школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наталія Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 

104 пр. — [2018-4094 А] УДК 159.922.8:17.023.34:37.018.32 

3712. Єрьоменко Д. Ю. Особливості відновлення психологічної стійкості 

прикордонників після бойових зіткнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Єрьоменко Данило Юрійович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3741 А] 

 УДК 159.923.2:351.746.1 

3713. Жовнер В. Ю. Психологічні особливості розвитку конкурентоспромож-

ності фахівців туристичного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Віталій Юрійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3974 А] 

 УДК 159.923:338.48-051 

3714. Зошій І. В. Психолого-педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх юристів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3586 А] 

 УДК 159.922:[378.147:34 

3715. Іванова О. В. Психологічні особливості розвитку смисложиттєвих 

орієнтацій в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец. 19.00.07 "Пед. та вік. психологія"] / Іванова Оксана Вікторівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих [ім. Івана Зязюна, Нац. 
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пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4031 А] УДК 159.922.8:17.022.1 

3716. Івашкевич Е. Е. Психологічні чинники професійного становлення 

майбутнього перекладача : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Івашкевич Ернест Едуардович ; 

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

гуманітар. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3976 А] 

 УДК 159.922.8:[378.147:81'25 

3717. Катасанов О. М. Соціально-психологічні особливості формування 

конфліктологічної компетентності особистості в критичні періоди її розвитку : 

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

психологія; психологія соц. роботи" / Катасанов Олексій Михайлович ; Східноукр. 

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

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3051 А] 

 УДК 159.923.2:316.48 

3718. Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до 

умов навчання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Наталія Петрівна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". — Острог (Рівнен. обл.), 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3591 А] 

 УДК 159.922.8:378.015.3.06 

3719. Лавріненко В. А. Міжособистісна взаємодія у неформальних об'єд-

наннях як чинник розвитку ціннісно-смислової свідомості підлітків : автореф. дис. на 

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

психологія" / Лавріненко Віталій Анатолійович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 104 пр. — [2018-4181 А] 

 УДК 159.922.8:17.022.1:316.723 

3720. Литвинчук М. Ю. Формування психологічної готовності майбутніх 

прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях : автореф. дис. на 

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

психології" / Литвинчук Михайло Юрійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2018-3914 А] УДК 159.947.2:[378.147:351.746.1 

3721. Лобунько В. С. Самоствердження як психологічний чинник особистіс-

ного розвитку дитини дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Лобунько Вероніка 

Сергіївна ; 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. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-4185 А] УДК 159.922.7 

3722. Мазурик В. М. Особливості проектування життєвого шляху як форми 

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

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мазурик Володимир 

Михайлович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2018-3444 А] 

 УДК 159.923.2:159.947.5 
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3723. Мандзик Т. М. Психологічні детермінанти прив'язаності міської молоді 

до місця проживання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Мандзик Тетяна Михайлівна ; 

Ін-т соц. та політ. психології НАПН України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3595 А]

 УДК 159.922.2-053.6 

3724. Самойленко О. О. Формування психологічної готовності мобілізованих 

військовослужбовців-прикордонників до ведення бойових дій : автореф. дис. на 

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

особливих умовах" / Самойленко Олександр Олександрович ; Держ. прикордон. 

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

Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-3785 А] УДК 159.98:[356.13.08:355.422 

3725. Семенюк Н. С. Психологічні особливості життєвих орієнтацій особис-

тості : (на прикладі мед. працівників офтальмол. профілю) : автореф. дис. на 

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

психології" / Семенюк Надія Сергіївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 

2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (5 назв). — 100 пр. — [2018-3377 А] 

 УДК 159.923.2:17.024.4]:617.7-051 

3726. Сорока О. М. Формування психологічної готовності майбутніх фахівців 

морського транспорту до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.09 

"Психологія діяльності в особливих умовах" / Сорока Олена Михайлівна ; Держ. 

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

ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4306 А] УДК 159.98:656.61.071 

3727. Тимош Ю. В. Психосемантика моральної свідомості особистості : 

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

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

ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-3310 А] УДК 159.922:17.032 

3728. Хижняк А. А. Психологічна корекція професійних деформацій тренера-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Хижняк Анна Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 104 пр. — [2018-4152 А]

 УДК 159.98:378.011.3-051 

3729. Хілько С. О. Психологічні умови формування толерантності до 

невизначеності у майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Хілько Світлана 

Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, 

[Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3712 А] 

 УДК 159.922.8:316.647.5]:[378.147:159.9 

3730. Чіп Р. С. Психологічні чинники становлення ґендерної ідентичності 

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

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Чіп Руслана Степанівна ; ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Тернопіл. нац. пед. 
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ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4072 А] 

 УДК 159.922.8:159.922.1 
3731. Швець В. В. Психологічні особливості розвитку творчих здібностей 

підлітків засобами ткацтвотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Швець Владислава 
Володимирівна ; 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. 15—17 
(23 назви). — 100 пр. — [2018-3156 А] УДК 159.922.82:159.954]:[615.85:746.1 

3732. Шевченко С. В. Психологічні особливості розвитку довіри до себе у 
майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шевченко Світлана Вікторівна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту 
освіти"]. — Київ, 2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — 
[2018-3396 А] УДК 159.923.2:[378.147:159.9-051 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь кандидата 

3733. Савчин Г. В. Соціально-філософський аналіз категорії "синестезія" : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Савчин Галина Віталіївна ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3938 А] 

 УДК 165.614:316.6 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь доктора 

3734. Левкулич В. В. Справедливість як імператив соціокультурної дійсності : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. 
філософія та філософія історії" / Левкулич Василь Васильович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв). — 100 пр. — [2018-3913 А] УДК 177.9:316.7 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

3735. Горбань Р. А. Персоналізм Ч. С. Бартніка: різноаспектний філософсько-
релігійний дискурс буття особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Горбань Річард Анатолійович ; НАН 
України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 30—36. — 100 пр. — [2018-2968 А] УДК 2-675:141.144](477)(092) 

3736. Ємельяненко Г. Д. Екзистенціальна теологія: філософські засновки і 
особливості концептуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ємельяненко Ганна Дмитрівна ; 
НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. 
— Київ, 2018. — 45 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 39—41 (27 назв). — 100 пр. — 
[2018-3102 А] УДК 2-1 
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3737. Філоненко О. С. Євхаристична антропологія: критичний аналіз : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.14 "Бого-
слов'я" / Філоненко Олександр Семенович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
Київ, 2018. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (48 назв). — 100 пр. — [2018-3390 А] 

 УДК 2-12-18 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

3738. Вергелес К. М. Сутність та смисли людини в православ'ї: методологія 
філософсько-релігієзнавчого дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Вергелес Костянтин 
Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 37 с. — Бібліогр.: с. 30—34. — 100 пр. — [2018-
4365 А] УДК 271.2-18:140.8 

3739. Санніков С. В. Феномен водного хрещення у контексті сучасної 
баптистської сакраментології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філос. наук : спец. 09.00.14 "Богослов'я" / Санніков Сергій Вікторович ; Нац. пед.  
ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (33 назви). 
— 100 пр. — [2018-3031 А] УДК 277.4-558.3 

29 Сучасні духовні рухи 

На ступінь кандидата 

3740. Мальцев О. В. Концепції удосконалення природи людини в нео-
релігійних доктринах ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мальцев Олег Вікторович ; 
Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3763 А] УДК 29:111.32]"19" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь доктора 

3741. Кобилинська Т. В. Методологічні та організаційні засади статистичного 
оцінювання діяльності сільськогосподарських підприємств : (екол. аспект) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / 
Кобилинська Тетяна Василівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. 
статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 100 пр. — [2018-4131 А] УДК 311.17:631.1 

3742. Федоришина Л. М. Соціально-економічні основи формування здоров'я 
дитячого населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Федоришина Лариса Миколаївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — 
Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (43 назви). — 100 пр. — [2018-
4149 А] УДК 311.114:33]:613-053.2](477) 

На ступінь кандидата 

3743. Дейна А. Ю. Енергетична незалежність України: статистична оцінка, 

моделювання та прогнозування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
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наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Дейна Антон Юрійович ; Держ. служба 

статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, [Донец. нац. ун-т 

ім. Василя Стуса]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 101 пр. — [2018-4091 А] УДК 311.17:620.9(477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

3744. Мальцева О. В. Модуси сміху в соціокультурній динаміці : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та 
філософія історії" / Мальцева Ольга Володимирівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся 
Гончара, [Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка"]. — Дніпро, 2018. — 38 с. — 
Бібліогр.: с. 32—34. — 100 пр. — [2018-3197 А] УДК 316.613.4:159.942.3 

3745. Плющ О. М. Соціально-психологічні механізми інформаційного впливу 
в постіндустріальному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Плющ 
Олександр Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. 
психології. — Київ, 2018. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (47 назв). — 
100 пр. — [2018-3615 А] УДК 316.658:316.776.33 

На ступінь кандидата 

3746. Балюта В. В. Соціально-психологічні чинники радикалізації політичної 
поведінки молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 
[спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Балюта Вікторія Валентинівна ; Ін-т соц. та 
політ. психології НАПН України. — Київ, 2018. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(11 назв). — 100 пр. — [2018-4445 А] УДК 316.624.3-053.6 

3747. Белла М. В. Соціально-комунікаційні особливості гіпертексту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 
"Теорія та історія соц. комунікацій" / Белла Марина Віталіївна ; Дніпров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — 
Дніпро, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3486 А]
 УДК 316.774:004.55 

3748. Мельникова О. С. Особливості дисидентських комунікацій в Україні 
1960-х — початку 1990-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 
соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Мельникова 
Олена Сергіївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Маріупол. держ. ун-т]. — 
Дніпро, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 12—16 (40 назв). — 150 пр. — [2018-2944 А]
 УДК 316.77(477)"1960/1991" 

3749. Осюхіна М. О. Медіа- та інформаційна грамотність як складова сучасних 
інформаційно-комунікаційних обмінів : (нац. концепція у контексті світ. досвіду) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 
27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Осюхіна Марина Олександрівна ; 
Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17. 
— 100 пр. — [2018-2949 А] УДК 316.77:07 

3750. Піонтківська О. Г. Соціально-психологічна підтримка суспільної 
активності людей похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / 
Піонтківська Олена Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3614 А] 

 УДК 316.61-053.9 



   

 
30 

3751. Полякова В. І. Соціально-психологічні умови розвитку гендерної 

толерантності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на 

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

психологія соц. роботи" / Полякова Віталія Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2018. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3617 А] 

 УДК 316.647.5:305]:373.011.3-051 

3752. Рафіков О. Р. Соціальний оптимізм як складова організаційної культури 

сучасного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Рафіков Олександр 

Римович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4393 А] УДК 316.627:378.06 

3753. Семен Н. Ф. Російські інтернет-ресурси як чинник інформаційної війни 

проти України : (на прикладі сайтів "Правда.Ру" та "Рос. диалог") : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 "Теорія та 

історія соц. комунікацій" / Семен Наталія Федорівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Дніпро, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3697 А] 

 УДК 316.776.23:004.774]((470+571):477) 

3754. Шостя І. В. Соціально-психологічні засади формування комунікативної 

компетентності майбутніх лікарів у системі вищої освіти : автореф. дис. на здобуття 

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

роботи" / Шостя Інна Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

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

с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3079 А] УДК 316.62:378.147 

32 Політика 

На ступінь кандидата 

3755. Воробйова Г. Ю. Особливості використання політичних метафор : 

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

ін-ти та процеси" / Воробйова Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3088 А]

 УДК 32:81'373.612.2:316.653 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

3756. Крутій В. О. Трансформація політичної системи суспільства в умовах 

гібридної війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Крутій Вадим Олександрович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [НДІ праці і зайнятості 

населення М-ва соц. політики України]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-3514 А] УДК 321-044.922:316.485.26-025.26 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

3757. Явір В. А. Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: 

політико-правовий концепт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
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наук : спец. 23.00.05 "Етнополітологія та етнодержавознавство" / Явір Віра 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (62 назви). — 100 пр. — [2018-3637 А] 
 УДК 323.1(100) 

На ступінь кандидата 

3758. Мякушко Н. С. Соціальна політика держави в умовах глобалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ.  
ін-ти та процеси" / Мякушко Надія Семенівна ; Харків. нац. пед. ун-т  
ім. Г. С. Сковороди, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Харків, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4293 А] 

 УДК 323.2:351.84]:316.33 
3759. Тарасюк В. М. Політико-правові засади застосування інформаційних 

технологій в умовах гібридної війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Тарасюк Володимир 
Миколайович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3946 А] 

 УДК 323.232:004.9 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

3760. Петров А. М. Криза як чинник політичної модернізації України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ.  
ін-ти та процеси" / Петров Антон Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3210 А] 

 УДК 323.2-044.372:32-048.78](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

3761. Манчуленко О. Г. Вплив міжнародних воєнних кампаній на розвиток 
сектору безпеки США після Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. 
розвитку" / Манчуленко Оксана Георгіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2018-3123 А] УДК 327.8:355.4](100):351.86(73)]"1945/2017" 

3762. Рослонь Д. А. Т. Східне партнерство в зовнішній політиці Польщі : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Рослонь Домініка Анна Томашівна ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3138 А] 

 УДК 327(438:4-11) 
3763. Чумак К. О. Зовнішня політика США в 2001—2017 рр.: концептуальне 

оформлення та практична реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / 
Чумак Кристина Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Одес. нац. ун-т 
ім. І. І. Мечникова]. — Чернівці, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2018-
3155 А] УДК 327(73)"2001/2017" 
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327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

3764. Гречко О. Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної 

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Гречко Оксана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-3806 А] УДК 327:314.15](477) 

3765. Попова Н. А. Відносини Україна — ЄС у контексті сучасних процесів 

європеїзації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

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

Наталія Анатоліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3135 А] 

 УДК 327(477:(4-6ЄС)) 

328 Парламенти. Представництво народу. Уряди 

На ступінь доктора 

3766. Кушнарьов І. В. Політична корупція: порівняльно-політологічна кон-

цептуалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Кушнарьов Ігор Володимирович ; НАН 

України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (63 назви). — 100 пр. — [2018-3912 А] УДК 328.185 

3767. Литвин В. С. Інституційно-процесуальні та політично-поведінкові атри-

бути і різновиди напівпрезидентської системи правління: порівняльний аналіз на 

прикладі країн Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Литвин Віталій Сергійович ; Львів. нац.  

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв). — 

100 пр. — [2018-3024 А] УДК 328.1:321.728](4) 

На ступінь кандидата 

3768. Гандзюк А. М. Удосконалення механізмів забезпечення фракційної 

стабільності парламенту України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гандзюк Артем 

Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3495 А] 

 УДК 328.126(477) 

3769. Телешун Я. С. Фінансово-політичні групи в нестабільному інституцій-

ному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Телешун Ярослав Сергійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-3948 А] УДК 328.188 

329 Політичні партії та рухи 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

3770. Манайло-Приходько Р. Ю. Регіональний вимір розвитку та функціо-

нування партійної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 



   

 
33 

політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Манайло-Приходько Рената 

Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3673 А] 

 УДК 329.1/.6-027.541(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

3771. Баженова О. В. Зовнішня стійкість економіки України: теорія і практика 

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

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

Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 38 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 31—36 (47 назв). — 100 пр. — [2018-3324 А] 

 УДК 330.45:339.9(477) 

3772. Звонар В. П. Формування та реалізація соціальної відповідальності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Звонар Віктор Павлович ; 

НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2018. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (48 назв). — 150 пр. — [2018-4371 А] 

 УДК 330.162:005.35](477) 

3773. Карінцева О. І. Методологічні засади реструктуризації національної 

економіки України з урахуванням еколого-економічних трансформацій : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Карінцева Олександра Іванівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (54 назви). — 100 пр. — [2018-4418 А] 

 УДК 330.341.4(477) 

3774. Мандзик В. М. Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Мандзик Валерій 

Миколайович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування 

та сталого розвитку НАН України". — Київ, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—38 (62 назви). — 100 пр. — [2018-4287 А] 

 УДК 330.15:502.5]:330.14 

3775. Мандра В. В. Моделі модернізації системи управління фінансово-

господарською діяльністю морського торговельного порту : автореф. дис. на 

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

інформ. технології в економіці" / Мандра Володимир Володимирович ; ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2018. — 39 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—35 (33 назви). — 100 пр. — [2018-3279 А] 

 УДК 330.45:656.615.07 

3776. Сакаль О. В. Еколого-економічна ефективність землекористування в 

умовах поглиблення інституціональних трансформацій : автореф. дис. на здобуття 

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

охорони навколиш. середовища" / Сакаль Оксана Володимирівна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України". — Київ, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—37 

(95 назв). — 100 пр. — [2018-4300 А] УДК 330.15:332.3]:502.1 
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На ступінь кандидата 

3777. Бабич Т. Ю. Математичне моделювання економічної ефективності 

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

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

Тетяна Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4083 А] УДК 330.43:338.439.4:633.1](477) 

3778. Доценко В. Ю. Організаційно-економічні засади забезпечення ефектив-

ної охорони здоров'я як складової сталого соціального розвитку України : автореф. 

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

економіка праці, соц. економіка і політика" / Доценко Вікторія Юріївна ; Приват. 

ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2018-4329 А] УДК 330.34:614.2](477) 

3779. Малевич Н. Ю. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення розвитку 

екобезпечного землеробства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Малевич Назар Юрійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Луцьк, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4192 А] УДК 330.322:631.147 

3780. Мільман Л. М. Роль сектора домашніх господарств у формуванні ВВП 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мільман Леонід Михайлович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4290 А] 

 УДК 330.552:334.722.24](477) 

3781. Нікола С. О. Формування системи економічного стимулювання при-

родокористування в умовах екологізації підприємницької діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Нікола Світлана 

Олегівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(33 назви). — 100 пр. — [2018-3772 А] УДК 330.15:334 

3782. Рехтета І. І. Формування інноваційної інфраструктури в умовах 

глобалізації національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(11 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2018-4116 А] УДК 330.341.1(477) 

3783. Свиденко А. В. Моделювання ціноутворення на роздрібному ринку 

нафтопродуктів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Андрій Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. 

— [2018-4062 А] УДК 330.45:[338.5:665.7]](477) 

3784. Сидоров О. А. Забезпечення економічної безпеки національної еко-

номіки на основі інтелектуального потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 
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Сидоров Олександр Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та 

архітектури". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-2908 А] УДК 330.341.1:351.863 

3785. Сологуб Ю. О. Еколого-економічний механізм збалансованого розвитку 

лікарського рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

вища" / Сологуб Юлія Олегівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3790 А] УДК 330.15:[502.13:633.88 

3786. Ткаченко А. М. Економічна ефективність вирощування енергетичної 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ткаченко Антон Миколайович ; Нац. 

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

"Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 120 пр. — [2018-3068 А] 

 УДК 330.131.5:620.91:633.584.3](477) 

3787. Федорова Н. Є. Наука як фактор соціально-економічного розвитку 

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

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Федорова Наталя Євгенівна ; Нац. техн. ун-т 

"Дніпров. політехніка", [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпро, 2018. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3388 А] 

 УДК 330.111.4:001 

3788. Футало Ю. Р. Вплив інтеграційних економічних процесів на розвиток 

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

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

Ростиславович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т 

держ. упр., [Мукачів. держ. ун-т]. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-3550 А] УДК 330.34(477):339.92 

3789. Циганчук Р. О. Моделювання періодичних процесів в економіці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. 

методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Циганчук Роман Олегович ; Вищ. 

навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [ДВНЗ "Ун-т банк. 

справи"]. — Полтава, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-3312 А] УДК 330.4 

3790. Шатненко К. О. Індустріалізація як форма оновлення промислового 

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

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Шатненко Катерина Олегівна ; Одес. нац. 

екон. ун-т. — Одеса, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-4317 А] УДК 330.341.424 

331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

3791. Пішенін І. К. Трудовий потенціал транспортної інфраструктури під-

приємств АПК та стратегія його модернізації в сучасних умовах : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Пішенін Ігор Костянтинович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — 

Чернігів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (46 назв). — 100 пр. — 

[2018-3371 А] УДК 331.101.262:631.145 
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3792. Чуприна О. О. Теоретико-методологічні засади стратегічного регулю-

вання міграційного руху населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 

Чуприна Олена Оскарівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Донец. 

держ. ун-т упр. (Маріуполь)]. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—

38 (40 назв). — 100 пр. — [2018-4316 А] УДК 331.5.025.12:314.15](477) 

На ступінь кандидата 

3793. Балашова Н. В. Інноваційне забезпечення професійного навчання 

безробітних в системі регулювання ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 

економіка і політика" / Балашова Наталя Володимирівна ; М-во соц. політики 

України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (32 назви). — 100 пр. — [2018-2803 А] 

 УДК 331.544-057.19:331.52 

3794. Качан Г. М. Вторинна зайнятість населення: регулювання та розвиток : 

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

графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Качан Ганна Миколаївна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3508 А] 

 УДК 331.526 

3795. Мамонтов О. В. Зниження шуму та вібрації від компресорних установок 

на робочих місцях підприємств будівельної індустрії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Мамонтов 

Олександр Вікторович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". 

— Дніпро, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

4040 А] УДК 331.45:[614.872:69 

3796. Нагаївська Д. Ю. Забезпечення соціальної відповідальності бізнесу на 

ринку продовольчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Нагаївська Дар'я Юріївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (34 назви). — 120 пр. — [2018-

2983 А] УДК 331:005.35]:338.439 

3797. Рєзнік Д. В. Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих місцях 

випробувальних дільниць електроремонтних цехів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Рєзнік Дмитро 

Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", [Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського]. — Покровськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4117 А] 

 УДК 331.45:[621.313:537.63 

3798. Сахно С. В. Підвищення рівня безпеки праці гірників при підтриманні 

гірничих виробок пологих вугільних пластів анкерним кріпленням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Сахно 

Світлана Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Покровськ (Донец. 

обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

3461 А] УДК 331.45:622.86 
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332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

3799. Богдан Н. М. Теоретико-методологічне забезпечення узгодження еко-

номічних інтересів регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Богдан Наталія 

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

ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Івано-Франківськ, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — 100 пр. — [2018-3006 А] 

 УДК 332.14(477) 

3800. Гриневич Л. В. Теоретико-методологічні засади подолання дисбалансу 

професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. 

сил і регіон. економіка" / Гриневич Людмила Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 100 пр. — [2018-3892 А] УДК 332.133.053 

3801. Гуріна О. В. Формування моделі економічного розвитку регіону в 

умовах соціалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Гуріна Олена 

Валентинівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка]. — Одеса, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(29 назв). — 100 пр. — [2018-3846 А] УДК 332.145 

3802. Єрмакова О. А. Теоретико-методологічні засади формування регіональ-

ної інноваційної політики в умовах глокалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

економіка" / Єрмакова Ольга Анатоліївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та 

екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(42 назви). — 100 пр. — [2018-3503 А] УДК 332.14:330.341.1 

3803. Лещук Г. В. Теоретико-прикладні засади інвестиційного забезпечення 

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

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Лещук Галина 

Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — 

[2018-2821 А] УДК 332.146:330.322 

3804. Павлов К. В. Регулювання конкурентних відносин на регіональних 

ринках житлової нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Павлов Костянтин 

Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Одеса, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (69 назв). — 

100 пр. — [2018-3129 А] УДК 332.72.025.12:332.1 

3805. Попов А. С. Інституціональні засади консолідації земель сільськогоспо-

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

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

охорони навколиш. середовища" / Попов Андрій Сергійович ; Львів. нац. аграр. ун-т, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (58 назв). — 120 пр. — [2018-3063 А] УДК 332.37:63 

3806. Самофатова В. А. Методологія управління сталим розвитком агро-

продовольчої сфери регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
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наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Самофатова 

Вікторія Анатоліївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 26—34 (63 назви). — 100 пр. — [2018-3141 А] 

 УДК 332.14:338.439 

3807. Тяжкороб І. В. Інвестиційне забезпечення стратегії розвитку просторо-

вих форм організації економіки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

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

Тяжкороб Ірина Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т 

екон.-прав. дослідж. НАН України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (50 назв). — 100 пр. — [2018-3386 А] 

 УДК 332.146:330.332 

3808. Федулова С. О. Теоретико-методологічні засади розвитку регіональних 

соціально-економічних систем в умовах обмеженості водних ресурсів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. 

сил і регіон. економіка" / Федулова Світлана Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Укр. держ. хім.-технол. ун-т]. — Одеса, 

2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (49 назв). — 100 пр. — [2018-4314 А]

 УДК 332.142.4:502.5-021.351 

На ступінь кандидата 

3809. Бабій Г. Я. Механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів в 

українсько-польському транскордонному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бабій Григорій Ярославович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. 

ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4444 А] 

 УДК 332.135:[330.322+330.341.1]]((477:438)-04) 

3810. Бібікова Н. О. Теоретико-методичні засади розвитку регіональних об-

слуговуючих кооперативів зернового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Бібікова Неля Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-3163 А] УДК 332.1:[631.115.8.027:633.1 

3811. Гріднєв М. А. Гармонізація регіональних економічних інтересів учас-

ників кластероутворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Гріднєв Микола 

Анатолійович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3734 А] 

 УДК 332.12:334.758 

3812. Дарушин О. В. Удосконалення механізмів організації й управління 

інвестиційно-будівельною сферою регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Дарушин Олександр Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [ПВНЗ 

"Міжнар. ун-т бізнесу і права"]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-3848 А] УДК 332.14:[330.322.1:69 

3813. Деркульський Р. Ю. Удосконалення економічного механізму збере-

ження зелених зон у містобудівних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

охорони навколиш. середовища" / Деркульський Роман Юрійович ; Нац. ун-т 
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біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4327 А] 
 УДК 332.362:711.43:502.13 

3814. Долиняк Ю. О. Розвиток регіональних ринків освітніх послуг в умовах 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Долиняк Юлія 
Олександрівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2929 А] 

 УДК 332.1:37.014.54 

3815. Жулканич В. О. Управління природоохоронною діяльністю в транс-

кордонному регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
[спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. середо-

вища" / Жулканич Віктор Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4370 А] 
 УДК 332.142.4:502.13](1-04) 

3816. Кірова М. О. Інституціональне забезпечення екологічної безпеки жит-

тєдіяльності міського населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Кірова Марина Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України, [Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. М-ва екології 

та природ. ресурсів України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-3354 А] УДК 332.36:502.14](1-21) 

3817. Краснолуцький О. В. Еколого-економічна ефективність використання 
земельних ресурсів корпоративними сільськогосподарськими підприємствами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка 

природокористування та охорони навколиш. середовища" / Краснолуцький 

Олександр Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
Київ, 2018. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (26 назв). — 100 пр. — [2018-

3512 А] УДК 332.3:330.131.5]:631.1 

3818. Лук'янов В. І. Організаційно-економічні основи забезпечення розвитку 

житлово-комунального господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 
економіка" / Лук'янов Віктор Іванович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-3761 А] УДК 332.146.2:64 

3819. Ляшенко П. А. Управління економічним розвитком регіону на засадах 
протидії загрозам його соціальній безпеці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ляшенко Павло Андрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т екон.-

прав. дослідж. НАН України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3277 А] 
 УДК 332.14:351.86 

3820. Мельник Д. М. Інституційне забезпечення формування землекористу-

вання в новоутворених територіальних громадах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та 
охорони навколиш. середовища" / Мельник Денис Миколайович ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 120 пр. — [2018-4338 А] УДК 332.3:352 
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3821. Метіль Т. К. Організаційно-економічний механізм формування регіо-

нального комплексу маркетингу інновацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Тетяна Костянтинівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — 

Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 
100 пр. — [2018-4046 А] УДК 332.14:330.341.1 

3822. Науменко Ж. Г. Теоретико-методичні засади зменшення диспропорцій-

ності розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Науменко Жанна 
Георгіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-4294 А] УДК 332.142.2 

3823. Павлова І. О. Соціально-економічні та психологічні засади брендингу 

сільських територій Південного регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Павлова Ірина Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3062 А] 

 УДК 332.1:659.126](1-22) 
3824. Попик М. М. Формування інтеграційних структур у лісопромисловому 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Попик Мар'яна 

Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3295 А] УДК 332.122:630*6 

3825. Семигуліна І. Б. Оцінювання проблем сталого розвитку регіонів України 

та вибір інструментів їх подолання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ірина Борисівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 
2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. 

— [2018-3033 А] УДК 332.142.2(477) 

3826. Соколенко А. С. Відновлення трудового потенціалу регіонів в санатор-

но-курортних комплексах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Соколенко Анна 

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

ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3036 А] 

 УДК 332.1:331.101.262:614.215 
3827. Соловей І. С. Організаційно-економічні засади підвищення конкуренто-

спроможності зернового господарства регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Соловей Ірина Степанівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 120 пр. — [2018-3873 А] 

 УДК 332.14:633.1 

3828. Харитоненко Р. А. Оцінка впливу деградаційних процесів на продуктив-

ність сільськогосподарських земель на регіональному рівні : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка при-

родокористування та охорони навколиш. середовища" / Харитоненко Роман 

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

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4354 А] 

 УДК 332.362:631.459 
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3829. Цалан М. І. Організаційно-економічний механізм розвитку лісогоспо-
дарської діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Цалан Мирослава 
Іванівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2018-3075 А] УДК 332.1.024:630*6 

3830. Цвях О. М. Еколого-економічні засади використання постіндустріальних 
земель в умовах великого міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 
середовища" / Цвях Олег Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(12 назв). — 100 пр. — [2018-4231 А] УДК 332.334.4:62/69](1-21) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

3831. Кормишкін Ю. А. Формування бізнес-інфраструктури аграрного під-
приємництва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кормишкін Юрій Анатолійо-
вич ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—39 (39 назв). — 100 пр. — [2018-3980 А] УДК 334.02:631.15](477) 

На ступінь кандидата 

3832. Жусь О. М. Організаційно-економічні засади інтеграції підприємств 
будівельної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жусь Оксана Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж., [Одес. держ. акад. буд-ва і 
архітектури]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 
120 пр. — [2018-3743 А] УДК 334.764:69 

3833. Кононенко Я. В. Економічне оцінювання ефективності експортно-
імпортної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Кононенко Яна Володимирівна ; Сум. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т"]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. 
— [2018-2977 А] УДК 334.716:339.56 

3834. Набулсі Х. Механізм регулювання державно-приватного партнерства у 
соціальній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Набулсі Хусейн ; Центральноукр. 
нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3922 А] УДК 334.723.025.12:36 

3835. Шемаєва Л. М. Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку 
національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шемаєва Лариса Миколаївна ; 
НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. екон. ун-т 
ім. Семена Кузнеця]. — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3956 А] УДК 334.723:338.246 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

3836. Глущенко О. В. Формування фінансової архітектоніки забезпечення 

національного добробуту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
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[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Глущенко Ольга Вікторівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 30—34 (50 назв). — 100 пр. — [2018-3732 А] 

 УДК 336.01:330.342.146(477) 

3837. Жердецька Л. В. Системний ризик банківського сектору економіки: 

теорія, оцінка та регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Жердецька Лілія Вікторівна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(46 назв). — 100 пр. — [2018-4095 А] УДК 336.71:330.131.7 

3838. Макогон В. Д. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку 

країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Макогон Валентина Дмитрівна ; Київ. нац. торг.-екон.  

ун-т. — Київ, 2018. — 33 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 25—31 (64 назви). — 

100 пр. — [2018-3860 А] УДК 336.142.3 

3839. Рекова Н. Ю. Розвиток методології економічного аналізу та аудиту 

результатів реалізації політики фіскальної децентралізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" ; 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Рекова Наталія Юріївна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, 

[Донбас. держ. машинобудів. акад. (Краматорськ)]. — Чернігів, 2018. — 40, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (52 назви). — 150 пр. — [2018-3623 А]

 УДК 336.148:657.6 

3840. Стащук О. В. Фінансова безпека акціонерних товариств: концептуальні 

засади теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Стащук Олена Володимирівна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (67 назв). — 150 пр. — [2018-3466 А] 

 УДК 336.025:334.722.8 

3841. Чуницька І. І. Інфраструктурний потенціал розвитку фінансового ринку 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Чуницька Ірина Іванівна ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (37 назв). — 100 пр. — [2018-4357 А] УДК 336.76.051(477) 

На ступінь кандидата 

3842. Бублик Л. Я. Організаційно-економічний механізм державного регулю-

вання банківської кредитної діяльності на споживчому ринку України : автореф. 

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

нац. госп-вом" / Бублик Ліля Ярославівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 

торг.-екон. ун-т. — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3167 А] УДК 336.77.025.12(477) 

3843. Буряк М. І. Формування фінансового потенціалу регіону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і 

кредит" / Буряк Михайло Ігорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2018-3646 А] УДК 336:332.122 

3844. Великсар Т. І. Фінансове забезпечення системи соціального захисту 

населення України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Великсар Тетяна Ігорівна ; Одес. нац. екон. 

ун-т. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-4405 А] УДК 336.14:364](477) 

3845. Горбунов О. В. Бюджетний менеджмент в системі державного регулю-

вання економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Горбунов Олександр 

Володимирович ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3418 А] 

 УДК 336.14:338.24 

3846. Гудзь Г. О. Формування страхових послуг в аграрному підприємництві : 

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

фінанси і кредит" / Гудзь Генріх Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

110 пр. — [2018-3894 А] УДК 336.77:338.43]:368 

3847. Домінова І. В. Управління ризиками електронного банкінгу : автореф. 

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

кредит" / Домінова Інна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4328 А] УДК 336.71:004.771]:005.334 

3848. 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. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2018-3101 А] 

 УДК 336.748.12.025.12:330.342.2](4) 

3849. Нестор О. Ю. Стратегічне фінансове планування в діяльності суб'єктів 

господарювання України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Нестор Ольга Юріївна ; Львів. нац. ун-т 

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

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4295 А] УДК 336.144:334](477) 

3850. Остапчук В. О. Фінансова децентралізація в контексті розвитку 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Остапчук Вікторія Олександрівна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

120 пр. — [2018-3930 А] УДК 336.012.334:332.146.2 

3851. Стрільчук Ю. І. Банківське кредитування населення та його вплив на 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Стрільчук Юлія Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(26 назв). — 100 пр. — [2018-4350 А] УДК 336.77:336.71 

3852. Теслюк С. А. Фінансові ресурси недержавних пенсійних фондів в 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Теслюк Софія Анатоліївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4145 А] 

 УДК 336.012.8:368.914.032](477) 



   

 
44 

3853. Хлєбнікова І. І. Фіскальні та регулятивні ефекти акцизного оподатку-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Хлєбнікова Інна Ібрагимівна ; Держ. 

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

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4356 А] 

 УДК 336.226.33(477) 

3854. Шевчук Ю. В. Фінансове забезпечення розвитку медичного страхування 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Шевчук Юлія Василівна ; Держ. фіскал. служба України, 

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

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2018-4358 А] УДК 336:368.9.06](477) 

3855. Юхименко В. М. Забезпечення платоспроможності страхових компаній 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Юхименко Володимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-4239 А] УДК 336.201.2:368.03](477) 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

3856. Лупак Р. Л. Імпортозаміщення в системі економічної безпеки держави: 

регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Лупак Руслан Любомирович ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (77 назв). — 

100 пр. — [2018-3521 А] УДК 338.24:339.562]:351.863 

3857. Проскуріна М. О. Державна політика економічного розвитку культурної 

індустрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Проскуріна Марія Олегівна ; ВНЗ "Нац. акад. 

упр.". — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (36 назв). — 100 пр. — 

[2018-3936 А] УДК 338.46:008 

3858. Співак С. М. Інституційні засади формування організаційно-економіч-

ного механізму підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в 

умовах об'єднання територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Михайлович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (47 назв). — 100 пр. — [2018-3830 А]

 УДК 338.1:005.332.4 

На ступінь кандидата 

3859. Ключка С. С. Державний фінансовий контроль у системі економічної 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ключка Сергій Сергійович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3750 А] 

 УДК 338.246.025.12:351.863 

3860. Коваленко М. О. Стратегія підвищення ефективності державного 

регулювання гірничодобувної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Коваленко Михайло 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2018-3979 А] УДК 338.45.02:622 

3861. Міхно І. С. Організаційно-економічні засади утилізації побутових від-

ходів життєдіяльності у сільській місцевості : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Інеса Сергіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-2945 А] 

 УДК 338.24:628.47.032(1-22) 

3862. Самойленко Ю. І. Організаційно-економічні засади розвитку громад-

ського екологічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

середовища" / Самойленко Юрій Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3786 А] УДК 338.24:502.13]:323.21 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

3863. Августин Р. Р. Пріоритети та механізми системної детінізації економіки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Августин Руслан Ростиславович ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (59 назв). — 150 пр. — [2018-3881 А] 

 УДК 338.246:336.225.6](477) 

3864. Бердар М. М. Домінанти розвитку підприємств харчової промисловості 

України в умовах інституційних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бердар Маргарита 

Михайлівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [ПВНЗ "Укр. гуманітар. ун-т"]. — Чернігів, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (69 назв). — 100 пр. — [2018-4363 А]

 УДК 338.45:663/664](477) 

3865. Болдирєва Л. М. Економічний розвиток агропродовольчого сектору 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Болдирєва Людмила Миколаївна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (57 назв). — 120 пр. — [2018-2843 А] 

 УДК 338.43(477) 

3866. Волошенко А. В. Державні регуляторні імперативи протидії системній 

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

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Волошенко Антоніна 

Віталіївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (45 назв). — 100 пр. — [2018-3251 А] УДК 338.246.2:343.35-048.66](477) 

3867. Галинська Ю. В. Державне регулювання розподілу природної ренти в 

національній економіці на основі теорії колабораційних альянсів : автореф. дис. на 

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

Галинська Юлія Вікторівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). — 100 пр. — [2018-2967 А] 

 УДК 338.24:332.68.025.12](477) 
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3868. Гринькевич О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти 

України : (методологія аналізу і системи моніторингу) : автореф. дис. на здобуття 

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

Гринькевич Ольга Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 

40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 (65 назв). — 100 пр. — 

[2018-2849 А] УДК 338.46:378.014.54](477) 

3869. Мазуренко О. В. Організаційно-економічний механізм розвитку галузі 

свинарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мазуренко Олена Василівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва). — 100 пр. — [2018-4110 А] 

 УДК 338.43:636.4](477) 

3870. Рудика В. І. Теоретико-методологічне забезпечення розвитку вироб-

ництва рідкого моторного палива в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Іванович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — Харків, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (30 назв). — 100 пр. — [2018-3871 А] 

 УДК 338.45:662.7](477) 

3871. Станасюк Н. С. Економічне оцінювання та державне управління роз-

витком промислового потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Станасюк Наталія 

Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 41 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (51 назва). — 100 пр. — [2018-4141 А] 

 УДК 338.45.02(477) 

3872. Турянський Ю. І. Стабілізація розвитку національної економіки на 

підставі трансформації механізму податкового регулювання : автореф. дис. на 

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

госп-вом" / Турянський Юрій Іванович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 

торг.-екон. ун-т. — Львів, 2018. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (64 назви). 

— 100 пр. — [2018-3151 А] УДК 338.246.2:336.221.025.12](477) 

3873. Шемаєв В. В. Управління розвитком транспортної інфраструктури в 

системі економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Шемаєв Володимир 

Володимирович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 (42 назви). — 100 пр. — [2018-2838 А] 

 УДК 338.47:351.863](477) 

На ступінь кандидата 

3874. Аніщенко О. В. Державне регулювання річкового транспорту України : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Аніщенко Ольга Вікторівна ; Причорномор. НДІ економіки 

та інновацій, [ПВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і права"]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3001 А] 

 УДК 338.47.02(477) 

3875. Буркун В. В. Стратегічні орієнтири розвитку національної авто-

транспортної системи в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Буркун Віталій 
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Валерійович ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-4012 А] УДК 338.47(477) 

3876. Васильців В. Г. Організаційно-економічний механізм зміцнення 

економічної безпеки сектору інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Васильців 

Василь Григорович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3491 А] 

 УДК 338.46.02:004](477) 

3877. Головіна Н. А. Державне регулювання ринку продукції дитячого 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Головіна Наталія Анатоліївна ; 

Причорномор. НДІ економіки та інновацій, [Приват. ВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і 

права"]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-3008 А] УДК 338.439.5.025:664-053.2](477) 

3878. Григор'єв С. О. Формування і функціонування ринків продукції галузі 

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Григор'єв Сергій Олегович ; Нац. 

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

Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4252 А] 

 УДК 338.439.5:637.54](477) 

3879. Заверуха М. М. Організаційно-економічний механізм управління 

процесами детінізації національної економіки в сучасних умовах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Заверуха Микола Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3504 А] УДК 338.242.4(477) 

3880. Мілютін Г. В. Визначення напрямів модернізації електроенергетики 

України в умовах структурних змін в економіці : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Глеб Володимирович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3367 А]

 УДК 338.45:621.31](477) 

3881. Руденко О. А. Формування інвестиційного потенціалу національної 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Руденко Оксана Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3827 А] 

 УДК 338.24:330.322](477) 

3882. Трокоз Ю. В. Функціонування ринку конкурентоспроможної агропро-

довольчої продукції в умовах європейської інтеграції України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Трокоз Юрій Володимирович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-3548 А] УДК 338.439.5(477):339.92(4) 

3883. Царенко І. О. Механізм державного регулювання конкурентоспро-

можності вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Царенко Ілона Олек-
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сандрівна ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (30 назв). — 100 пр. — [2018-3835 А] 

 УДК 338.242.4:378](477) 

3884. Юрченко Н. І. Формування і розвиток маркетингового забезпечення 

конкурентоспроможності туристичної галузі України : автореф. дис. на здобуття 

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

Юрченко Наталія Іванівна ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій. — Одеса, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4159 А]

 УДК 338.138:338.48](477) 

3885. Язіна В. А. Управління готельно-ресторанним господарством України : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Язіна Вікторія Анатоліївна ; Причорномор. НДІ економіки та 

інновацій. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-4075 А] УДК 338.24:640.4](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

3886. Сібекіна А. Ю. Державне регулювання інтеграцією зовнішньоторго-

вельного сектору України до ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сібекіна Анна Юріївна ; 

Нац. акад. упр., [Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки М-ва екон. 

розвитку і торгівлі України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(18 назв). — 120 пр. — [2018-4064 А] УДК 339.5.024(477):339.92(4-6ЄС) 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь доктора 

3887. Колінець Л. Б. Антикризові механізми нового світового фінансового 

порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Колінець Леся Богданівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (44 назви). — 

150 пр. — [2018-3270 А] УДК 339.7.02 

3888. Лизун М. В. Регіональна валютна інтеграція в глобалізованому світі : 

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

і міжнар. екон. відносини" / Лизун Марія Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 130 пр. — 

[2018-2898 А] УДК 339.74:339.92 

На ступінь кандидата 

3889. Ковбаса В. А. Імперативи та сценарії формування глобальної валютної 

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

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ковбаса Владислав Андрійович ; Держ. 

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

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2018-3905 А] 

 УДК 339.74:336.744 

3890. Пащенко О. В. Інвестиційні стратегії країн в умовах регіоналізації 

міжнародної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пащенко Ольга 

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

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3779 А] 

 УДК 339.727.2:339.5 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

3891. Зварич Р. Є. Економічні імперативи процесів альтерглобалізації : 

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

і міжнар. екон. відносини" / Зварич Роман Євгенович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (48 назв). — 100 пр. — 

[2018-3975 А] УДК 339.9 

3892. Поляков М. В. Глобальні детермінанти становлення та розвитку еко-

номіки знань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Поляков Максим 

Валерійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування]. — Київ, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 100 пр. — [2018-4209 А] УДК 339.9:001.101 

На ступінь кандидата 

3893. Власенко Ю. В. Конкурентоспроможність національної інноваційної 

системи в глобальному науково-технологічному просторі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Власенко Юлія Володимирівна ; Маріупол. держ. ун-т, [Ін-т світ. 

економіки і міжнар. відносин НАН України]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3804 А] 

 УДК 339.924:330.341.1(477) 

3894. Гіренко А. Т. Інституційно-регулятивні чинники розвитку глобальної 

інноваційної мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гіренко Анна Тимофіївна ; 

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

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4021 А] УДК 339.972 

3895. Кулаковський К. О. Конкурентний розвиток України в новій моделі 

міжнародного економічного порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Кирило Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3358 А]

 УДК 339.9(477) 

3896. Куриляк М. Ю. Європа регіонів в контексті євроінтеграційних реформ в 

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

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Куриляк Максим Юрійович ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 130 пр. — [2018-3436 А] УДК 339.92(4):339.92(477) 

3897. Любачівська Р. З. Формування високотехнологічних кластерів в 

біоекономіці ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Любачівська Роксоляна 
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Зіновіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4337 А] 

 УДК 339.92:60](4-6ЄС) 

3898. Масло Р. Є. Глобалізаційні детермінанти розвитку міжнародної 

діяльності малих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Масло Роман Євгенович ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3526 А]

 УДК 339.9:332.1(1-21) 

3899. Пінь А. М. Зовнішня заборгованість розвинених країн у системі 

глобальної фінансової конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пінь Андрій 

Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв.). — 100 пр. — [2018-2905 А] УДК 339.9:336.27 

3900. Сидоренко К. В. Формування конкурентоспроможності виробничої 

інфраструктури міжнародних аеропортів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Сидоренко Катерина Вікторівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. авіац. 

ун-т]. — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (34 назви). — 120 пр. 

— [2018-3699 А] УДК 339.9:[005.332.4:656.71 

3901. Синковець Н. І. Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на 

регіональних ринках робочої сили в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Синковець Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

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

4063 А] УДК 339.96:331.556.4 

3902. Таран А. Ю. Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного 

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Таран Антон Юрійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4223 А] 

 УДК 339.923(4-6ЄС):330.341.1(430) 

3903. Шагоян С. М. Вплив корпоративних структур добувної галузі на 

економічну безпеку країн світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шагоян Світлана 

Миколаївна ; Маріупол. держ. ун-т, [Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка"]. — 

Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 

100 пр. — [2018-3838 А] УДК 339.94:[334.78:622.3 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

3904. Бернюков А. М. Юридична реальність як онтогносеологічна форма 

існування права : (філос.-методол. аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Бернюков Анатолій 
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Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини "Україна"]. — Львів, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (49 назв). — 

100 пр. — [2018-3724 А] УДК 340.12 

3905. Міхайліна Т. В. Правосвідомість як інтегративний елемент правової 

системи : 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" / Міхайліна Тетяна 

Вікторівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Донец. нац. ун-т ім. Василя 

Стуса]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2018-3920 А]

 УДК 340.11 

На ступінь кандидата 

3906. Ваньчук І. Д. Система правового регулювання суспільних відносин: 

теоретико-методологічний 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" / Ваньчук Ігор Дмитрович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-

Франківськ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

2924 А] УДК 340.11 

3907. Вінтоняк Ю. І. Реалізація права на освіту людей з інвалідністю: 

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" / Вінтоняк Юлія Іванівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС 

України, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3414 А] 

 УДК 340.12:342.733-056.26 

3908. Вовкович У. В. Становлення та розвиток філософсько-правових ідей в 

Галичині (сер. ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Вовкович Уляна Володимирівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-3492 А] УДК 340.12(477.83/.86)"185/19" 

3909. Заєць А. С. Загальнотеоретична характеристика форм правового ви-

ховання в сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Заєць Арина Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2018-3505 А] УДК 340.1:37(477) 

3910. Кладченко А. О. Становлення та розвиток сучасного антикорупційного 

законодавства України: 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" / Кладченко Аліса Олександрівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т 

короля Данила". — Івано-Франківськ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-2894 А] УДК 340.134.01:343.35 

3911. Кувітанова Ю. І. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України: 

загальнотеоретична 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" / Кувітанова Юлія Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4336 А] 

 УДК 340.134:328.13](477) 

3912. Кудрявцев І. О. Місце та роль підзаконних нормативно-правових актів з 

ядерної енергетики в системі законодавства України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 
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політ. і прав. учень" / Кудрявцев Ігор Олексійович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля 

Данила", [Класич. приват. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2938 А] УДК 340.1:349.7](477) 

3913. Маланій О. Я. Становлення і еволюція трудового права на території 

Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918—1939 рр.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Маланій Оксана Ярославівна ; Нац.  

ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України]. 

— Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3524 А] 

 УДК 340.15:349.2](477.83/.86-11-89):340.15(438)]"1918/1939" 

3914. Марко Я. Р. Реалізація права людини на репродукцію методом 

сурогатного материнства: 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" / Марко Ярослава Романівна ; М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3447 А] 

 УДК 340.12:[342.7:618.177-089.888.11 

3915. Мінгела О. А. Юридична практика у правовій системі суспільства : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мінгела Олег Андрійович ;  

М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України, [Донец. нац. ун-т 

ім. Василя Стуса]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4385 А] УДК 340.13 

3916. Олійник У. М. Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-

правовому вимірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.12 "Філософія права" / Олійник Уляна Миколаївна ; Хмельниц. облрада, 

Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-4201 А] УДК 340.12:342.727 

3917. Ошкадеров І. Г. Права людини та громадянина в умовах правової 

модернізації: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Ошкадеров Ігор Геннадійович ; М-во внутр. справ України, 

Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2866 А] 

 УДК 340.12:342.7 

3918. Перетятко Г. В. Вплив моралі на правове регулювання в Україні: 

загальнотеоретичні 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" / 

Перетятко Галина Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4205 А] 

 УДК 340.13:172 

3919. Пісов М. П. Національний та інтегративний правопорядок: загально-

теоретичне 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" / Пісов 

Максим Петрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-3533 А] УДК 340.13 

3920. Середюк В. Ю. "Українське питання" в процесі національного державо-

творення ХІХ ст. — поч. ХХ ст. : (іст.-прав. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Середюк Віталій Юрійович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля 

Данила". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2907 А] УДК 340.15:321](477)"18/19" 

3921. Соломінчук В. В. Участь професійних спілок у розбудові соціально-

правової держави : (теорет.-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" / Соломінчук Вікторія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4346 А] УДК 340.12:331.105.44 

3922. Стечишин А. В. Правові погляди і державотворча діяльність Костя 

Левицького : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Стечишин 

Алла Василівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-Франківськ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2910 А] 

 УДК 340.12(477)"18/19"(092) 

3923. Форостянко Д. В. Фіскальні органи як складова державного апарату: 

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" / Форостянко Дмитро Валерійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [НДІ 

держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4353 А] 

 УДК 340.12:351.713.07 

3924. Хряпченко В. П. Галузі в системі українського права: правове моделю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Хряпченко 

Валентина Павлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3553 А] УДК 340.116(477) 

3925. Церковник С. І. Становлення та функціонування українських наукових, 

громадських та культурно-освітніх інституцій Східної Галичини в другій половині 

ХІХ — першій половині ХХ століття: 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" / Церковник Степан Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3554 А] 

 УДК 340.15:061.1](477.83/.86-11-89)"185/194" 

3926. Чабур С. В. Функціонування механізму правотворчості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Чабур Святослав Валерійович ; Приват. ВНЗ 

"Ун-т короля Данила", [Класич. приват. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2957 А] УДК 340.13 

341 Міжнародне право 

На ступінь кандидата 

3927. Андрейків А. І. Роль міжнародних судових установ у формуванні та 

реалізації звичаєвого міжнародного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Андрейків Андрій Іванович ; Нац. 
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ун-т "Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2018. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4081 А] 

 УДК 341.64:340.141 

3928. Богатчук Д. П. Принцип добросовісного виконання міжнародних 

зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Богатчук Дар'я Петрівна ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-3884 А] УДК 341.231.1 

3929. Воронов К. М. Принцип "компетенції-компетенції" в міжнародному 

комерційному арбітражі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Воронов Кирило Маркович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2018. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

4446 А] УДК 341.63:341.981 

3930. Горобець Н. Г. Захист права власності в практиці Європейського суду з 

прав людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Горобець Наталія Григорівна ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 120 пр. — [2018-3170 А] 

 УДК 341.645.5(4-6ЄС):347.347.23 

3931. Залізко О. М. Вирішення спорів, що виникають з міжнародних приват-

них спортивних відносин Спортивним арбітражним судом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Залізко Оксана Миколаївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4030 А] УДК 341.63 

3932. Кузьма В. Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Ради 

Європи з Європейським Союзом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Кузьма Вікторія Юріївна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Одеса, 2018. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4107 А] 

 УДК 341.176(4):061.1ЄС 

3933. Лазаренко М. М. Захист майнових прав іноземного інвестора в між-

народному приватному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Лазаренко Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4462 А] 

 УДК 341.9:[347.91:347.22 

3934. Маник А. З. Ідеї концепції "живого" права Євгена Ерліха у розвитку 

сучасного міжнародного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Маник Альона Захарівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2018-4466 А] УДК 341:340.12(436)(092) 

3935. Терехова Т. А. Міжнародно-правове регулювання діяльності засобів 

масової інформації в європейському інформаційному просторі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Терехова 

Тетяна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3067 А] УДК 341.22:07(4) 
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3936. Цірат К. Г. Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у 

міжнародних комерційних договорах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Цірат Катерина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3076 А] 

 УДК 341.9:347.741 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

3937. Веклич В. О. Публічна політика щодо запобігання і боротьби з коруп-

цією в Україні : (адмін.-правові засади) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Веклич Владислав Олександрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". 

— Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 100 пр. — [2018-3727 А]

 УДК 342.95:343.35:343.851](477) 

3938. Дараганова Н. В. Охорона праці в Україні: 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" / Дараганова Ніна 

Володимирівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (58 назв). — 100 пр. — [2018-4256 А] 

 УДК 342.95:331.45](477) 

3939. Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Золотар Ольга Олексіївна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України]. — 

Харків, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (32 назви). — 100 пр. — [2018-3901 А]

 УДК 342.72/.73:004.056 

3940. Каменська Н. П. Інститут звернень до публічної адміністрації: теорія та 

практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Каменська Ніна Петрівна ; 

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

обл.), 2018. — 37 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (56 назв). — 100 пр. — [2018-3904 А] 

 УДК 342.95:35.07 

3941. Прокопенко В. В. Митні формальності на транспорті в Україні та їх 

адаптація до міжнародних митних норм, правил та стандартів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Прокопенко Віктор Валерійович ; Запоріз. нац. ун-т, 

[Ун-т мит. справи та фінансів]. — Запоріжжя, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 27—29 

(33 назви). — 100 пр. — [2018-4472 А] УДК 342.951:339.543](477) 

3942. Циганов О. Г. Адміністративні послуги у сфері правоохоронної діяль-

ності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Циганов Олег 

Григорович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. — Київ, 2018. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2018-3555 А] 

 УДК 342.95:351.74](477) 

3943. Шатіло В. А. Конституційний механізм державної влади в Україні: 

проблеми співвідношення організаційних структур і функцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 
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право" / Шатіло Володимир Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—31 (53 назви). — 100 пр. — [2018-2837 А]

 УДК 342.5(477) 

На ступінь кандидата 

3944. Андрієвська О. В. Конституційно-правові обмеження прав і свобод 

людини і громадянина в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] "12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Андрієвська 

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

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2018-3882 А] 

 УДК 342.76(477) 

3945. Байрачна Т. О. Адміністративно-правові засади контролю за діяльністю 

Національної гвардії України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Байрачна Тетяна Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ  

М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. 

— [2018-3483 А] УДК 342.95:[351.9:351.74]](477) 

3946. Богданець А. В. Адміністративно-правові засади підготовки юристів у 

закладах вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Богданець Аліна Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". 

— Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-3245 А] УДК 342.95:[378.147:34]](477) 

3947. Борисова К. С. Конституційні засади забезпечення права на житло в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Борисова Катерина Сергіївна ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.:  

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3166 А] УДК 342.7:349.444](477) 

3948. Буга Л. В. Інформаційна безпека в Збройних силах України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Буга Леся Василівна ; Приват. ВНЗ "Львів. 

ун-т бізнесу та права". — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2018-4364 А] УДК 342.95:[316.77-049.5:355.1]](477) 

3949. Бударний О. В. Органи і посадові особи Національної поліції як сторона 

у справах, що розглядаються адміністративними судами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Бударний Олександр Володимирович ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2018-3886 А] УДК 342.95:351.74]:347.998.85](477) 

3950. Васильківська В. В. Правове регулювання статусу державного службов-

ця в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Васильківська 

Вікторія Владиславівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3647 А] УДК 342.98:35.08](477) 

3951. Гордейчук В. В. Виключне право на торговельну марку як елемент 

змісту правовідносин інтелектуальної власності : (вітчизн. та міжнар.-прав. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 
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право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Гордейчук Віталій 

Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4088 А] УДК 342.772(477+100) 

3952. Гусєва Є. І. Адміністративно-правове регулювання участі громадян у 

забезпеченні безпеки дорожнього руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Гусєва Євгенія Ігорівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4415 А] 

 УДК 342.95:[323.21:656.052 

3953. Детюк А. М. Адміністративно-правове регулювання державного замов-

лення в сфері освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Детюк Андрій 

Миколайович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-

3342 А] УДК 342.95:[351.712:37.014.54 

3954. Дручек О. М. Адміністративно-правовий статус Національної поліції 

України як суб'єкта забезпечення прав і свобод дитини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Дручек Олена Михайлівна ; М-во внутр. справ 

України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3580 А] УДК 342.97:351.741:342.726-053.2](477) 

3955. Єпіфанов О. В. Конституційно-правові засади охорони культурної 

спадщини: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Єпіфанов 

Олександр Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т законодавства 

Верховної Ради України]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-2854 А] УДК 342:719 

3956. Іванченко В. А. Адміністративно-правове регулювання мобілізації в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Іванченко Вадим 

Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Держ. НДІ 

М-ва внутр. справ України]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-3181 А] УДК 342.951:355.27](477) 

3957. Качур І. А. Інститут адміністративної справи в адміністративному 

судочинстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Качур Ігор 

Анатолійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 

2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

4101 А] УДК 342.9.01:347.998.85](477) 

3958. Ленівський Р. В. Законність і правопорядок в Україні: адміністративно-

правові засоби забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Ленівський Руслан Володимирович ; Нац. авіац. ун-т, [ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. 

— [2018-3519 А] УДК 342.9(477) 

3959. Лихачов Н. С. Парламентські процедури у сфері формування і діяль-

ності уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 
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право" / Лихачов Нікіта Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4109 А] 

 УДК 342.537(477+4-6ЄС) 

3960. Марченко М. В. Конституційно-правове регулювання участі глави 

держави у законодавчому процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Марченко Микола 

Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3280 А] УДК 342.515(477) 

3961. Медведенко Н. В. Правові та організаційні засади дисциплінарного 

провадження в органах Національної поліції України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Медведенко Надія Василівна ; М-во внутр. справ 

України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3600 А] УДК 342.924:351.741(477) 

3962. Мельник В. І. Правові та організаційні засади забезпечення громад-

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

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Мельник Владислав Ігорович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-3768 А] 

 УДК 342.95:351.75(1-22) 

3963. Неколяк Р. В. Державне регулювання наукової і науково-технічної 

діяльності: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Неколяк Роман Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

120 пр. — [2018-3923 А] УДК 342.95:001 

3964. Околович М. Є. Адміністративно-правове регулювання містобудівної 

діяльності органами місцевого самоврядування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Околович Марта Євгеніївна ; М-во внутр. справ України, 

Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-3606 А] УДК 342.95:[351.07:711.4]](477) 

3965. Остапенко В. В. Судові гарантії конституційних прав людини: 

порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Остапенко Володимир 

Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4137 А] УДК 342.565.2:342.7 

3966. Островський С. О. Адміністративно-правові засади взаємодії Націо-

нальної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Островський Сергій 

Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [НДІ 

публіч. права]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3289 А] 

 УДК 342.97:[351.743:351.746:355]477) 

3967. Полтавець А. А. Військово-цивільна адміністрація як суб'єкт публічного 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
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12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Полтавець Андрій 

Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. 

— [2018-3215 А] УДК 342.95:355.07 

3968. Прудник С. В. Адміністративно-правові засоби забезпечення екологічної 

безпеки в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Прудник Сергій 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3217 А] УДК 342.95:349.6](477) 

3969. Пянковський В. В. Адміністративно-правові засади реалізації прав 

людини у об'єднаних територіальних громадах в умовах децентралізації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Пянковський Вадим Володимирович ; ПрАТ 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4299 А] УДК 342.95:[342.7:352.07 

3970. Савранчук С. Л. Адміністративно-правовий статус прокурора Спеціа-

лізованої антикорупційної прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Савранчук Сергій Леонідович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", [НДІ публіч. права]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3223 А] 

 УДК 342.98:[347.963:343.35-048.66]](477) 

3971. Самусь Є. В. Адміністративно-правові засади здійснення функцій тех-

нічного регулювання органами системи МВС України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Самусь Євген Вікторович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ 

України. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-4119 А] УДК 342.97:351.741](477) 

3972. Сірант О. Р. Нові види доказів у провадженні у справах про адмі-

ністративні правопорушення: проблеми теорії та практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Сірант Оксана Романівна ; М-во внутр. справ 

України, Донец. юрид. ін-т МВС України, [Ін-т права ім. Володимира Великого 

Міжнар. регіон. акад. упр. персоналом]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 14 (11 назв). — 100 пр. — [2018-2831 А] УДК 342.95:347.94 

3973. Соломенко Г. В. Адміністративно-правові засади боротьби з порушен-

нями митних правил : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Соломенко 

Геннадій Вікторович ; Нац. авіац. ун-т, [Ун-т держ. фіскал. служби України, Держ. 

фіскал. служба України]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 

100 пр. — [2018-3381 А] УДК 342.951:343.359.3 

3974. Сущенко Д. В. Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи: 

порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Сущенко Дмитро Валерійович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 17 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4436 А] УДК 342.97(477+4) 
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3975. Тарасенко О. В. Взаємодія між правоохоронними та контролюючими 

органами України у протидії фіктивному підприємництву : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Тарасенко Оксана Вікторівна ; Держ. фіскал. служба 

України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2018-3995 А] 

 УДК 342.97:[351.74+351.9].072.3](477) 

3976. Терещук О. А. Адміністративно-правова характеристика делегування 

повноважень в діяльності органів публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Терещук Оксана Анатоліївна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3546 А] УДК 342.97:352/354 

3977. Чорнописький П. Б. Децентралізація влади в Україні: конституційно-

правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Чорнописький Петро Богданович ; 

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. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-2878 А] УДК 342.55.071.6(477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

3978. Вапнярчук В. В. Теоретичні основи кримінального процесуального 

доказування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Вапнярчук В'ячеслав Віталійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (55 назв). — 100 пр. — 

[2018-3329 А] УДК 343.14 

3979. Вознюк А. А. Теоретичні та практичні проблеми кримінальної 

відповідальності за створення злочинних об'єднань та участь у них як посягання на 

громадську безпеку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Вознюк 

Андрій Андрійович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 30—35 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3730 А]

 УДК 343.341:343.237](477) 

3980. Волинець Р. А. Кримінально-правова охорона фондового ринку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Волинець Руслан Анатолійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 

(51 назва). — 100 пр. — [2018-4126 А] УДК 343.37:336.76 

3981. Данильченко Ю. Б. Тероризм: феномен, детермінація, протидія : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Данильченко Юрій Броніславович ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2018. — 

34 с. — Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2018-4449 А] УДК 343.326:343.85 

3982. Ліховіцький Я. О. Кримінологічні засади запобігання злочинам, що 

вчиняються персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 
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право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ліховіцький Ярослав Олек-

сандрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Держ. НДІ М-

ва внутр. справ України]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2018-2980 А] УДК 343.9:[343.35:351.746.2]](477) 

3983. Степанченко О. О. Протидія етнорелігійному тероризму: криміно-

логічний, віктимологічний та геополітичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Степанченко Олексій Олексійович ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Донец. юрид. ін-т МВС України]. — Харків, 2018. — 

34 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2018-3706 А] 

 УДК 343.9:[343.341:343.42 

3984. Турлова Ю. А. Протидія екологічній злочинності в Україні: криміно-

логічні та кримінально-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Турлова Юлія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого. — Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2018-3874 А] 

 УДК 343.9:349.6](477) 

3985. Шепітько М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи 

протидії злочинам у сфері правосуддя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" ; 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Шепітько Михайло Валерійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого, [НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. прав. 

наук України]. — Харків, 2018. — 43 с. — Бібліогр.: с. 32—39 (79 назв). — 100 пр. 

— [2018-3478 А] УДК 343.851:343.36 

3986. Шкута О. О. Теоретико-прикладні засади функціонування кримінально-

виконавчої системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Шкута Олег Олегович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України, [Класич. приват. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 31—34. — 100 пр. — [2018-3880 А] УДК 343.8(477) 

На ступінь кандидата 

3987. Балацька О. Р. Участь захисника в реалізації засади забезпечення права 

на захист: правові та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Балацька Ольга Романівна ; Акад. 

адвокатури України, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — [2018-3564 А] УДК 343.131.5 

3988. Бочарова К. А. Запобігання злочинам, пов'язаним з вандалізмом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бочарова Карина Анатоліївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3725 А] УДК 343.851:343.59](477) 

3989. Буяджи С. А. Правове регулювання боротьби із кіберзлочинністю: 

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. 
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учень" / Буяджи Сергій Анатолійович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", [Класич. 

приват. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-2923 А] УДК 343.3:004.946.5.056 

3990. Волкова Т. І. Кримінально-правова охорона рибних, звіриних або інших 

водних біологічних ресурсів : (ст. 249 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Волкова Тетяна Іванівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4367 А] 

 УДК 343.77(477) 

3991. Гмирін А. А. Кримінально-правова характеристика злочину незаконне 

виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних 

товарів (ст. 204 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Гмирін Андрій Анатолійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2926 А] 

 УДК 343.46(477) 

3992. Горошко В. В. Тимчасове вилучення майна : (кримін. процес. аспект) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Горошко 

Валентина Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. 

— Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4368 А]

 УДК 343.132:343.272](477) 

3993. Дмитришина Т. І. Призначення покарання неповнолітнім у сучасних 

умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Дмитришина Тетяна 

Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-3739 А] УДК 343.24-053.6(477) 

3994. Дутчак С. Р. Забезпечення охорони прав пацієнта в Україні: кри-

мінально-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Дутчак Світлана Рафаїлівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 110 пр. — [2018-4093 А] УДК 343.4:614.253.83](477) 

3995. Зубець Ю. Г. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги 

особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (ст. 136 КК України) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Зубець Юрій Григорович ; ВНЗ "Нац. акад. 

упр.". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-3587 А] УДК 343.6(477) 

3996. Калініна А. В. Запобігання злочинності іноземців та осіб без гро-

мадянства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Калініна 

Аліна Владиславівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-4130 А] УДК 343.85-054.6/.7(477) 

3997. Карпенко Н. В. Розслідування злочинів, учинених засудженими у 

виправних колоніях України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Карпенко Наталія Василівна ; Держ. фіскал. служба України, 
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Ун-т держ. фіскал. служби України, [Нац. акад. внутр. справ]. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3855 А] 

 УДК 343.132:343.814](477) 

3998. Кархут Р. В. Кримінальна відповідальність за втручання у діяльність 

судових органів за законодавством України та Республіки Польща : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кархут Руслана Василівна ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3021 А] УДК 343.36(477) 

3999. Коваленко А. О. Повноваження прокурора щодо пред'явлення цивіль-

ного позову в кримінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Коваленко Андрій Олександрович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ун-т сучас. знань]. — Харків, 2018. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4035 А] УДК 343.13:343.163 

4000. Ковальова І. С. Кримінально-правова характеристика підкупу праців-

ника підприємства, установи чи організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Ковальова Ілона Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т 

МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—

18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4374 А] УДК 343.352(477) 

4001. Ковальова Т. І. Чинність кримінального закону в просторі: теоретико-

прикладне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ковальова 

Тетяна Іванівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-3588 А] УДК 343.214 

4002. Колодчин Д. В. Тримання під вартою як запобіжний захід : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Колодчин Дмитро 

Васильович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-4420 А] УДК 343.126.1 

4003. Копйова І. А. Виконавець як співучасник злочину: поняття, види, 

відповідальність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Копйова Ірина 

Анатоліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3907 А] УДК 343.237 

4004. Кострицький В. В. Кримінально-правова характеристика підкупу 

виборця або учасника референдуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Кострицький Віталій Володимирович ; М-во внутр. справ України, 

Одес. держ. ун-т внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. 

— Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4377 А]

 УДК 343.415(477) 

4005. Котець Є. А. Розслідування злочинів щодо осіб, які займають відпо-

відальне та особливо відповідальне становище : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
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експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Котець Євген Анатолійович ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-3665 А] УДК 343.102:343.35 

4006. Красій М. О. Політика в сфері боротьби зі злочинністю: взаємозв'язок 

кримінально-правової та кримінально-процесуальної підсистем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Красій Марія Омелянівна ; НАН України,  

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-3909 А] УДК 343.1:343.2 

4007. Кулькіна Я. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил 

поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять 

підвищену небезпеку для оточення : (ст. 414 КК України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Кулькіна Яна Сергіївна ; М-во внутр. справ України, 

Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-4460 А] УДК 343.344(477) 

4008. Лисеюк А. М. Доказування на досудовому етапі кримінальних про-

ваджень щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Лисеюк Андрій 

Миколайович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-2861 А] УДК 343.14:343.37 

4009. Лозинська Ю. І. Достовірність показань свідка та її з'ясування 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" / Лозинська Юлія Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Львів. держ. ун-т внутр. справ]. — Львів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-4186 А] УДК 343.143(477) 

4010. Лопащук Д. І. Убивство, вчинене на замовлення: кримінально-правова 

характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Лопащук 

Дмитро Іванович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2018-3985 А] УДК 343.611:343.236.3 

4011. Любчинський О. В. Особливості розслідування серійних вбивств на 

сексуальному ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Любчинський Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — Львів, 2018. — 15 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4188 А] 

 УДК 343.98:343.61 

4012. Марченко О. А. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної 

відповідальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Марченко Олена Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. 

ун-т внутр. справ. — Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-

4383 А] УДК 343.135(477) 
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4013. Михайлик Д. О. Процесуальні дії суду в кримінально-виконавчому 

процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Михайлик Дмитро Олександрович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Ірпінь (Київ. обл.), 

2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

3861 А] УДК 343.1:343.8](477) 

4014. Михалік О. І. Кримінологічна характеристика та запобігання фальшиво-

монетництву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Михалік 

Олександр Ігорович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-4424 А] УДК 343.9:343.51 

4015. Мокляк С. В. Кримінально-правова характеристика незаконного 

виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи 

збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, що вчиняються 

організованою групою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мокляк 

Сергій Вікторович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-4196 А] УДК 343.575(477) 

4016. Олійник В. П. Кримінально-правова характеристика злочину забруд-

нення моря (ст. 243 КК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Олійник Владислав Петрович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4136 А] 

 УДК 343.34:504.5(26)](477) 

4017. Олійниченко В. В. Звільнення від кримінальної відповідальності за 

ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 4 та ч. 5 ст. 212 КК 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Олійниченко Вячеслав 

Володимирович ; 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. — [2018-4428 А] УДК 343.154:343.359.2](477) 

4018. Остапко К. С. Правова регламентація виконання покарання у виді 

позбавлення волі у виправних колоніях мінімального рівня безпеки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Остапко Ксенія Сергіївна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-3929 А] УДК 343.811(477) 

4019. Пахлеванзаде Альборз. Реалізація засади розумності строків на до-

судовому розслідуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Пахлеванзаде Альборз ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3822 А] УДК 343.13 

4020. Пєнязькова О. О. Кримінально-правова охорона земель в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пєнязькова Ольга Олександрівна ; 
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НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3866 А] 

 УДК 343.2:349.415](477) 

4021. Пилипенко О. М. Основи методики розслідування незаконної порубки 

лісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Пилипенко Олена Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Луган. держ.  

ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4055 А] 

 УДК 343.98:[343.77:630*9 

4022. Погарченко Т. В. Кримінологічна характеристика та запобігання зло-

чинам, пов'язаним із порушенням державних соціальних стандартів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Погарченко Тетяна Віталіївна ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3931 А]

 УДК 343.9:343.37 

4023. Поповичук В. О. Кримінальна відповідальність за незаконне викорис-

тання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Поповичук Вячеслав Олек-

сандрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3933 А] УДК 343.33 

4024. Прижбило О. В. Імпульсивна злочинність: кримінологічні проблеми 

вивчення та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Прижбило 

Олександр Віталійович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3935 А] УДК 343.971 

4025. Приходько А. А. Запобігання крадіжкам у сільській місцевості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Приходько Андрій Андрійович ; М-во внутр. 

справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

4430 А] УДК 343.85:343.711](1-22) 

4026. Ревенко О. І. Основи методики розслідування незаконного видобування 

вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Ревенко Ольга Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Луган. держ. ун-т 

внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ України]. — Харків, 2018. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4060 А]

 УДК 343.98:[343.37:553.94 

4027. Романцова С. В. Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Романцова Світлана 

Василівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (32 назви) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4213 А] УДК 343.85:343.541-053.2](477) 
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4028. Середа К. О. Правове регулювання запобіжних заходів 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" / Середа Катерина Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-3378 А] УДК 343.125/.126:343.13 

4029. Ситнік О. М. Кримінологічна характеристика та запобігання втягненню 

неповнолітніх у злочинну діяльність в Україні (ст. 304 КК України) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Ситнік Олена Миколаївна ; М-во внутр. 

справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2018. — 18 с. — Примірник 

деф.: текст на с. 6, 15 не надруковано. — 100 пр. — [2018-3701 А] 

 УДК 343.97:343.237-053.2](477) 

4030. Скоромний Д. А. Правове регулювання прийняття кримінальних 

процесуальних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Скоромний Данило Анатолійович ; М-во внутр. справ України, 

Одес. держ. ун-т внутр. справ, [НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4395 А] УДК 343.15(477) 

4031. Спірідонов М. О. Кримінальна відповідальність за порушення права на 

захист : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Спірідонов Михайло 

Олександрович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — 

Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3703 А]

 УДК 343.36 

4032. Усатова Т. І. Кримінологічна характеристика та запобігання створенню 

або утриманню місць розпусти і звідництву в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Усатова Тетяна Ігорівна ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4148 А] 

 УДК 343.9:343.54](477) 

4033. Харлов О. О. Розслідування злочинів у сфері професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Харлов Олександр Олександрович ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-3711 А] УДК 343.132:343.35 

4034. Хижна О. Р. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти 

близьких родичів та членів сім'ї як засада 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" / Хижна Оксана 

Романівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2018. — 

23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3950 А] 

 УДК 343.143:342.727 

4035. Шапочка С. В. Запобігання шахрайству, що вчиняється з використанням 

комп'ютерних мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шапочка 

Сергій Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС 

України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(25 назв). — 100 пр. — [2018-2879 А] УДК 343.53:004.7 

4036. Шапула В. В. Касаційне оскарження порушення права на захист 

засудженого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Шапула Віталія Василівна ; Акад. адвокатури України, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2018-3719 А] УДК 343.156 

4037. Шерудило В. О. Процесуальний порядок проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, пов'язаних з втручанням у приватне спілкування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Шерудило Воло-

димир Олександрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-3879 А] УДК 343.132:342.738 

4038. Шнипко О. С. Кримінально-правове дослідження злочину завідомо 

незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК 

України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шнипко Олена Сергіївна ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-2960 А] УДК 343.23(477) 

4039. Шрамко С. С. Участь громадськості у запобіганні злочинності в Ук-

раїні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шрамко Сабріє 

Сейтжеліївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-4235 А] УДК 343.85:343.97](477) 

4040. Янко В. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ 

суверенітету українського народу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Янко Володимир Михайлович ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т 

внутр. справ, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка]. — Одеса, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3640 А] 

 УДК 343.222:353.325](477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

4041. Богуш М. К. Захист прав та інтересів суб'єктів корпоративних право-

відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Богуш Марина Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-4085 А] УДК 346.9:346.2](477) 

4042. Гордієнко А. В. Господарсько-правове регулювання інвестування 

об'єктів нежитлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Гордієнко Артур 



   

 
69 

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

с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2018-3891 А] УДК 346.543:69 

4043. Гутаревич Н. О. Правові форми інвестиційної діяльності в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Гутаревич Наталія Олександрівна ; Приват. акціонер.  

т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4326 А] УДК 346:330.322](477) 

4044. Картавцева Ю. В. Механізм господарсько-правового захисту права 

інтелектуальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Картавцева Юлія 

Валеріївна ; Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4332 А] 

 УДК 346:347.77/.78 

4045. Малойван В. В. Господарсько-правове забезпечення діяльності суб'єктів 

інноваційної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Малойван Вікторія 

Віталіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [НДІ прав. забезп. інновац. розвитку]. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — [2018-3278 А] УДК 346.2:330.341.1 

4046. Мельник В. В. Правове регулювання депозитарної та клірингової 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Мельник Валерія Валеріївна ; 

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

(10 назв). — 100 пр. — [2018-3919 А] УДК 346.62(477) 

4047. Новіков Є. А. Господарсько-правове регулювання діяльності мереж 

трансферу технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Новіков Євген Андрійович ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, 

[НДІ прав. забезп. інновац. розвитку]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 150 пр. — [2018-3288 А] УДК 346.2:001.895 

4048. Рибнікова Е. Ю. Господарсько-правове стимулювання використання 

відновлюваних джерел енергії в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Рибнікова Еліна 

Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 100 пр. — [2018-3375 А] УДК 346.7:620.91](477) 

4049. Січко Л. О. Господарсько-правовий статус фондової біржі в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Січко Людмила Олександрівна ; Приват. акціонер. т-во 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-4345 А] УДК 346.5:336.76](477) 

4050. Ціленко В. А. Господарсько-правове забезпечення державної будівельної 

політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Ціленко Валерій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3234 А] УДК 346.5:[338.45:69 

4051. Чорна Ю. В. Світові системи банкрутства: господарсько-правовий 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Чорна Юлія Вікторівна ; Ін-т екон.-прав. 
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дослідж. НАН України. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 

130 пр. — [2018-3077 А] УДК 346.91:347.736](100) 

4052. Чубар Т. М. Правове регулювання заліку взаємних однорідних вимог у 

відносинах неспроможності (банкрутства) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право, госп.-процес. право" / Чубар Тетяна 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Київ. ун-т права]. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2018-3236 А] 

 УДК 346.9:347.736 

347 Цивільне право 

На ступінь доктора 

4053. Буяджи Г. В. Довірча власність і трастоподібні конструкції: імпле-

ментація міжнародних стандартів у цивільне право України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Буяджи Ганна Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. 

Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України]. — Київ, 2018. — 44 с. — Бібліогр.: 

с. 37—40 (37 назв). — [2018-2888 А] УДК 347.047:006.032](477) 

На ступінь кандидата 

4054. Чорна О. О. Валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Чорна Ольга 

Олегівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4154 А] УДК 347:336.743 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь доктора 

4055. Давидова І. В. Правочини та їх недійсність в інформаційному су-

спільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Давидова 

Ірина Віталівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 29—37. — 100 пр. — [2018-3807 А] УДК 347.132:004.77 

4056. Сенюта І. Я. Цивільні правовідносини у сфері надання медичної 

допомоги в Україні: питання теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Сенюта Ірина Ярославівна ; Нац. акад. прав. наук України, 

НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33. — 200 пр. — [2018-3303 А] УДК 347.122:614.2](477) 

На ступінь кандидата 

4057. Ільющенкова К. О. Право на донорство 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" / Ільющенкова Катерина 

Олегівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. акад. 

прокуратури України]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-2974 А] УДК 347.121.1:616.36/.38](477) 



   

 
71 

4058. Кулик М. М. Правове регулювання обігу бездокументарних цінних 

паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кулик 

Маргарита Михайлівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4180 А] 

 УДК 347.122:347.731.1 

4059. Щербина Б. С. Абсолютні цивільні права: реалізація і захист : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Щербина Богдан Сергійович ; 

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

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4157 А] УДК 347.122 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

4060. Новіков Д. В. Захист права власності Європейським судом з прав 

людини: досвід для правової системи та судової практики України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Новіков Денис Володимирович ; 

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

(11 назв). — 100 пр. — [2018-3206 А] УДК 347.233:341.645(4) 

4061. Соколов О. М. Цивільно-правова охорона майнових прав внутрішньо 

переміщених осіб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Соколов Олексій Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3702 А] 

 УДК 347.2-054.73(477-191) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

4062. Чанишева А. Р. Зміст зобов'язальних відносин за цивільним законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Чанишева Аліна Рашидівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад."]. — Одеса, 2018. — 43 с. — Бібліогр.: с. 34—40. — 100 пр. — [2018-3836 А]

 УДК 347.412(477) 

На ступінь кандидата 

4063. Кохановський В. О. Зобов'язання у сфері туризму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кохановський Велеонін 

Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3023 А] 

 УДК 347.4:338.48 

4064. Семенька О. М. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної 

споруди за цивільним законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 
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право; міжнар. приват. право" / Семенька Олена Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

3789 А] УДК 347.453.3(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь кандидата 

4065. Гуменюк К. П. Інститут відумерлої спадщини 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" / Гуменюк 

Костянтин Петрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3498 А] УДК 347.65/.68(477) 

4066. Ніколенко М. Б. Новостворене майно як об'єкт спільної власності 

подружжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ніколенко 

Мирослав Борисович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — 

Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3528 А]

 УДК 347.626 

4067. Романюк У. В. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; 

міжнар. приват. право" / Романюк Уляна Василівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. 

ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-3784 А] УДК 347.64 

4068. Фесенко Є. В. Особливості спадкування авторських прав : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Фесенко Євгенія 

Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4151 А] 

 УДК 347.65/.68:347.77/.78 

4069. Чуловський В. А. Правове регулювання спадкових відносин 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" / Чуловський 

Володимир Анатолійович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2959 А] 

 УДК 347.65/.68(477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь доктора 

4070. Бігняк О. В. Цивільно-правовий захист корпоративних прав в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бігняк Олександр 

Валентинович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33. — 100 пр. — [2018-3842 А] УДК 347.72(477) 

На ступінь кандидата 

4071. Вербицька А. О. Твір архітектури як об'єкт авторського права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Вербицька Анастасія 
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Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4125 А] УДК 347.787 

4072. Зеров К. О. Захист авторських прав на твори, розміщені в мережі 

Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Зеров 

Костянтин Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 150 пр. — [2018-4264 А]

 УДК 347.78:004.77 

4073. Ковальчук М. С. Правова охорона та захист географічних зазначень в 

Україні, Франції та Італії : (порівнял.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук (д-ра філософії) : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Ковальчук Марія Сергіївна ; Київ. 

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

(10 назв). — 100 пр. — [2018-3053 А] УДК 347.772(477+44+450) 

4074. Кригіна Д. Г. Правове регулювання податків на майно в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Кригіна Дар'я Григорівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). 

— 120 пр. — [2018-4379 А] УДК 347.73:336.226.2](477) 

4075. Савенкова В. Г. Правове регулювання банківських відносин в Україні та 

країнах-членах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Савенкова Владислава Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3300 А] 

 УДК 347.734(477+4-6ЄС) 

4076. Улітіна О. В. Правова охорона та захист авторського права на фото-

графічні твори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Улітіна Ольга Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, [НДІ інтелект. власності]. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2018-4312 А] УДК 347.783 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь кандидата 

4077. Д'ячков Д. С. Принципи організації та діяльності прокуратури України в 

умовах її реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Д'ячков Дмитро Сергійо-

вич ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2018-3502 А] УДК 347.963(477) 

4078. Заботін В. В. Право на правову допомогу в цивільному судочинстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Заботін Віталій 

Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (7 назв). — 150 пр. — [2018-4097 А] УДК 347.921.8 

4079. Задорожна А. П. Підсудність у цивільному процесі України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Задорожна Анастасія 
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Петрівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", [НДІ приват. права і підприємництва 

ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук України]. — Івано-Франківськ, 2018. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 100 пр. — [2018-2932 А] 

 УДК 347.985(477) 

4080. Зеленов А. С. Виконання судових рішень в адміністративних справах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Зеленов Андрій Сергійович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(9 назв). — 120 пр. — [2018-3425 А] УДК 347.998.85 

4081. Іліопол І. М. Апеляційне провадження в цивільному процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Іліопол Інна 

Михайлівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3429 А] УДК 347.956(477) 

4082. Кошкош О. О. Адміністративне судочинство у справах, пов'язаних з 

виконанням 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" / Кошкош Олена Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Донец. 

юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3187 А] УДК 347.998.85 

4083. Круковес В. В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо встанов-

лення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Круковес Валерія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2018-3055 А] 

 УДК 347.91/.95:347.62 

4084. Крусян Р. А. Реформування системи судоустрою України: досвід, 

сучасність, тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Крусян Роман Андрійович ; 

Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-3513 А] УДК 347.97/.99(477) 

4085. Левицька С. Ю. Організаційно-правові засади інформаційно-комуніка-

ційного забезпечення доступності правосуддя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Левицька Світлана Юріївна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-4380 А] 

 УДК 347.9.07:316.77]-025.28:342.722 

4086. Моісеєнко Ю. М. Захист суб'єктивних цивільних прав сторін договору 

банківського вкладу (депозиту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. 

право" / Моісеєнко Юрій Миколайович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2018-4114 А] 

 УДК 347.93 

4087. Одосій О. Ю. Забезпечувальні заходи в цивілістичному процесі Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Одосій Ольга 
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Юріївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т 

права]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

3865 А] УДК 347.95(477) 

4088. Семеній О. М. Зміст та межі перевірки адміністративним судом адмі-

ністративного розсуду суб'єктів публічної адміністрації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Семеній Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-4343 А] УДК 347.998.85:342.92 

4089. Сідей Я. Я. Адміністративна юрисдикція судів загальної компетенції 

першої інстанції : (на матеріалах суд. практики) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Сідей Ярослав Ярославович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (7 назв). — 100 пр. — [2018-3305 А]

 УДК 347.99(477) 

4090. Теплюк С. М. Застереження про публічний порядок як підстава для 

відмови у визнанні і виконанні іноземних арбітражних рішень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Теплюк Станіслав Михайлович ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2994 А] УДК 347.98:347.918 

4091. Чекіта В. Г. Вчинення консулом нотаріальних дій, що пов'язані з сімей-

ними відносинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Чекіта Віоланта Геннадіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-3475 А] УДК 347.964:347.961.4:347.61/.64 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

4092. Величко Л. Ю. Сфера дії трудового права України в умовах євро-

інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Величко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. — 

35 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — 100 пр. — [2018-3964 А] 

 УДК 349.2(477):339.92(4-6ЄС) 

4093. Костюченко О. Є. Соціальне призначення трудового права: проблеми 

теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Костюченко Олена Євгенівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (35 назв). — 100 пр. — [2018-4335 А]

 УДК 349.2 

На ступінь кандидата 

4094. Білоус З. В. Правове регулювання нагляду і контролю за додержанням 

законодавства про працю в Україні та країнах Європейського Союзу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право 
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соц. забезп." / Білоус Зінаїда Василівна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид.  

ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 14 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3164 А] УДК 349.2:351.9](477+4-6ЄС) 

4095. Герман К. Ю. Свобода трудового договору як принцип трудового 

права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Герман Катерина Юріївна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук 

України]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-4409 А] УДК 349.2 

4096. Даниліна Ю. С. Правове регулювання соціального діалогу в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Даниліна Юлія Сергіївна ; 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. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-2814 А] УДК 349.2/.3(477) 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь доктора 

4097. Бернацька Н. І. Проблеми правового регулювання соціального забез-

печення публічної служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бернацька Наталія 

Іларіонівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: 

с. 33—36 (34 назви). — 100 пр. — [2018-3961 А] УДК 349.3:35.08](477) 

На ступінь кандидата 

4098. Мицай М. О. Система джерел пенсійного права України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право 

соц. забезп." / Мицай Марина Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. 

ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-3987 А] УДК 349.3:368.914](477) 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

4099. Гавриш Н. С. Правовий режим ґрунтів в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Гавриш Наталя Степанівна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — 

[2018-3332 А] УДК 349.42:631.4](477) 

На ступінь кандидата 

4100. Костюченко М. С. Правове регулювання оренди водних об'єктів в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Костюченко 

Максим Сергійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 

21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3981 А] 

 УДК 349.412:332.28](204:477) 
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349.6 Правові проблеми охорони навколишнього  

середовища. Екологічне право 

На ступінь доктора 

4101. Каракаш І. І. Теоретичні проблеми права власності на природні об'єкти 

та їх ресурси в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 

Каракаш Ілля Іванович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 44 с. — 

Бібліогр.: с. 34—41. — 100 пр. — [2018-3183 А] УДК 349.6(477) 

4102. Краснова Ю. А. Право екологічної безпеки в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; 

екол. право; природоресурс. право" / Краснова Юлія Андріївна ; НАН України, Ін-т 

екон.-прав. дослідж., [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 

Київ, 2018. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (42 назви). — 200 пр. — [2018-2897 А]

 УДК 349.6(477) 

На ступінь кандидата 

4103. Трегуб О. А. Правове забезпечення поводження з відходами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. 

право; екол. право; природоресурс. право" / Трегуб Олександр Андрійович ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 130 пр. — [2018-2913 А] УДК 349.6:502.174 

35 Державне адміністративне управління. Уряд.  

Військова справа 

На ступінь кандидата 

4104. Глущенко К. С. Імідж центральних органів виконавчої влади в системі 

комунікації з громадянським суспільством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Глущенко 

Катерина Станіславівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18. — 

130 пр. — [2018-4127 А] УДК 35.077.5:316.77]:17.022.1 

4105. Даниленко С. А. Відкритість та прозорість влади: механізм регулювання 

взаємодії зі ЗМІ на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Даниленко Сергій 

Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т 

держ. упр. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-3174 А] УДК 35.078:07 

4106. Ісаєнко І. А. Європейський вимір державної служби : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.03 "Держ. служба" / 

Ісаєнко Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. 

— Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4174 А]

 УДК 35.08(4) 

4107. Лозицька І. О. Теоретико-методологічні засади імплементації зарубіж-

ного досвіду реформування державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Лозицька Ірина Олександрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 



   

 
78 

Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-4187 А] УДК 35.071-048.76(1-87) 

4108. Недобор І. В. Формування та реалізація кадрової політики в системі 

публічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Недобор Ірина Василівна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3771 А] 

 УДК 35.08 

4109. Пальоха В. В. Механізми аналітично-прогностичного забезпечення 

системи публічного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Пальоха Віталіна 

Василівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3454 А] 

 УДК 35.073.533(477) 

4110. Шклярук М. Г. Стратегічні комунікації у системі державного управ-

ління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Шклярук Марина Григорівна ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

120 пр. — [2018-2880 А] УДК 35.072:316.77](477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

4111. Бухтатий О. Є. Становлення та розвиток системи публічних комунікацій 

як чинник демократичного державотворення України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Бухтатий Олександр Євгенійович ; ПАТ "Вищ. навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (64 назви). — 

130 пр. — [2018-2962 А] УДК 351.751(477) 

4112. Валюх А. М. Формування державної стратегії розвитку природного 

капіталу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Валюх Андрій Миколайович ; ПАТ "Вищ. 

навч. закл. "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 40, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—40 (53 назви). — 130 пр. — [2018-2963 А] 

 УДК 351.82:330.15](477) 

4113. Качний О. С. Формування інноваційних механізмів державного управ-

ління соціально-економічним розвитком регіонів України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Качний Олександр Сталіноленович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 

2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (32 назви). — 110 пр. — [2018-2935 А] 

 УДК 353(477) 

4114. Семенець-Орлова І. А. Теоретичні засади державного управління 

освітніми змінами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Семенець-Орлова Інна 

Андріївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 41 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—39 (90 назв). — 110 пр. — [2018-3626 А] УДК 351.851(477) 

4115. Щепанський Е. В. Механізми державного регулювання розвитку туристич-

но-рекреаційної сфери України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Щепанський Едуард 
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Валерійович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Хмельниц. ун-т упр. та права]. — 

Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (53 назви). — 100 пр. — 

[2018-3559 А] УДК 351.82:338.48](477) 

На ступінь кандидата 

4116. Бурик З. М. Теоретико-методологічні засади державного регулювання 

сталого розвитку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бурик Зоряна Михайлівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, [Львів. регіон. ін-т держ. упр.]. — 

Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (48 назв). — 100 пр. — [2018-

2886 А] УДК 351.82:330.34](477) 

4117. Гірман О. С. Соціальний капітал як чинник управління регіональним 

розвитком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гірман Олег Сергійович ; Нац. ун-т цивіл. захисту 

України, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-3496 А] УДК 353:323.21 

4118. Греба Р. В. Механізми реформування системи соціальних послуг в 

умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Греба Роман 

Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон.  

ін-т держ. упр. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-3420 А] УДК 351.84(477) 

4119. Деміхов О. І. Формування та реалізація публічної житлової політики в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Деміхов Олексій Ігорович ; Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3012 А] УДК 351:332.821](477) 

4120. Дмитрієв Ю. В. Механізми оцінки та мінімізації корупційних ризиків у 

системі державного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дмитрієв Юрій 

Валерійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4027 А] 

 УДК 351:343.35](477) 

4121. Кайда О. П. Інноваційні засади формування та реалізації соціальної 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Кайда Олексій Петрович ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. — [2018-3019 А] 

 УДК 351.84:330.341.1](477) 

4122. Красников Є. В. Організаційно-правовий механізм управління держав-

ним оборонним замовленням в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Красников Євген 

Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон.  

ін-т держ. упр. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 120 пр. 

— [2018-2937 А] УДК 351.864(477) 

4123. Куспляк Г. І. Комплексний механізм державного управління бюджет-

ними програмами капітального будівництва в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 
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Куспляк Галина Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-3114 А] УДК 351.82:330.534.4:69](477) 
4124. Лучинська О. В. Взаємодія з громадськістю в системі державного 

управління у сфері протидії ВІЛ/СНІДу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лучинська 
Ольга Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т 
держ. упр. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 
[2018-3059 А] УДК 351.072:316.653:[616.98:578.82ВІЛ]](477) 

4125. Мотречко В. В. Організація діяльності суб'єктів місцевого самовряду-
вання щодо реалізації молодіжної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Мотречко Віра 
Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т 
держ. упр., [Харків. регіон. ін-т держ. упр.]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3201 А] УДК 352:323.2-053.81 

4126. Нахкур Т. Ф. Роль держави в управлінні ризиками при інвестуванні 
будівництва в Україні: політико-управлінські аспекти в контексті механізмів 
державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 
упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Нахкур Тоомас Феліксович ; 
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(15 назв). — 110 пр. — [2018-3604 А] УДК 351.82:[330.322.2:69]](477) 

4127. Савранська Г. М. Державне управління соціальним партнерством у 
контексті забезпечення соціальної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 
Савранська Галина Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — 
Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-
3222 А] УДК 351.863:351.84](477) 

4128. Федорук Є. І. Механізми державного регулювання логістичної сфери в 
агропромисловому комплексі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федорук Євгенія 
Іванівна ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3549 А] УДК 351.823.1:005.932](477) 

4129. Чернятіна В. А. Механізми реалізації державної політики сталого 
розвитку сільських територій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чернятіна Вікторія 
Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т 
держ. упр. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (22 назви). — 
120 пр. — [2018-3877 А] УДК 351(477-22) 

4130. Шкуропат О. В. Антикорупційна політика у сфері земельних відносин: 
історико-теоретичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 
держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Шкуропат Олександр 
Васильович ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2018. — 
[20] с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-3000 А] 

 УДК 351.073:[343.35:332.2/.8 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

368 Страхування 

На ступінь кандидата 

4131. Ерастов В. І. Інтернет-страхування на ринку страхових послуг України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Ерастов Василь Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 150 пр. — [2018-

4261 А] УДК 368.021:004.77](477) 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

4132. Данильчук Л. О. Теорія і методика соціальної профілактики торгівлі 

людьми засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Данильчук 

Лариса Олексіївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (61 назва). — 

100 пр. — [2018-4090 А] УДК 37.013.42:[343.431:07 

4133. Султанова Н. В. Теорія і практика соціального виховання дітей в 

інтернатних закладах освіти України (1956 — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Султанова Наталя Вікторівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — 

Тернопіль, 2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (54 назви). — 100 пр. — [2018-

4222 А] УДК 37.018.32:37.035](477)"1956/2017" 

На ступінь кандидата 

4134. Басенко Р. О. Ренесансний досвід освіти і виховання в європейській 

молодіжній політиці ордену єзуїтів XVI—XVII століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педа-

гогіки" / Басенко Руслан Олександрович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. 

— Полтава, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

3004 А] УДК 37.015.31:27-789.5](4)"15/16" 

4135. Білавич І. В. Розвиток суспільної медичної опіки дітей та дорослих у 

Галичині (кінець ХІХ ст. — 1939 р.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Білавич Іван 

Васильович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2018-3644 А] 

 УДК 37.013.42:614](477.83/.86-89)"189/1939" 

4136. Бобела С. І. Соціальне виховання учнівської молоді у педагогічній 

спадщині Августина Волошина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бобела Світлана 

Іванівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4163 А] 

 УДК 37.013(477.87)(092):37.035 

4137. Бугакова О. В. Технологія організації взаємодії педагогічного колективу 

загальноосвітнього навчального закладу з батьками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бугакова 

Оксана Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4011 А] 

 УДК 37.091.12.064.1 

4138. Грищук Д. Г. Громадянська соціалізація молоді в діяльності молодіжних 

козацьких організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Грищук Дмитро Геннадійович ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3733 А] 

 УДК 37.013.42:[061.2:355]-053.6 

4139. Данілова Л. В. Соціально-педагогічні умови формування почуття 

милосердя в студентської молоді у благодійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Данілова Лариса 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4450 А] 

 УДК 37.013.42:177.72]-057.875 

4140. Діденко І. О. Проблеми навчання та виховання учнівської молоді в 

роботі педагогічних з'їздів (1861—1920) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Діденко 

Ірина Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3500 А] 

 УДК 37.091.12:005.745]"1861/1920" 

4141. Михаць Р. М. Український театральний рух у Східній Галичині в 

контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга половина 

ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Михаць Роман Миколайо-

вич ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3681 А] 

 УДК 37.035(=161.2):792.011](477.8-89Галичина)"185/193" 

4142. Надутенко О. Л. Формування художньої культури учнів як фактор 

удосконалення професійної майстерності викладачів музичних шкіл : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Надутенко Олена Леонідівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2947 А] 

 УДК 37.018.54.091.12:78]:005.336.5 

4143. Пода В. М. Духовно-моральне виховання особистості в педагогічній 

спадщині В. В. Зеньковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пода Вікторія 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3825 А] 

 УДК 37.015.31:17.022.1](477)(092) 

4144. Черпак Ю. В. Вітчизняний громадсько-педагогічний рух за розвиток 

фізичного виховання дітей і молоді (остання чверть ХІХ ст. — 1917 р.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Черпак Юрій Васильович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 104 пр. — [2018-3154 А] 

 УДК 37.014.22:796.011.1](477)"1875/1917" 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь доктора 

4145. Столяренко О. В. Теоретичні і методичні основи виховання ціннісного 

ставлення до людини в учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 
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Столяренко Олена Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. 

— Вінниця, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (79 назв). — 100 пр. — 

[2018-3943 А] УДК 373.3/.5.015.31:17 

На ступінь кандидата 

4146. Левків С. П. Тенденції становлення і розвитку громадського екологіч-
ного руху у процесі взаємодії з загальноосвітніми навчальними закладами : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Левків Сергій Петрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 
— Житомир, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2018-3439 А] 

 УДК 373.017.4:[329.73:502.13 
4147. Лученко О. О. Професійна адаптація вчителів-початківців до роботи в 

школах Японії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лученко Ольга Олександрівна ; Держ. 
ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 
Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2018-4382 А] УДК 373.3/.5.091.12-044.332(520) 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

4148. Гарник І. А. Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного 
виховання Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Гарник Ірина 
Анатоліївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 
2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4165 А] 

 УДК 373.2.015.31(410) 
4149. Задорожна Г. С. Педагогічні умови правового виховання дітей  

6—7 років у взаємодії сім'ї і закладу освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Задорожна Ганна Сергіївна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Сум. держ. пед. ун-т 
ім. А. С. Макаренка]. — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3658 А] УДК 373.2.015.31:34 

4150. Літіченко О. Д. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного віку в 
педагогічній пресі (50—80-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Літіченко Олена Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 104 пр. — [2018-3984 А] 

 УДК 373.2.015.31:331.54]:070.48"195/198" 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

4151. Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європей-
ського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ярова Олена Борисівна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2018. — 
37 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (54 назви). — [2018-3320 А] УДК 373.3(4-6ЄС) 

На ступінь кандидата 

4152. Ду Цзілун. Методика формування навичок естрадного співу в учнів 

молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
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[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ду Цзілун ; Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — 

Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3581 А]

 УДК 373.3.091.31:[784.9:792.7 

4153. Зарудня О. М. Підготовка вчителя початкової школи до моніторингу 

власної професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Зарудня Ольга Миколаївна ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17. 

— 104 пр. — [2018-3264 А] УДК 373.3.091.12:005.584.1-042.65 

4154. Новосельська Н. Т. Виховна спрямованість навчальних комплектів з 

читання для початкової школи (80-ті роки ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 

історія педагогіки" / Новосельська Надія Тадеївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3685 А] 

 УДК 373.3.091.64:811.161.2](477)"198/201" 

4155. Сбітнєва О. Ф. Естетичне виховання молодших школярів у процесі 

хорової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Сбітнєва Олена Федорівна ; Держ. закл. 

"Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3787 А] 

 УДК 373.3.015.31:7]:78.087.681 

4156. Чужа Н. П. Формування естетичного досвіду молодших школярів 

засобами українських народних паремій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Чужа Наталія 

Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2958 А] 

 УДК 373.3.015.31:111.852:398.9(=161.2) 

373.5 Середні школи 

На ступінь доктора 

4157. Нищета В. А. Методика формування риторичної компетентності учнів 

основної школи в процесі навчання української мови : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Нищета Володимир Анатолійович ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2018. — 43 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (56 назв). — 100 пр. — [2018-4426 А] 

 УДК 373.5.016:811.161.2]:808.5 

На ступінь кандидата 

4158. Бенедисюк М. М. Система завдань міжпредметного змісту як засіб 

формування компетентності з фізики в учнів основної школи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Бенедисюк Марія Миколаївна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — 

Кропивницький, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-3723 А] УДК 373.5.016:53 

4159. Бутова В. О. Організаційно-педагогічне забезпечення якості освіти у 

загальноосвітніх школах Фінляндії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бутова Віра 

Олександрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Ін-т педагогіки Нац. акад. 

пед. наук України]. — Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (31 назва). — 

100 пр. — [2018-3572 А] УДК 373.5.014.6(480) 

4160. Єщенко М. Г. Розвиток довузівської підготовки випускників загально-

освітніх шкіл у вищих педагогічних закладах України (друга половина ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Єщенко Марина Георгіївна ; Мелітопол. держ. пед. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2018-3263 А] УДК 373.5.018.4:[378.6:37]](477)"195/200" 

4161. Клочко О. М. Розвиток жіночої гімназійної освіти Північного Сходу 

України в другій половині ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Клочко Оксана Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. 

— Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4034 А]

 УДК 373.5-055.2(477-18)"185/191" 

4162. Лю Цзін. Методика розвитку вокального слуху підлітків у процесі 

навчання музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лю Цзін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-2899 А] УДК 373.5.016:78 

4163. Осадча Н. В. Формування у старшокласників лінгвосоціокультурної 

компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Осадча Надія Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3128 А] 

 УДК 373.5.016:811.111'27]:908 

4164. Приймак А. Ю. Наступність у вихованні здорового способу життя 

старшокласників і студентів у системі середньої та вищої освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 

виховання" / Приймак Анна Юріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка", [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т" (Слов'янськ)]. — Старобільськ 

(Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-3536 А] УДК 373.5+378].015.31:613 

4165. Рищак Н. І. Виховання культури спілкування старшокласників у 

полікультурному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Рищак Наталія Іванівна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Вінниця, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 120 пр. — [2018-3458 А] 

 УДК 373.5.015.31:17.021.1 

4166. Сіпій В. В. Формування в учнів основної школи політехнічного склад-

ника предметної компетентності з фізики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сіпій Володимир 

Володимирович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Ін-т 

педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Кропивницький, 2018. — 18 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 13—16 (27 назв). — 100 пр. — [2018-3226 А] УДК 373.5.016:53 



   

 
86 

4167. Хомутенко М. В. Методика навчання атомної і ядерної фізики старшо-

класників у хмаро орієнтованому навчальному середовищі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Хомутенко Максим Володимирович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—18 (37 назв). — 100 пр. — [2018-3073 А] 

 УДК 373.5.016:539.1]:004.771 

4168. Шеремет П. М. Розвиток професійного іміджу вчителя історії у системі 

післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шеремет Павло Миколайович ; 

Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3158 А] 

 УДК 373.5.091.12.011.3-051:94]:378.046-021.68 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

4169. Бабіченко Н. О. Формування вокально-хорових навичок підлітків у 

позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бабіченко Наталія 

Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 

100 пр. — [2018-2882 А] УДК 374-053.5:784 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

4170. Рибак О. А. Особливості становлення особистості дитини з типовим 

розвитком в сім'ї батьків з інвалідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Рибак Ольга Анатоліївна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. 

— Київ, 2018. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

3136 А] УДК 376.013.77-053.2:37.018.1-055.52-056.26 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

4171. Алєксєєва Г. С. Формування інформаційної культури іноземних сту-

дентів інженерно-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Алєксєєва Ганна Станіславівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4321 А] 

 УДК 377.8:62]-054.6:[004.77:81'27 

4172. Білецький В. В. Методичні засади реалізації виховних функцій навчання 

фізики в коледжах економічного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Білецький 

В'ячеслав В'ячеславович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Вин-
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ниченка, [Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України]. — Кропивницький, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2018-3084 А] 

 УДК 377.016:53 

4173. Білик О. В. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

техніків-електриків у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Білик 

Олександр Вікторович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Кременчуц. нац. 

ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4243 А] УДК 377.36.041:621.3 

4174. Бузенко І. Л. Формування еколого-валеологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки у педагогічних 

коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Бузенко Ірина Леонідівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (31 назва). — 120 пр. — [2018-3406 А] УДК 377.8:373.3.011.3-051 

4175. Деміденко В. В. Розвиток професійно-педагогічної компетентності 

викладачів у системі науково-методичної роботи коледжу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Деміденко Віктор Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2928 А] 

 УДК 377.36.091.12 

4176. Іозіс І. В. Формування професійної культури майбутніх працівників 

сфери обслуговування у процесі фахової підготовки в коледжі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Іозіс Іванна Вадимівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка, [ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Кропивницький, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4099 А] 

 УДК 377.36.015.31:174 

4177. Кодлюк І. В. Формування англомовної компетентності в діалогічному 

мовленні майбутніх фахівців з туризму в коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кодлюк 

Ігор Васильович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3663 А]

 УДК 377.36:338.48:811.111 

4178. Купрієвич В. О. Педагогічні умови професійного самовдосконалення 

керівників професійно-технічних навчальних закладів в процесі підвищення 

кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Купрієвич Вікторія Олександрівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — [2018-

3910 А] УДК 377.091.113:005.963 

4179. Сондак О. В. Формування предметної компетентності з фізики у 

студентів медичних коледжів при вивченні оптики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Сондак 

Олена Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. 

ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(23 назви). — 120 пр. — [2018-3465 А] УДК 377.36.016:535 
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4180. Сороквашин С. В. Формування інформаційно-комунікаційної компе-

тентності майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі у процесі 

професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сороквашин Сергій Володи-

мирович ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 110 пр. — [2018-3791 А] УДК 377.3:69 

4181. Твердохліб Н. В. Розвиток креативності майбутніх учителів музичного 

мистецтва в педагогічних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Твердохліб Наталія 

Валеріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2018-2954 А] 

 УДК 377.8.011.3-051:78:005.34-026.15 

4182. Тонконог І. В. Підготовка вчителів у Полтавській губернії у ХІХ ст. — 

1917 р. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Тонконог Ірина Віталіївна ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (16 назв). — 30 пр. — [2018-3384 А] 

 УДК 377/378.011.3-051(477.53)"18/191" 

4183. Фесенко О. С. Формування методичної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи у процесі вивчення природничих дисциплін у педаго-

гічному коледжі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фесенко Оксана Сергіївна ; Централь-

ноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3233 А] 

 УДК 377.8.016:5]:373.3.011.3-051 

378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

4184. Баніт О. В. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціо-

нальних корпораціях Німеччини і Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Баніт Ольга 

Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана 

Зязюна. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 100 пр. 

— [2018-4005 А] УДК 378.147:005](430+438) 

4185. Бардус І. О. Теоретичні та методичні засади контекстної фундамента-

лізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Бардус Ірина Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад. 

— Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 100 пр. — 

[2018-4361 А] УДК 378.147:004 

4186. Войтович О. П. Теоретичні і методичні засади формування техно-

логічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" ; 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Войтович Оксана Петрівна ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 25—31 (63 назви). — 100 пр. — [2018-3574 А] УДК 378.147:502/504 

4187. Гришак С. М. Теорія і практика розвитку гендерної освіти у вищій 

школі пострадянських країн: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Гришак Світлана Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 

— Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (44 назви). — 

100 пр. — [2018-3253 А] УДК 378.035:305](47+57) 

4188. Дичківська І. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Дичківська Ілона Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (60 назв). — 100 пр. — [2018-3257 А] УДК 378.147:373.2.011-051 

4189. Задорожна-Княгницька Л. В. Теорія і методика деонтологічної під-

готовки менеджерів освіти в університетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Задорожна-

Княгницька Леніна Вікторівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, 

[Маріупол. держ. ун-т]. — Глухів (Сум. обл.), 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—35 (67 назв). — 100 пр. — [2018-3178 А] УДК 378.4.147:17 

4190. Зінукова Н. В. Методична система навчання студентів магістратури 

усного перекладу у зовнішньоекономічній сфері : (на матеріалі англ. та укр. мов) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Зінукова Наталія Вікторівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 

2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (51 назва). — 120 пр. — [2018-3180 А]

 УДК 378.147:811.111'276.6'25 

4191. Зуєва Л. Є. Теоретичні та методичні засади психолого-педагогічної 

підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України і Канади : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Зуєва Лариса Євгеніївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (36 назв). — 100 пр. — [2018-3017 А] УДК 378.147:347.962](477+71) 

4192. Казачінер О. С. Теоретичні і методичні засади розвитку інклюзивної 

компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Казачінер Олена Семенівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Хмельницький, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (66 назв). — 100 пр. — [2018-3747 А] УДК 378.046-021.68:80 

4193. Кільдеров Д. Е. Теоретичні і методичні засади забезпечення якості 

підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегрованого навчання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Кільдеров Дмитро Едуардович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Вінниця, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 120 пр. — [2018-3978 А]

 УДК 378.147:[37.011.3-051:62 

4194. Корнєва З. М. Система професійно орієнтованого англомовного на-

вчання студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Корнєва Зоя Михайлівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 34 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 26—30 (45 назв). — 120 пр. — [2018-3111 А] УДК 378.147:811.111 
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4195. Мисліцька Н. А. Навчання фізики на засадах пропедевтичного підходу у 

формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Мисліцька Наталія Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—36 (75 назв). — 150 пр. — [2018-3450 А] 

 УДК 378.011.3-051:53 

4196. Мосейчук Ю. Ю. Система формування культури здоров'я майбутніх 

учителів фізичної культури у процесі неперервної професійної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Мосейчук Юрій Юрійович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — 

Хмельницький, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—36 (77 назв). — 100 пр. 

— [2018-3682 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:796 

4197. Ніколаєску І. О. Теоретичні і методичні засади професійно-педагогічної 

самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-

комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ніколаєску Інна Олександрівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (47 назв). — 120 пр. — [2018-3127 А] 

 УДК 378.046-021.68-051:005.963]:004.7 

4198. Ольховська А. С. Теоретичні і методичні засади розвитку фахової 

компетентності магістрів-перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Ольховська Алла Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Хмельницький, 2018. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). — 100 пр. — [2018-3776 А] 

 УДК 378.147:81'25]:004.7 

4199. Пронтенко К. В. Теоретичні і методичні засади навчання гирьового 

спорту курсантів військових закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Пронтенко Костянтин Віталійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова, М-во оборони 

України]. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 (81 назва). — 

120 пр. — [2018-2827 А] УДК 378.016:796.88]:355.231 

4200. Самокиш І. І. Система моніторингу функціональних можливостей 

студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Самокиш Іван Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (38 назв). — 100 пр. — [2018-3542 А]

 УДК 378.091.26:796 

4201. Сімкова І. О. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх 

перекладачів до здійснення усного двостороннього науково-технічного перекладу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Сімкова Ірина Олегівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (65 назв). — 100 пр. — [2018-3630 А] 

 УДК 378.147:81'255.2:6 
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4202. Султанова Л. Ю. Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти 

майбутнього викладача вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Султанова Лейла Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і 

освіти дорослих ім. Івана Зязюна. — Київ, 2018. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 25—28 (40 назв). — 100 пр. — [2018-4068 А] 

 УДК 378.147:378.011.3-051]:316.74 

4203. Хатунцева С. М. Теоретичні і методичні засади формування у майбутніх 

учителів готовності до самовдосконалення у процесі індивідуалізації професійної 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Хатунцева Світлана Миколаївна ; Класич. приват. 

ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (57 назв). — 150 пр. — [2018-4315 А] УДК 378.147:37.011.3-051 

На ступінь кандидата 

4204. Абрамович Т. В. Розвиток професійної компетентності соціального 

педагога у системі післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Абрамович 

Тетяна Вікторівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т 

ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Рівне, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-3801 А] УДК 378.046-021.68:37.013.42 

4205. Анголенко В. В. Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до 

здійснення соціально-педагогічного супроводу неповнолітніх, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Анголенко Валентина 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4401 А]

 УДК 378.147:364-43]:[364-783.4:343.265.2-053.6 

4206. Білянська І. П. Формування англомовної аудитивної компетентності 

майбутніх учителів із використанням аудіокниг художніх творів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Білянська Ірина Петрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-3165 А] УДК 378.011.3-051:811.111 

4207. Богуш Л. А. Підготовка магістрів у галузі міжнародних відносин до 

стратегічного управління професійною кар'єрою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Богуш 

Людмила Андріївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 110 пр. — [2018-4007 А] УДК 378.147:327 

4208. Боса В. П. Формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Боса Віта Петрівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — [2018-3405 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243 

4209. Бриль Ю. О. Розвиток документознавчої освіти в Україні у контексті 

євроінтеграційних процесів (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
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педагогіки" / Бриль Юлія Олексіївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-3645 А] УДК 378:002](477)"199/201" 

4210. Ван Яцзюнь. Методика формування комунікативної культури майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ван Яцзюнь ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Пів-

денноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4013 А] УДК 378.011.3-051:78 

4211. Васильєва Н. В. Виховання обдарованих студентів педагогічних уні-

верситетів у процесі музично-академічної творчості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Васильєва 

Наталія Валеріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Вінниця, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (15 назв). — 120 пр. — [2018-3412 А] УДК 378.091.212.3:78]:[378.6:37 

4212. Вєтрова О. Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до взаємодії 

сім'ї і школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Вєтрова Ольга Дмитрівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра 

Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 

100 пр. — [2018-3843 А] УДК 378.147:373.3.013.42-056.45 

4213. Власенко К. О. Виховання ціннісного ставлення до праці у студентів 

аграрних закладів вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Власенко Каріна 

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

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3648 А] 

 УДК 378.015.31:331.101.3 

4214. Воєвода К. В. Професійна підготовка фахівців з авіаційної безпеки в 

європейських регіональних навчальних центрах ІСАО : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Воєвода Катерина Валентинівна ; Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. — Кропивницький, 

2018. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

3087 А] УДК 378.147:629.7 

4215. Волохата К. М. Формування природознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Волохата Катерина Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського. — Вінниця, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 

120 пр. — [2018-3415 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051 

4216. Гармаш Т. А. Професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики до 

управлінської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гармаш Тетяна Андріївна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2018-3335 А] УДК 378.147:005.932 

4217. Горохова Г. І. Підготовка майбутніх фахівців технічних спеціальностей 

до професійної кар'єри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Горохова Галина Іванівна ; 
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Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3171 А] 

 УДК 378.147:62:316.477 

4218. Горохова Т. О. Формування граматичної компетентності майбутніх 

учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Горохова Тетяна Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв).  

— 104 пр. — [2018-3339 А] 

 УДК 378.147:[373.5.011.3-051:[811.161.2+821.161.2.09 

4219. Гусак В. М. Розвиток професійної компетентності педагога-організатора 

в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гусак Валентина 

Миколаївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — [2018-3422 А] 

 УДК 378.046-021.68:37.091.12 

4220. Денисенко Є. В. Формування адміністративно-управлінської культури 

майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Денисенко Євген Володимирович ; Класич. приват. ун-т, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 150 пр. — [2018-4259 А] 

 УДК 378.147:355.233:005.32](477) 

4221. Дімітрова-Бурлаєнко С. Д. Підготовка студентів технічних універ-

ситетів до виявлення креативної компетентності у професійній діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Дімітрова-Бурлаєнко Світлана Дімова ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда 

Нобеля", [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 110 пр. — [2018-3895 А] 

 УДК 378.147:62 

4222. 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-

3259 А] УДК 378.016:51]:33 

4223. Жданюк А. В. Підготовка майбутніх юристів до запобігання конфліктам 

у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Жданюк Анна Василівна ; ВНЗ 

"Ун-т ім. Альфреда Нобеля". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (18 назв). — 110 пр. — [2018-4028 А] УДК 378.015.31:34-051 

4224. Захарасевич Н. В. Підготовка майбутніх вихователів до рольової 

діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Захарасевич Наталія Володимирівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-4330 А] УДК 378.011.3-051:373.2 
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4225. Земка О. В. Формування підприємницької компетентності в майбутніх 

учителів технологій у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Земка Оксана Валеріївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. — Глухів 

(Сум. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-3584 А] УДК 378.011.3-051:62:005.342 

4226. Іванюта О. О. Педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень 

майбутніх землевпорядників у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Іванюта Олексій Олексійович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Житомир, 2018. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — [2018-3426 А] УДК 378.147:332.2/.8 

4227. Івасів Н. С. Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців з 

туризмознавства у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Івасів 

Наталія Семенівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-3659 А] УДК 378.147:338.48:81'243 

4228. Ільчишин Я. В. Організаційно-педагогічні умови виховання професій-

ного обов'язку майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Ільчишин Ярослав Васильович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — [2018-3977 А] УДК 378.147:351.862 

4229. Ільчук Л. П. Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до 

виховання підлітків засобами дзвонарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ільчук Ліна 

Петрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4331 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

4230. Іншакова Г. В. Методика навчання біостатистики майбутніх лікарів в 

умовах безперервної медичної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Іншакова Ганна 

Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2018-

2855 А] УДК 378.147:[303.71:61 

4231. Кабанкова О. М. Формування пізнавальної самостійності студентів 

технічного університету в процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Кабанкова Олена Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4176 А] УДК 378.016:81'243 

4232. Ковальський Р. І. Формування готовності майбутнього вчителя музич-

ного мистецтва до організаційно-педагогічної роботи в учнівському інстру-

ментальному колективі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковальський Роман Іванович ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(14 назв). — 104 пр. — [2018-3268 А] УДК 378.011.3-051:78 
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4233. Ковальчук І. С. Формування професійно-комунікативної компетент-

ності майбутніх офіцерів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих 

військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ковальчук Ірина Сергіївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4375 А] УДК 378.147:355.237 

4234. Ковінько А. В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ковінько Анна Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

3356 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051 

4235. Колісник В. Ю. Формування готовності в майбутніх інженерів-прог-

рамістів до використання знань з іноземної мови у професійній діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Колісник Вікторія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-2976 А] 

 УДК 378.147:004.4]:811.111 

4236. Кондратенко Н. Ю. Методика формування комунікативної компетент-

ності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Кондратенко Наталія Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 104 пр. — [2018-3185 А] 

 УДК 378.147:811.161.2'27:316.7]:070 

4237. Коркішко А. В. Педагогічні умови формування професійного іміджу 

майбутніх магістрів педагогіки вищої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Коркішко 

Артем Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. 

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

4376 А] УДК 378.147:378.011.3-051 

4238. Королецька Л. В. Розвиток екологічної культури майбутніх бакалаврів 

лісового і садово-паркового господарства у процесі фахової підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Королецька Лариса Вікторівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3752 А] 

 УДК 378.147:630:502/504 

4239. Лебедь Г. М. Ґенеза змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у 

політехнічних навчальних закладах України (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Лебедь Галина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. 

ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. 

облради]. — Тернопіль, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. 

— [2018-4108 А] УДК 378.6.147:004](477)"199/201" 

4240. Литвинова Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання будівельного профілю в процесі виробничої 

практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 
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"Теорія і методика проф. освіти" / Литвинова Наталія Вікторівна ; Глухів. нац. пед. 

ун-т ім. Олександра Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3859 А] 

 УДК 378.147:[377.3.011.3-051:69 

4241. Лі Юе. Методика формування художньо-смислових уявлень майбутніх 

учителів музичного мистецтва в процесі навчання гри на фортепіано : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Лі Юе ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3440 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:7]:780.616.432.02 

4242. Лущик Ю. М. Професійна підготовка майбутніх аграріїв у вищих 

навчальних закладах Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лущик Юлія 

Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3362 А] УДК 378.147:63](410) 

4243. Максимовський М. І. Розвиток соціальної культури студентської 

молоді засобами анімаційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Максимовський Микита 

Ігорович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Харків. держ. акад. 

культури, М-во культури України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3523 А] 

 УДК 378.35:316.7 

4244. Марчук І. А. Підготовка майбутніх магістрів медицини до реалізації 

маркетингу в професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Марчук Іванна 

Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-2863 А] 

 УДК 378.147:61 

4245. Мельничук С. Ю. Педагогічні умови застосування навчальних тренінгів 

у підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Мельничук Сергій Юрійович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., 

[Хмельниц. нац. ун-т]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3677 А] УДК 378.091.39:339 

4246. Миськова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти до формування у старших дошкільників навичок, орієнтованих на сталий 

розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Миськова Наталія Миколаївна ; Хмельниц. 

гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-3680 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

4247. Міхно С. В. Формування пізнавально-творчої самостійності майбутніх 

учителів іноземної мови у процесі вивчення педагогічних дисциплін : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Міхно Світлана Василівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. 

— Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (34 назви). — 100 пр. — 

[2018-4049 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243 
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4248. Міщенко О. А. Розвиток ідеї лекторської майстерності викладачів вищих 

навчальних закладів в історії вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХІХ — 

початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Міщенко Оксана Ана-

толіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4291 А] 

 УДК 378.091.12:005.963](477)"185/191" 

4249. Наконечна А. О. Організація самостійної навчальної діяльності май-

бутніх перекладачів в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Наконечна 

Альона Олегівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3603 А] 

 УДК 378.147:81'25]:378.091.322](73) 

4250. Ніколаєва І. М. Формування компетентності в хімії майбутніх 

бакалаврів технології медичної діагностики та лікування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ніколаєва Ірина Миколаївна ; Житомир. дер. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т вищої 

освіти, Нац. акад. пед. наук України]. — Житомир, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (21 назва). — [2018-4386 А] УДК 378.147:61]:54 

4251. Ніконенко Т. В. Підготовка магістрів початкової освіти до застосування 

технології контекстного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ніконенко Тетяна 

Володимирівна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4387 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051 

4252. Ножко І. О. Формування дослідницької компетентності майбутніх 

магістрів з пожежної безпеки у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ножко Ігор Олегович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивіл. 

захисту України, Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-4469 А] УДК 378.147:614.84 

4253. Підгорна Т. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін до професійної діяльності в умовах 

інформатизованого навчального процесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Підгорна Тетяна 

Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—35. — 100 пр. — [2018-4470 А] УДК 378.011.3-051:5:004 

4254. Пілевич О. А. Формування професійної культури майбутніх фахівців з 

фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Пілевич Оксана Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. акад. пед. наук 

України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2018-3613 А] УДК 378.147:336 

4255. Покудіна Л. С. Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Покудіна Лариса Степанівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3616 А] 

 УДК 378.147:336 

4256. Рабецька Н. Л. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців соціономічної сфери у професійній підготовці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Рабецька Надія Леонідівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3537 А] УДК 378.147:330.16 

4257. Рожелюк І. Я. Формування готовності майбутніх викладачів іноземних 

мов до моніторингової діяльності у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Рожелюк Ірина Ярославівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Кропив-

ницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-4431 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243 

4258. Руднік Ю. В. Підготовка вчителів початкової школи до застосування 

інноваційних технологій навчання іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Руднік 

Юлія Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 104 пр. — [2018-3220 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051]:001.895 

4259. Самборська Н. М. Формування соціально-комунікативної компетент-

ності майбутніх фахівців зі спеціальності "Медсестринство" у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Самборська Наталя Миколаївна ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4433 А] 

 УДК 378.147:614.253.5]:316.77 

4260. Свиридюк В. В. Формування інформаційно-комунікативної компетент-

ності майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Свиридюк Володимир Васильович ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-4434 А] УДК 378.147:614.253.5]:316.77 

4261. Смаковський Ю. В. Формування педагогічної культури майбутніх 

учителів музичного мистецтва засобами духовної музики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Смаковський Юрій Васильович ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. 

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

4396 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

4262. Смірнов С. В. Формування конкурентоздатності майбутніх судноводіїв у 

процесі професійної підготовки у морських закладах вищої освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Смірнов Сергій Володимирович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3941 А] 

 УДК 378.147:656.6.052 
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4263. Сова О. С. Формування художньо-педагогічних умінь майбутніх учите-

лів образотворчого мистецтва в процесі пленерної практики : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Сова Ольга Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2018-3146 А] УДК 378.011.3-051:75 

4264. Солодовник А. О. Розвиток фізико-математичної підготовки у морських 

навчальних закладах України (1944—2012 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Солодовник Анастасія Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — 

Тернопіль, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (26 назв). — 100 пр. — [2018-3308 А]

 УДК 378.6.147:51/53](477)"1944/2012" 

4265. Соляр Л. В. Формування етнокультурної компетентності майбутніх 

учителів музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Соляр Лариса Віталіївна ; 

ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кременец. обл. гуманітар.-пед. 

акад. ім. Тараса Шевченка]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4347 А] 

 УДК 378.011.3-051:78:39 

4266. Сотер М. В. Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків 

до міжкультурної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сотер Марія Вікторівна ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Херсон. держ. ун-т]. — 

Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2018-

4220 А] УДК 378.147:62]:316.7 

4267. Стамбульська Т. І. Формування культури мовлення майбутніх учителів 

початкової школи у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Стамбульська Тетяна Ігорівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 

— Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-4348 А] УДК 378.011.3-051:373.3:81'27 

4268. Тараненко К. С. Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів філології у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тараненко Крістіна Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 150 пр. — [2018-4309 А] УДК 378.147:80 

4269. Твердохлібова Я. М. Методика художньо-графічної підготовки майбут-

нього вчителя образотворчого мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Твердохлібова 

Яніна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3309 А] УДК 378.011.3-051:73/76 

4270. Тимейчук А. М. Підготовка майбутніх магістрів з туризмознавства до 

проектної професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тимейчук Анна 
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Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 120 пр. — [2018-3997 А] 

 УДК 378.147:338.48 

4271. Ткаченко І. О. Розвиток вищої хореографічної освіти в Німеччині (друга 

половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко 

Ірина Олександрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3149 А] 

 УДК 378.147:793.3](430)"195/201" 

4272. Токарєва О. В. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців 

морської галузі у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Токарєва 

Ольга Вікторівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 

[Херсон. держ. ун-т]. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-2955 А] УДК 378.147:81'271:656.61 

4273. Турянська М. М. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання 

до спортивно-масової роботи в загальноосвітніх школах 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" / Турянська Мар'яна 

Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-3832 А] УДК 378.011.3-051:796](477)"195/201" 

4274. Фаст А. С. Професійна підготовка магістрів публічного адміністрування 

в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фаст Аліна Сергіївна ; Хмельниц. 

нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-3875 А] УДК 378.147:35.08](73) 

4275. Фесенко Г. А. Підготовка майбутніх учителів математики до підвищення 

фінансової грамотності учнів профільної школи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фесенко 

Ганна Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Херсон. держ. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2018-

3833 А] УДК 378.011.3-051:51 

4276. Цись О. О. Дидактичні умови застосування інформаційно-комуніка-

ційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів 

технолого-педагогічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Цись Олег Олександрович ; 

Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Криворіз. держ. пед. ун-т]. — 

Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-3714 А] УДК 378.026:[378.091.33:004 

4277. Чень Цзицзянь. Методика формування цілісного уявлення про музич-

ний твір у майбутніх учителів музики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чень Цзицзянь ; Сум. 

держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-4071 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

4278. Чжоу Цянь. Педагогічні умови виховання духовної культури студентів 

університету у процесі музично-естетичної діяльності : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Чжоу 

Цянь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2917 А] УДК 378.015.311:78 

4279. Чжу Чжень. Формування слухових уявлень майбутніх учителів музич-

ного мистецтва у процесі вокально-хорової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чжу 

Чжень ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2918 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

4280. Чирва Я. О. Формування міжетнічної толерантності в іноземних 

студентів класичних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Чирва Ярослава 

Олександрівна ; Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3716 А] УДК 378.4.035:[316.647.5:172.4 

4281. Чорна І. І. Формування професійної мобільності майбутніх економістів 

засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Чорна Ірина Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-

ницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-

3878 А] УДК 378.147:33]:81'243 

4282. Чупахін С. А. Формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-зв'язківців в процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Чупахін Сергій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3394 А] УДК 378.147:621.39 

4283. Шама І. П. Формування індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутніх учителів у процесі використання кейс-технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шама Ірина Петрівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". 

— Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-3718 А] УДК 378.147:37.011.3-051 

4284. Шкарбан Л. В. Підготовка вчителя початкової школи до роботи з 

ліворукими дітьми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шкарбан Людмила Вячеславівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(27 назв). — 104 пр. — [2018-3315 А] УДК 378.011.3-051:373.3:159.943.75 

4285. Якименко Н. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців із документознавства та інформаційної діяльності у процесі дистанційного 

навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Якименко Наталія Олегівна ; Полтав. нац. пед.  

ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-4440 А] УДК 378.147.018.43:005.92 

4286. Янісів Ю. О. Розвиток інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті 

Польщі (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Янісів Юлія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. 



   

 
102 

пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-3639 А] УДК 378.147:37]:001.895](438)"199/201" 

4287. Яо Ямін. Методика самоорганізації навчального простору майбутніх 

викладачів-музикантів у педагогічних університетах України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Яо Ямін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2920 А]

 УДК 378.147:78.071.4](477) 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь доктора 

4288. Радович Р. Б. Поліське житло: культурно-генетичні витоки та ево-

люційні процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.05 "Етнологія" / Радович Роман Богданович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 

34 с. — Бібліогр.: с. 27—30 (56 назв). — 100 пр. — [2018-3218 А] 

 УДК 39:643](477-17) 

На ступінь кандидата 

4289. Триняк Л. В. Покуття в етнографічних дослідженнях ХІХ — 30-х рр. 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.05 

"Етнологія" / Триняк Лілія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 120 пр. — [2018-3385 А] УДК 39(477.86)"18/193" 

391/395 Народний одяг. Звичаї, традиції. Життя народу 

На ступінь кандидата 

4290. Аблаєва У. О. Традиційні головні убори кримських татар XVII — 

початку ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.05 "Етнологія" / Аблаєва Ульвіє Османівна ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4442 А] 

 УДК 391:687.4](477.75=512.19)"16/201" 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь доктора 

4291. Мовна У. В. Бджільництво: український обрядовий контекст : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Мовна 

Уляна Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т 

народознавства. — Львів, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (49 назв). — 100 пр. 

— [2018-4292 А] УДК 398.3:638.1](=161.2) 

На ступінь кандидата 

4292. Волковічер Т. М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ — 

першої половини ХХ ст.: ґенеза, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольклористика" / Волковічер 

Тетяна Михайлівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 
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етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-3652 А] УДК 398.9:391](477)"189/194" 

4293. Галайчук О. В. Лицарство княжої доби в українському обрядовому 

фольклорі: мотиви та образи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / Галайчук Оксана Володимирівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2018-2890 А] УДК 398.8:394.7](=161.2)"11/12" 

4294. Панкова А. І. Фольклор субкультури скарбошукачів: особливості 

функціонування і специфіка тексту в українському та чеському середовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 

"Фольклористика" / Панкова Анастасія Іванівна ; НАН України, Ін-т мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2018. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (6 назв). — 100 пр. — [2018-3529 А] 

 УДК 398.2:379.824.5]:316.723(477+437.3) 

4295. Ставицька Я. В. Усний снотлумачний наратив: контекстно-функціо-

нальний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.07 "Фольклористика" / Ставицька Ярина Віталіївна ; НАН України, Ін-т 

мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3544 А] 

 УДК 398.7(=161.2) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

4296. Борук С. Д. Розвиток наукових основ створення екологічно прийнятних 

дисперсних палив для енергогенеруючих підприємств України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Борук 

Сергій Дмитрович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр., [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 

2018. — 40 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (75 назв). — 100 пр. — 

[2018-4403 А] УДК 502.174.2:662.7]:620.9(477) 

4297. Єрмаков В. М. Наукові основи забезпечення екологічної безпеки 

урбоекосистем навколо вуглевидобувних підприємств України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Єрмаков 

Віктор Миколайович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 

(66 назв). — 100 пр. — [2018-3850 А] УДК 502.1:622.8](477-21) 

4298. Кацман М. Д. Методологічні засади організації управління екологічною 

безпекою під час ліквідування наслідків аварійних ситуацій на залізничному 

транспорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Кацман Михайло Давидович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 

48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—44 (50 назв). — 100 пр. — [2018-4333 А] 

 УДК 502.17:656.2.08 

4299. Трохименко Г. Г. Комплексні маловідходні технології захисту від 

забруднення гідроекосистем : (на прикладі Миколаїв. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
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Трохименко Ганна Григорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Київ, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (55 назв). — 100 пр. — [2018-2995 А]

 УДК 502.174:502.51 

На ступінь кандидата 

4300. Баня А. Р. Роль біогенних поверхнево-активних речовин у фіторе-

медіації нафтозабруднених ґрунтів та відвалів вугільних шахт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Баня Андрій 

Романович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т фіз.-органіч. хімії і 

вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — Чернівці, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2018-3484 А] УДК 502.521:604.2 

4301. Безсонний В. Л. Підвищення екологічної безпеки поверхневих джерел 

водопостачання шляхом удосконалення басейнового принципу управління водними 

ресурсами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Безсонний Віталій Леонідович ; Сум. держ. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. 

— Суми, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

3082 А] УДК 502.172:556.18:628.1 

4302. Бойко В. В. Екологічна модернізація системи охорони атмосферного 

повітря великих міст України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколиш. 

середовища" / Бойко Володимир Володимирович ; НАН України, Держ. установа 

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

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-

4164 А] УДК 502.3:502.17:911.375](477) 

4303. Бондар М. О. Зменшення екологічної небезпеки за рахунок викорис-

тання промислових відходів для реалізації протизсувних заходів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Бондар 

Марина Олександрівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Держ. 

екол. акад. післядиплом. освіти та упр. М-ва екології та природ. ресурсів України]. 

— Кременчук (Полтав. обл.), 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3044 А] УДК 502.174 

4304. Денисенко І. Ю. Екологічна безпека процесів поводження з насосно-

компресорними трубами нафтовидобувної промисловості, забруднених сольовими 

відкладеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Денисенко Інна Юріївна ; М-во екології та природ. 

ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — Київ, 2018. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23. — 100 пр. — [2018-3970 А] 

 УДК 504.5:628.336]:622.53 

4305. Козловцева В. А. Організаційно-економічні засади впровадження 

екологічно чистих виробництв в агропромисловій сфері : автореф. дис. на здобуття 

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

охорони навколиш. середовища" / Козловцева Валентина Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України, [Одес. держ. 

екол. ун-т]. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-4271 А] УДК 502.13:631.15:338.436 

4306. Корнієць А. В. Інформаційне забезпечення геоекологічного моніторингу 

використання земель регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Корнієць Анна Вадимівна ; 
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Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 130 пр. — [2018-3511 А] 
 УДК 502.175:332.3 

4307. Кофанов О. Є. Підвищення екологічної безпеки придорожніх територій 

міста модифікацією складу і властивостей дизельного палива : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Кофанов 
Олексій Євгенович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр., [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—22 (36 назв). — 

100 пр. — [2018-3856 А] УДК 502.17:625.7](1-21):662.758.3-96 

4308. Мунтян Л. Я. Удосконалення методів оцінки екологічної безпеки при 
емісії небезпечних речовин на залізничному транспорті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Мунтян Лілія 

Яківна ; Дніпров. держ. техн. ун-т, [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. 

В. Лазаряна]. — Кам'янське (Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3283 А] 

 УДК 502.17:[504.5:66.071.8:656.2 

4309. М'якаєва Г. М. Моделювання техногенного впливу об'єктів тепло-

енергетики на гідросферу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / М'якаєва Ганна Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — 
Суми, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-

3125 А] УДК 504.61:621.1]:502.51 

4310. Савотченко О. М. Підвищення екологічної безпеки при вибухових 

роботах у кар'єрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
21.06.01 "Екол. безпека" / Савотченко Олена Миколаївна ; Дніпров. держ. техн. ун-т. 

— Кам'янське (Дніпропетров. обл.), 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2018-3221 А] УДК 502.17:622.81 

4311. Шунков В. С. Ефективні та селективні сорбційні матеріали для ви-
лучення з водних середовищ екологічно небезпечних іонів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шунков 

Василь Сергійович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води 

ім. А. В. Думанського. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-3238 А] УДК 502.174:544.723]:502.51(285) 
4312. Юрас Ю. І. Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних 

дестинацій шляхом удосконалення методології поводження з відходами : (на 

прикладі Івано-Франків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Юрас Юлія Ігорівна ; Івано-Франків. нац. техн. 
ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(25 назв). — 100 пр. — [2018-4238 А] УДК 502.174:338.483 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

4313. Кузьменко Т. С. Моногенні відображення в алгебрі комплексних 

кватерніонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.01 "Мат. аналіз" / Кузьменко Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т математики. 

— Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3434 А]

 УДК 512.623.282.2 
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4314. Плакош А. І. Застосування матричних задач в теорії груп : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та 

теорія чисел" / Плакош Андріяна Іванівна ; НАН, Ін-т математики. — Київ, 2018. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2986 А]

 УДК 512.54:512.643 
4315. Сисак К. Я. Локально нільпотентні алгебри Лі диференціювань кому-

тативних кілець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Сисак Катерина Ярославівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2909 А] УДК 512.554.3 

4316. Цімболинець Р. Ф. Бімономіальні матриці над комутативними кіль-

цями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 

"Алгебра та теорія чисел" / Цімболинець Руслана Федорівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2877 А] УДК 512.643.8 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

4317. Ботвіновська С. І. Теоретичні основи формоутворення в дискретному 
моделюванні об'єктів архітектури та дизайну : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 

Ботвіновська Світлана Іванівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. 

— 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (34 назви). — 100 пр. — [2018-3803 А] 
 УДК 514.182 

На ступінь кандидата 

4318. Болгарова Н. М. Геометрична модель формування раціональної струк-
тури архітектурного об'єкту за параметрами енергоефективності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. 

графіка" / Болгарова Наталя Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (18 назв). — 100 пр. — [2018-
4008 А] УДК 514.182 

4319. Гречнєва М. О. Геометрія двовимірної поверхні простору Мінковського 

та її грассманового образу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та топологія" / Гречнєва Марина Олександрівна ; 
НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2018-3010 А] УДК 514.764 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

4320. Бандура А. І. Властивості класів голоморфних функцій обмеженого 

індексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 

"Мат. аналіз" / Бандура Андрій Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 
2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29. — 100 пр. — [2018-3565 А] УДК 517.55 

На ступінь кандидата 

4321. Андреєв К. М. Хвилі розрідження для рівняння Кортевега — де Фріза: 

асимптотики та інтеграли руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-



   

 
107 

мат. наук : [спец.] 01.01.03 "Мат. фізика" / Андреєв Кирило Миколайович ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3482 А] 

 УДК 517.955 

4322. Безкрила С. І. Про модулі неперервності вищих порядків та р-моно-

тонне наближення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Безкрила Світлана Іванівна ; НАН України, Ін-т 

математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 11—13 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3567 А] УДК 517.17 

4323. Войтович М. А. Асимптотичні властивості субгармонійних та ана-

літичних функцій в одиничній кулі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Войтович Марія Андріївна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (13 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3330 А] УДК 517.57 

4324. Добушовський М. С. Асимптотичні властивості інтеграла Лапласа-

Стільтьєса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук (д-ра 

філософії) : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Добушовський Маркіян Степанович ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3971 А] УДК 517.53 

4325. Дорош А. Б. Апроксимація розв'язків крайових задач для диферен-

ціально-різницевих рівнянь зі змінним запізненням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Дорош Андрій 

Богданович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4169 А] УДК 517.929 

4326. Касіренко Т. М. Нерегулярні еліптичні крайові задачі у просторах 

Хермандера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.02 "Диференц. рівняння" / Касіренко Тетяна Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-2934 А] УДК 517.956.2 

4327. Коцур М. П. Аналіз методів оптимізації функціоналів від розв'язків 

одновимірних крайових задач та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 

Коцур Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3113 А] 

 УДК 517.977 

4328. Луківська Д. В. Властивості узагальнених локсодромних та еліптичних 

функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук (д-ра 

філософії) : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Луківська Дзвенислава Володимирівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-3441 А] УДК 517.583 

4329. Онипа Д. П. Граничні множини і коливання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Онипа Денис 

Павлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4202 А] УДК 517.5 

4330. Пелехата О. Б. Загальні крайові задачі з параметром : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / 

Пелехата Ольга Богданівна ; НАН України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3530 А] УДК 517.927 



   

 
108 

4331. Сисоєв Д. В. Умови розв'язності матричних крайових задач для систем 

диференціальних рівнянь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Сисоєв Денис Віталійович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Донбас. держ. пед. ун-т]. — Чернівці, 2018. — 23, 

[1] с. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 120 пр. — [2018-4435 А] УДК 517.954 

4332. Соловйова М. В. Наближення операторами і функціоналами, що 

досягають норми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Соловйова Марія В'ячеславівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 19, [1] с. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 

[2018-2873 А] УДК 517.98 

4333. Сухорукова О. О. Узагальнені Ј-внутрішні і γ-твірні матриці-функції та 

індефінітні інтерполяційні проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Сухорукова Олена Олегівна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2911 А]

 УДК 517.982.4 

4334. Унгурян Г. М. Задача Коші для параболічних систем типу Шилова з 

невід'ємним родом і коефіцієнтами обмеженої гладкості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Унгурян 

Галина Михайлівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4229 А] УДК 517.953.3 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

4335. Стельмащук В. В. Аналіз узагальнених задач термоп'єзоелектрики та 

проекційно-сіткові схеми їх розв'язування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.07 "Обчислюв. математика" / Стельмащук Віталій 

Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-3231 А] УДК 519.63 

4336. Чистяков О. В. Гібридні алгоритми дослідження та розв'язування 

алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Чистяков Олексій Валерійович ; НАН України, Ін-т кібернетики 

ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-3635 А] УДК 519.61 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

4337. Базилевич Ю. М. Методи декомпозиції матричних математичних 

моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Базилевич Юрій Миколайович ; 

НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, [ДВНЗ "Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури"]. — Київ, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (46 назв). 

— 100 пр. — [2018-3242 А] УДК 519.876:519.612 

4338. Недашківська Н. І. Методологія та інструментарій підтримки прийняття 

рішень на основі ієрархічних та мережевих моделей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / 
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Недашківська Надія Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (55 назв). — 

120 пр. — [2018-4198 А] УДК 519.816 

4339. Ситник О. О. Методи математичного та комп'ютерного моделювання 

динаміки вимірювальних перетворювачів на основі інтегральних рівнянь : автореф. 

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

та обчислюв. методи" / Ситник Олександр Олексійович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 52 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—46 (75 назв). — 100 пр. — [2018-4476 А] УДК 519.876.5+004.94]:621.314 

На ступінь кандидата 

4340. Гураль І. В. Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках 

в умовах структурної та параметричної невизначеності : автореф. дис. на здобуття 

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

методи" / Гураль Ірина Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Тернопіл. 

нац. екон. ун-т]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-4414 А] УДК 519.85:662.767.2.032 

4341. Зражевська Н. Г. Методи і моделі прогнозування мір динамічних 

фондових ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Зражевська Наталія 

Григорівна ; 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. — [2018-3348 А]

 УДК 519.816:336.76.021 

4342. Чабак Л. М. Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач 

рівноважного програмування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Чабак Любов 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Держ. ун-т інфраструктури та 

технологій]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-3235 А] УДК 519.85 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження.  

Геодезія 

На ступінь кандидата 

4343. Скорик А. О. Тонка структура радіовипромінювання пульсарів у 

декаметровому діапазоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Скорик Анастасія Олек-

сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН України]. — 

Харків, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—19 (25 назв). — [2018-3066 А] 

 УДК 52-77 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 

4344. Кравцов І. П. Огляд Північного неба з метою пошуку джерел 

спорадичного радіовипромінювання декаметрових хвиль : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / 

Кравцов Ігор Петрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Радіоастрон. ін-т НАН 

України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-4459 А] УДК 523.4-77 
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524 Зорі. Зоряні системи. Всесвіт 

На ступінь кандидата 

4345. Дзіковський Д. В. Узагальнення моделі С. Чандрасекара в теорії масив-

них вироджених карликів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / Дзіковський Дмитро 

Володимирович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (35 назв). — 

100 пр. — [2018-3657 А] УДК 524.31*5 

4346. Кошмак І. О. Моделювання світіння низькометалічних зон Н ІІ, які 

оточують області спалахового зореутворення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.02 "Астрофізика, радіоастрономія" / 

Кошмак Ігор Олександрович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Одеса, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (39 назв). — 

100 пр. — [2018-3667 А] УДК 524.523:535.373.2 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

4347. Атаманенко Ю. Ю. Геоінформаційна технологія реєстрації та карто-

графування дорожньо-транспортних пригод з використанням безпілотних літальних 

апаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 

"Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Атаманенко Юлія Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури, [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 100 пр. — [2018-4443 А] 

 УДК 528.837:629.7.014.9:656.08 

4348. Горковчук Д. В. Уніфіковані моделі баз геопросторових даних геоін-

формаційної системи містобудівного кадастру : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та карто-

графія" / Горковчук Денис Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4447 А]

 УДК 528.4 

4349. Ємець О. А. Удосконалення технологій землеустрою територій між-

народних автомобільних транспортних коридорів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Ємець 

Олег Анатолійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3972 А] 

 УДК 528.4:625.711.1(100) 

4350. Максимова Ю. С. Геоінформаційні моделі наборів профільних 

геопросторових даних генеральних планів населених пунктів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг 

земель" / Максимова Юлія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4464 А] 

 УДК 528.4 

4351. Стрілець В. С. Методика врахування температурних деформацій будівель-

них конструкцій при виконанні геодезичних робіт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та карто-
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графія" / Стрілець Валентина Станіславівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

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

4477 А] УДК 528.48 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

4352. Лашкін В. М. Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих 
середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.04.02 "Теорет. фізика" / Лашкін Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т 
теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Ін-т ядер. дослідж.]. — Київ, 2018. — 32 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 27—30 (38 назв). — 100 пр. — [2018-3275 А] УДК 530.145.86 

На ступінь кандидата 

4353. Ільїнська О. О. Квантові електромеханічні та термоелектричні ефекти у 
наносистемах зі спін-поляризованими електронами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Ільїнська Ольга 
Олександрівна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 
Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-
4451 А] УДК 530.145:538.9 

4354. Карпов Д. С. Особливості електродинаміки мезоскопічної системи 
надпровідних квантових бітів, що взаємодіють з резонатором : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Карпов Денис Сергійович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 
ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 
100 пр. — [2018-4456 А] УДК 530.145:538.9 

4355. Нємченко Є. К. Процеси теплоперенесення та електрична активність в 
моделях взаємодіючих квазічастинок надплинного гелію : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Нємченко Єгор 
Костянтинович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 
(14 назв). — 100 пр. — [2018-3204 А] УДК 530.145:538.941 

4356. Питюк О. Ю. Теорія спектрів квазічастинок перенормованих багато-
фононними процесами у 3D та низькорозмірних структурах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Питюк Олеся Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. 
— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2018-4056 А] 

 УДК 530.13:538.958 
4357. Хелемеля О. В. Втрати енергії важкої зарядженої частинки в за-

магніченому електронному газі з анізотропною температурою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 
Хелемеля Олексій Володимирович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. — Суми, 
2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-
3392 А] УДК 530.145:537.53 

4358. Яхневич М. Я. Вплив зовнішніх полів та домішок на оптичні властивості 

багатошарових сферичних наноструктур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Яхневич Марія Ярославівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2018-4079 А] УДК 530.13:538.958 
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531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

4359. Возняк А. О. Дослідження рівномірних, маятникових і прецесійних 

рухів гіростата зі змінним гіростатичним моментом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / Возняк Аліна 

Олександрівна ; НАН України, Ін-т математики, [Ін-т приклад. математики і 

механіки НАН України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2812 А] УДК 531.38+531.5 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

4360. Кочіна М. В. Керування когерентними вихровими структурами в 

камерах змішування криловими вихорогенераторами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / 

Кочіна Марія Вікторівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4104 А] 

 УДК 532.527:533.694.73 

4361. Осипчук М. М. Застосування вихрової гідродинаміки до проблем 

утворення і еволюції планетарних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Осипчук 

Микола Миколайович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3453 А] 

 УДК 532.5 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

4362. Грицак Р. В. Характеристики і параметри плазми в газорозрядних 

короткохвильових випромінювачах на основі молекул води та фреону : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. 

електроніка" / Грицак Роксолана Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". 

— Ужгород, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 110 пр. — [2018-4413 А]

 УДК 533.92:621.387 

4363. Лазученков Д. М. Удосконалення зондових методів для визначення 

параметрів нейтрального і заряджених компонентів потоків розрідженої лабора-

торної та іоносферної плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Лазученков Дмитро 

Миколайович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т техн. механіки НАН 

України і Держ. косм. агентства України]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3274 А] УДК 533.95 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

4364. Медвідь І. І. Оптичні властивості та рекомбінаційні процеси в тонких 

плівках на основі складного оксиду (Y0.06Ga0.94)2O3 : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Медвідь 

Іванна Іванівна ; Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2018-3767 А]

 УДК 535.3:[546.681-31:544.023 

4365. Рибак А. С. Ефекти структурування нано- та мікрометрового масштабу в 

твердотільних середовищах під дією фемтосекундного лазерного випромінювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 

"Оптика, лазер. фізика" / Рибак Андрій Станіславович ; НАН України, Ін-т фізики. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2018-3992 А] 

 УДК 535.37:538.91 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

4366. Воробйов Л. Й. Науково-практичні засади кондуктивної калориметрії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та 

методи вимірювання тепл. величин" / Воробйов Леонід Йосипович ; НАН України, 

Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(50 назв). — 100 пр. — [2018-3653 А] УДК 536.6 

4367. Ковтун С. І. Науково-технічні засади забезпечення єдності вимірювань 

поверхневої густини теплового потоку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання тепл. величин" / 

Ковтун Світлана Іванівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2018. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—34 (33 назви). — 100 пр. — [2018-3109 А] 

 УДК 536.629.7:536.2 

На ступінь кандидата 

4368. Рубець С. П. Гомогенізація та фазове розшарування концентрованих 

твердих розчинів 
3
Не–

4
Не : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Рубець Сергій Петрович ; НАН 

України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (31 назва). — 100 пр. — [2018-3870 А] 

 УДК 536.421.4:538.941 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

4369. Воловічев І. М. Транспорт нерівноважних носіїв заряду в багатокомпо-

нентних плазмоподібних середовищах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Воловічев Ігор Миколайович ; 

НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2018. — 

36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33. — 100 пр. — [2018-4248 А] УДК 537.3 

4370. Лисенков Е. А. Перколяційні явища у системах на основі аліфатичних 

олігоетердіолів та вуглецевих нанотрубок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.19 "Фізика полімерів" / Лисенков Едуард 

Анатолійович ; Ін-т хімії високомолекуляр. сполук, НАН України, [Миколаїв. нац. 

ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—

36 (51 назва). — 100 пр. — [2018-4284 А] УДК 537.31:54-126-022.532]:66.067.1 
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На ступінь кандидата 

4371. Батраков О. Б. Радіаційно-пучковий технологічний комплекс на базі 

імпульсних сильнострумових прискорювачів релятивістських електронних пучків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.20 "Фізика 

пучків зарядж. частинок" / Батраков Олексій Борисович ; НАН України, Нац. наук. 

центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4242 А] УДК 537.533.7 

4372. Бондаренко А. В. Нелінійна динаміка сильно зв'язаної пари магнітних 

вихорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат наук : [спец.] 

01.04.02 "Теорет. фізика" / Бондаренко Артем Васильович ; М-во освіти і науки 

України, НАН України, Ін-т магнетизму. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 75 пр. — [2018-4322 А] УДК 537.61 

4373. Луканюк М. В. Перехідні та реверсивні фотостимульовані структурні 

перетворення в плівках халькогенідних скловидних напівпровідників та інтер-

ференційна фотолітографія на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Луканюк Марія Василівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 

України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2018-

3916 А] УДК 537.311.322.082.54:621.383.4 

4374. Матківський О. М. Фізико-хімічні властивості термоелектричних нано-

композитів на основі сполук IV—VI : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Матківський Остап 

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

Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

4289 А] УДК 537.32:620.168-022.532 

4375. Приступа В. І. Збудження когерентних кільватерних полів у діелектрич-

них, плазмових та плазмово-діелектричних мультибанчевих кільватерних прискорю-

вачах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.20 

"Фізика пучків зарядж. частинок" / Приступа Валерій Іванович ; НАН України, Нац. 

наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (24 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4211 А] УДК 537.533.7 

4376. Федюшко О. Ю. Електромагнітний метод і технічні системи захисту 

плодів від грибкових хвороб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Федюшко Олександр 

Юрійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3389 А] 

 УДК 537.8:632.935.4 

4377. Хрустальов В. М. Особливості магнітних та магнетоелектричних 

властивостей кристалів LiCoPO4 та LiNiPO4 в сильному імпульсному магнітному 

полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 

"Магнетизм" / Хрустальов Володимир Михайлович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т 

низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3876 А] УДК 537.63:537.622.5 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

4378. Оліх О. Я. Акусто- та радіаційно-індуковані явища в поверхнево-

бар'єрних кремнієвих та арсенід-ґалієвих структурах : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Оліх Олег 

Ярославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 34 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 26—31. — 130 пр. — [2018-2864 А] УДК 538.971:538.951 

4379. Решетняк О. М. Структура та властивості зміцнювальних нанокрис-

талічних покриттів на основі нітридів металів, осаджених з фільтрованої вакуумно-

дугової плазми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Решетняк Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т 

електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — 

Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (41 назва). — 100 пр. — 

[2018-3219 А] УДК 538.975:621.793.74 

На ступінь кандидата 

4380. Бричевський М. М. Утворення структури, механічна поведінка і 

киснево-йонна провідність кераміки на основі двоокису цирконію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Бричевський Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича. — Київ, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4404 А] УДК 538.91+538.95]:666.3-12 

4381. Буківський А. П. Природа та кінетика фотолюмінесценції гетерогенних 

твердих розчинів PbCdI2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Буківський Анатолій Петрович ; НАН 

України, Ін-т фізики. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3169 А] УДК 538.958 

4382. Гамаюнова Н. В. Мікроконтактні дослідження залізовмісних над-

провідників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гамаюнова Ніна Володимирівна ; НАН України, 

Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3416 А] УДК 538.945 

4383. Корнієць А. В. Низькотемпературні акустичні та пружні властивості 

чистого гафнію, цирконію і аморфних сплавів на основі цирконію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Корнієць Анатолій Васильович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. 

ін-т". — Харків, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-4273 А] УДК 538.951/.953 

4384. Кріщенко І. М. Резонансно-оптичні властивості композитних пористих 

плівок з масивами Au (Ag) наночастинок, одержаних методом імпульсного лазерного 

осадження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Кріщенко Ірина Миронівна ; НАН України, Ін-т 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2018-3590 А] УДК 538.975 

4385. Мазур О. Ю. Кінетика формування доменних структур у сегнето-

електриках у зовнішньому електричному полі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мазур Ольга 

Юріївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Ін-т фізики гірн. процесів НАН 

України]. — Дніпро, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 

[2018-4189 А] УДК 538.91:538.956 

4386. Малєєв М. В. Особливості процесу формування покриттів з прискорених 

потоків іонів С60 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Малєєв Максим Валерійович ; НАН України, Ін-т 
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електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-3762 А] 

 УДК 538.971:544.431.134 

4387. Михайленко Х. О. Дисипативні процеси при резонансному збудженні 

слабко турбулентної течії у надплинному гелії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.09 "Фізика низ. температур" / Михайленко 

Христина Олексіївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. 

— Харків, 2018. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (22 назви). — 100 пр. — [2018-

3060 А] УДК 538.941 

4388. Мінакова К. О. Низьковимірні особливості квазічастинних спектрів і 

низькотемпературних термодинамічних характеристик наноструктур на основі 

графену : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Мінакова Ксенія Олександрівна ; НАН України, Ін-т 

електрофізики і радіац. технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — [2018-3282 А] 

 УДК 538.958:546.26-3 

4389. Новохацька А. О. Вплив надлишкового марганцю на формування 

структури і магніторезистивних властивостей легованих манганітів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Новохацька Анастасія Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріало-

знавства ім. І. М. Францевича, [Донец. фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Київ, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (34 назви). — 100 пр. — [2018-

4427 А] УДК 538.955:547.716 

4390. Паюк О. П. Вплив модифікування на структурні та фізичні властивості 

трисульфіду миш'яку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Паюк Олександр Петрович ; НАН України, 

Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—18. — 100 пр. — [2018-4054 А] 

 УДК 538.958:661.645-96 

4391. Петрушенко С. І. Фазові перетворення та температурна еволюція 

морфологічної будови багатошарових плівок, які складаються з шарів легкоплавких 

металів (Pb, Bi, Sn або In) та більш тугоплавких речовин (C, Mo або Cu) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Петрушенко Сергій Іванович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-

3211 А] УДК 538.975:621.793 

4392. Подуст Г. П. Провідність та люмінесценція монокристалічного ZnSe при 

рентгенівському збудженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Подуст Галина Петрівна ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 14 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—12. — 

100 пр. — [2018-3693 А] УДК 538.911:[537.31+535.37 

4393. Савич С. В. Структурна релаксація і вплив старіння на процеси переносу 

у ВТНП-сполуках системи 1—2—3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Савич Сергій Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 26 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 22—24 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3139 А] УДК 538.945 

4394. Саєнко Г. В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних 

аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Саєнко Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — [2018-2828 А] 

 УДК 538.9:669.017.1-026.764 

4395. Синякіна С. А. Еволюція структури нанопорошків системи ZrO2-3 мол. 

% Y2O3 в умовах впливу високого тиску та температури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Синякіна 

Сусанна Ашотівна ; 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. 16—18. — 100 пр. — [2018-3065 А] УДК 538.91 

4396. Сторожилов Г. Є. Формування мікроструктури і змінення властивостей 

сплаву НТ-50 при деформаційно-термічних впливах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Сторожилов 

Геннадій Євгенійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. 

наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (43 назви). — 100 пр. — [2018-3792 А] УДК 538.91:[539.4.016:669.017 

4397. Сунгуров Б. С. Вплив радіаційно-індукованих мікроструктурних 

дефектів на процеси накопичення водню та зміцнення аустенітної сталі SS316 : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Сунгуров Богдан Сергійович ; НАН України, Нац. наук. центр 

"Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4307 А] УДК 538.91:669.15-194.56.019]:539.16 

4398. Широкорад Д. В. Еволюція вільних металевих кластерів при бомбар-

дуванні низькоенергетичними кластерами аргону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Широкорад 

Дмитро Вікторович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Запоріз. 

нац. техн. ун-т]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

[2018-3159 А] УДК 538.971 

4399. Юрченко Л. П. Дослідження методом електронного парамагнітного 

резонансу дефектної структури сегнетоелектричних матеріалів зі структурою 

перовськіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Юрченко Леся Петрівна ; НАН України, Ін-т 

проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3318 А] 

 УДК 538.91:537.8-047.37 

539 Фізична природа матерії 

На ступінь доктора 

4400. Шкурдода Ю. О. Електрофізичні і магніторезистивні властивості 

несиметричних та гранульованих систем в умовах протікання твердофазних реакцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика 

приладів, елементів і систем" / Шкурдода Юрій Олексійович ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (54 назви). — 100 пр. — [2018-

2839 А] УДК 539.955 

4401. Яремчук І. Я. Хвилеводний, плазмон-поляритонний і плазмонний 

резонансні ефекти в мікро- та наноструктурах для сенсорної електроніки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 



   

 
118 

тіла" / Яремчук Ірина Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (65 назв). — 100 пр. — [2018-4076 А] 

 УДК 539.91-022.53:533.95]:621.38 

На ступінь кандидата 

4402. Бадалян А. Ю. Формування та режими руху ансамблів наночастинок в 

рамках статистичної теорії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бадалян Анна Юріївна ; Сум. держ. ун-

т. — Суми, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2018-

2802 А] УДК 539.91:539.12-022.532 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь доктора 

4403. Кизима О. А. Структура і механізми агрегації та комплексоутворення в 

рідинних системах з фулеренами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" ; 03.00.02 

"Біофізика" / Кизима Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—33. — 100 пр. — [2018-3052 А] 

 УДК 539.196:532.74 

4404. Степаньян С. Г. Молекулярна структура конформаційно лабільних 

біологічних сполук ізольованих в низькотемпературних матрицях інертних газів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 

"Теплофізика та молекуляр. фізика" / Степаньян Степан Григорович ; НАН України, 

Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—33 (35 назв). — 100 пр. — [2018-3942 А] УДК 539.19 

4405. Теус С. М. Вплив водню на міжатомну взаємодію, фазові перетворення 

та властивості дислокацій в сплавах на основі 3d-металів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.13 "Фізика металів" / Теус Сергій 

Миронович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2018. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—40. — 100 пр. — [2018-2912 А] 

 УДК 539.186:546.3-1]:546.215 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

4406. Мельниченко Т. В. Структура та властивості конденсованих металевих 

наноматеріалів, отриманих електронно-променевим випаровуванням у вакуумі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Мельниченко Тетяна Всеволодівна ; НАН України, Ін-т електрозварю-

вання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2018. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (53 назви). 

— 140 пр. — [2018-4467 А] УДК 539.234:620.22 

На ступінь кандидата 

4407. Власов О. І. Деформування багатошарових ортотропних конструктивно 

неоднорідних оболонок при динамічних навантаженнях : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Власов Олег Ігорович ; Запоріз. нац. ун-т, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. 
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— Запоріжжя, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-4366 А] УДК 539.37 
4408. Глазунов С. М. Квазістатичні та динамічні фрикційні ефекти при бурінні 

глибоких свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Глазунов Сергій Миколайович ; Нац. трансп. ун-т. 

— Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-
4022 А] УДК 539.3:622.24 

4409. Жулай Д. С. Нелінійно-оптичні та фото-електричні ефекти в нових 

нанокомпозитах анізотропних стекол алканоатів металів з напівпровідниковими та 

металевими наночастинками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.15 "Фізика молекуляр. та рідких кристалів" / Жулай Дмитро 
Сергійович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2018-3582 А] УДК 539.2 

4410. Лимар О. О. Коливання прямокутної пластини, що розділяє рідини 

різної щільності в прямокутному каналі з пружними підставами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Лимар Олександр Олександрович ; Запоріз. нац. ун-т, [Донец. нац. 

ун-т ім. Василя Стуса]. — Запоріжжя, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-4381 А] УДК 539.3:532.3 

4411. Мартиненко В. Г. Розробка методів розрахунку елементів конструкцій із 
в'язкопружних композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Мартиненко 

Володимир Геннадійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3365 А] 
 УДК 539.376 

4412. Панкратьєв С. А. Напружено-деформований стан чотирикутних пластин 

з ортотропних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Панкратьєв Сергій 
Анатолійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. — Київ, 2018. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4204 А] 

 УДК 539.37 

4413. Фасоляк А. В. Динаміка циліндричних оболонок в тривимірному пруж-

ному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Фасоляк Антон Володи-

мирович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-4479 А] УДК 539.312 

4414. Хорольський О. В. Структурні та нерівноважні властивості розчинів 
полівінілового спирту у диметилсульфоксиді та воді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / 

Хорольський Олексій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Полтав. 

нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2018-2998 А] УДК 539.2:544.35 
4415. Яковенко Н. Д. Динамічні задачі для циліндричних тіл з непружних 

матеріалів з мікроструктурними перетвореннями при імпульсному термомеханіч-

ному навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Яковенко Ніна Дмитрівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка НАН 

України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2018-3319 А] УДК 539.3 
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54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

4416. Арабаджи М. В. Атомно-абсорбційне визначення міді, цинку, свинцю, 

кадмію і селену в біологічних рідинах та продуктах харчування за допомогою 

атомізатора графітова втулка-фільтр з вугільною ниткою-колектором : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 

Арабаджи Михайло В'ячеславович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богат-

ського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3323 А] УДК 543.421:546]:664 

4417. Варченко В. В. Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтам-

перометричного визначення електроактивних сполук індольного ряду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 

Варченко Вікторія Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 

монокристалів НАН України]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 19—21(13 назв). — 100 пр. — [2018-3573 А] УДК 543.552:543.63 

4418. Мальцев Г. В. Застосування люмінесцентного методу аналізу для 

вивчення взаємодії деяких лікарських речовин з ДНК та протеїнами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 

Мальцев Георгій Володимирович ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського. 

— Одеса, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-3122 А] УДК 543.482.6:615.322 

544 Фізична хімія 
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4419. Роїк О. С. Атомна структура розплавів алюмінію з 3d-металами (Mn, Fe, 

Co, Ni, Cu) та кремнієм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Роїк Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (45 назв). — 

100 пр. — [2018-2906 А] УДК 544.1:669.71.017.1 

На ступінь кандидата 

4420. Бараков Р. Ю. Вплив умов темплатного синтезу на будову і кислотність 

мікро-мезопористих композитів алюмосилікатів з нанокристалічним цеолітом  

ZSM-5 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Бараков Роман Юрійович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії 

ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). 

— 100 пр. — [2018-3485 А] УДК 544.057:549.6 

4421. Вороніна О. В. Електродні процеси на сплавах та сполуках ванадію в 

водневій енергетиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Вороніна Олена Володимирівна ; Нац. техн.  

ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4249 А] УДК 544.65:669.292.5 

4422. Галій О. З. Вплив хімічного та фазового складу, а також стану поверхні 

на електрохімічні властивості сплавів ZrNiMnCrMe (Me=V, Al) та електродів на їх 

основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 "Фіз. 
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хімія" / Галій Оксана Зіновіївна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства 

ім. І. М. Францевича. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-4408 А] УДК 544.6.076.32-034:669.018 

4423. Горбань М. В. Моніторинг та дисперсно-фазовий розподіл органічних 

екотоксикантів у природній воді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Горбань Максим Володимирович ; НАН 

України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-2847 А] 

 УДК 544.77:502.51:504.5 
4424. Горда Р. В. Сорбція благородних металів на поверхні силікагелю та 

фітосорбентів з прищепленими тіосечовинними групами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Горда Руслана 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф. Д. Овчаренка. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3890 А] 
 УДК 544.723:669.21/.23 

4425. Мешкіні Фар Сеїд Реза. Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та 

нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування CO2 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Мешкіні Фар 
Сеїд Реза ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4135 А] УДК 544.47 

4426. Милін А. М. Каталітичний синтез етиллактату і молочної кислоти на 

основі гліцерину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" / Милін Артур Миколайович ; НАН України, Ін-т 
біоорганіч. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря, [Ін-т сорбції та проблем 

ендоекології]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-3679 А] УДК 544.47:547.426.1 

4427. Савчук О. О. Електросинтез нанокомпозитів на основі нікелю із 
метилсульфонатних електролітів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Савчук Олександра Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—17 (28 назв). — 100 пр. — [2018-3140 А] УДК 544.654.2 
4428. Садовський Д. Ю. Формування структури дисперсних систем на основі 

природного вугілля та рідких органічних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.11 "Колоїд. хімія" / Садовський Дмитро 

Юрійович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-
2871 А] УДК 544.773:662.66 

4429. Сачук О. В. Вплив механохімічної та ультразвукової обробок на 

властивості бінарних систем на основі оксидів Zn, Ce та Mo : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Сачук Олена 
Володимирівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, [Ін-т сорбції та 

проблем ендоекології НАН України]. — Київ, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—19 (31 назва). — 100 пр. — [2018-3376 А] УДК 544.463 

4430. Фарафонов В. С. Локалізація та гідратація органічних барвників в 

міцелах поверхнево-активних речовин за даними молекулярно-динамічного 
моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.04 "Фіз. хімія" / Фарафонов Володимир Сергійович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-2874 А] УДК 544.77.022.532:547.97 
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4431. Гуртовий Р. І. Будова, люмінесцентні та електрофізичні властивості 

карбоксилатних координаційних полімерів на основі азамакроциклічних комплексів 

нікелю(ІІ), міді(ІІ) і цинку(ІІ) та їх композитів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Гуртовий Роман 

Ігорович ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3656 А] 

 УДК 546.742+546.56+546.47]:539.2 

4432. Джига Г. М. Модифіковані сполуками Pd(II) та Cu(II) бентоніти в 

реакціях окиснення монооксиду карбону, діоксиду сульфуру та розкладання озону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Джига Ганна Михайлівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3738 А] 

 УДК 546.26-31+546.224-31+546.214]:544.146.5 

4433. Іваха Н. Б. Синтез і властивості моно- та полімерних β-дикарбонільних 

комплексів Cu(II), Ni(II), Nd(III), Er(III), Yb(III) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Іваха Надія Борисівна ; 

НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

3349 А] УДК 546.5/.7-386.057 

4434. Ізюмський М. С. Термічна деструкція кластерних галогенокарбок-

силатів диренію(ІІІ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Ізюмський Максим Сергійович ; НАН України, Ін-т заг. 

та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського, [ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-3351 А] 

 УДК 546.719-3:542.46 

4435. Міщенко А. М. Вплив природи замісників та електронної будови металу 

на склад, стійкість та властивості β-дикарбонільних комплексів лантанідів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Міщенко Артем Максимович ; НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії 

ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 

80 пр. — [2018-3368 А] УДК 546.650-386 

4436. Пуля А. В. Синтез, будова, властивості координаційних сполук 3d-

металів з бенздіазепін- та піридиновими лігандами гідразид-гідразонового типу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. 

хімія" / Пуля Ангеліна В'ячеславівна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богат-

ського, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-3374 А] УДК 546.7-3:54.02.057 

4437. Саф'янова І. С. Металокрауни на основі піколін- та хінолінгідрокса-

мових кислот, що містять купрум(ІІ) або кобальт(ІІ/ІІІ) в металомакроциклічному 

контурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 

"Неорганіч. хімія" / Саф'янова Інна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

4061 А] УДК 546.3-32 

4438. Сенчук О. Ю. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук у 

системах {Ce,Gd}-{Ti, Zr}-{Sn,Sb} : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Сенчук Олександр Юрійович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. 

— 100 пр. — [2018-3034 А] УДК 546-3:544.344.022.4 

4439. Смітюх О. В. Фазові рівноваги і кристалічна структура проміжних фаз у 

системах R2X3 — R'2X3 — PbX (D
iv
X2) (де R, R' — Y, La, Ce, Pr, Tb, Dy, Ho, Er; D

iv 
— 

Si, Ge, Sn; X — S, Se) за температури 770 К : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Смітюх Олександр Вікторович ; 

ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Ужгород, 

2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 (24 назви). — 130 пр. — [2018-2833 А] 

 УДК 546-1:544.344 

4440. Стецюк О. М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних 

комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Стецюк Олег 

Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Лаб. "Мольтек-Анжу" ун-ту 

м. Анже (Франція)]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-4066 А] УДК 546.302 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

4441. Рябухін С. В. Системи на основі триметилсилілгалогенідів для про-

ведення гетероциклізацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Рябухін Сергій Вікторович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 42 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 32—40 

(72 назви). — 200 пр. — [2018-4118 А] УДК 547.8 

4442. Свердліковська О. С. Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги 

— іонні рідини нового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Свердліковська Ольга Сергіївна ; 

Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 2018. — 51 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—47 (86 назв). — 100 пр. — [2018-4301 А] УДК 547.233.4 

На ступінь кандидата 

4443. Бугера О. І. Синтез і властивості моно- та дихромофорних флуорес-

центних зондів для детекції АТФ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Бугера Олександра Ігорівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 110 пр. — [2018-4124 А] УДК 547.972.2 

4444. Буханько В. О. Двофотонна активація вивільнення нітроген(ІІ) оксиду з 

рутеній-нітрозильних комплексів, що містять ліганди різної електронодонорної 

здатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Буханько Валерій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Лаб. координац. хімії (LCC UPR 8241), Тулуза, Франція]. — Київ, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-

2922 А] УДК 547-304:546.96 

4445. Жерш С. А. Похідні конформаційно обмежених гетероаліфатичних 

аміносульфонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 

[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Жерш Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 130 пр. — [2018-4262 А] УДК 547.47 
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4446. Кулешова О. О. Циклічні 2-азагетарил-3-енамінонітрили в синтезі 

функціоналізованих азагетероциклів, металокомплексів та зондів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кулешова 

Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Лаб. координац. хімії 

(LCC UPR 8241), Тулуза, Франція]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 17—20. — 100 пр. — [2018-2939 А] УДК 547.7-304.7 

4447. Орел Л. А. Синтез та властивості циклодекстринвмісних полімерних 

матриць як носіїв біологічно активних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Орел 

Людмила Андріївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-

3607 А] УДК 547.458.68-126:615 

4448. Піткович Х. Є. Арилювання п'яти- і шестичленних гетероциклів 

арендіазонієвими солями та перетворення продуктів реакцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Піткович 

Христина Євгенівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). 

— 100 пр. — [2018-3292 А] УДК 547.7/.8.057 

4449. Попова А. В. Синтез та властивості аналогів природних ауронів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. 

хімія" / Попова Антоніна Валеріївна ; НАН України, Ін-т біоорганіч. хімії та 

нафтохімії ім. В. П. Кухаря. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3134 А] УДК 547.728.057 

4450. Семененко О. М. Синтез і хімічні властивості гідрокси- та оксопохідних 

тритерпеноїдів лупанового ряду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Семененко Олександр Миколайович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа "НТК "Ін-т моно-

кристалів" НАН України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-3788 А] УДК 547.9 

4451. Синенко В. О. Одержання нових біологічно активних 1,3-тіазолів з 

використанням літіюючих агентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Синенко Віталій Олегович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря. — Київ, 2018. — 22 с. : 

схеми. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3700 А] 

 УДК 547.78.05 

4452. Ткаченко І. В. Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових 

гетерополіциклічних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ткаченко Ігор Вікторович ; Держ. ВНЗ 

"Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Дніпро, 

2018. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

4225 А] УДК 547.46'054:547.8.057 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

4453. Демченко О. С. Технологічна мінералогія відходів дробильно-сорту-

вальних фабрик Криворізького басейну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Демченко Олег 

Сергійович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Се-

мененка, [Криворіз. нац. ун-т]. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-3099 А] УДК 549:622.34'17(477.63) 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

4454. Зюльцле О. В. Геохронологія порід зони зчленування Росинсько-

Тікицького та Дністровсько-Бузького мегаблоків Українського щита : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Зюльцле 

Олег Веніамінович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М. П. Семененка. — Київ, 2018. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-3107 А] УДК 550.42+550.93](477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

4455. Чаплигіна А. Б. Дендрофільні горобцеподібні (Passeriformes) як струк-

турно-функціональний елемент антропогенно трансформованих лісових біогео-

ценозів Північно-Східної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Чаплигіна Анжела Борисівна ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Дніпро, 2018. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2018-3313 А] 

 УДК 574.4:591.553:598.282/.296](477.5) 

На ступінь кандидата 

4456. Бургаз М. І. Особливості формування іхтіоценозу Шаболатського 

лиману в умовах антропогенної трансформації водойми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Бургаз Марина 

Іванівна ; НАН України, Ін-т мор. біології, [Одес. держ. екол. ун-т]. — Одеса, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-4245 А] 

 УДК 574.5:597.2/.5](262.5.04:477.74) 

4457. Єрмоленко С. В. Екологічні особливості змій роду Natrix в умовах 

степового Придніпров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Єрмоленко Сергій Вадимович ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2018-3262 А] УДК 574.4:598.115.31 

4458. Шавріна В. І. Еколого-функціональна роль сполучних територій еко-

мережі Поділля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Шавріна Віра Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21. — 100 пр. — [2018-3078 А] УДК 574.4:582](477.44) 
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575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

4459. Якимчук Р. А. Генетичні наслідки забруднення навколишнього 

середовища природними й техногенними мутагенними чинниками : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Якимчук Руслан 

Андрійович ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 2018. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — [2018-3638 А] УДК 575.224:504.5 

На ступінь кандидата 

4460. Балацький В. В. Роль α-Е-катеніну у постнатальному розвитку серця : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 

"Молекуляр. генетика" / Балацький Володимир Вікторович ; Ін-т молекуляр. біології 

і генетики НАН України. — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4121 А] УДК 575.1:577.122]:611.12.013 

4461. Курінний Д. А. Модифікація радіаційно-індукованого мутагенезу в 

лімфоцитах периферичної крові людини з використанням астаксантину : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / 

Курінний Денис Аркадійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 

наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

22. — 100 пр. — [2018-3359 А] УДК 575.224.4:612.112 

4462. Скоробагатько Д. О. Компоненти пристосованості, ендоредуплікація та 

міжхромосомні взаємодії в потомстві Drosophila melanogaster Meig. після гострого γ-

опромінювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.15 "Генетика" / Скоробагатько Дар'я Олександрівна ; Держ. установа "Нац. 

наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-3142 А] УДК 575.116.033:539.112]:595.77 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

4463. Мальцева В. Є. Вікові особливості перебудови хребтового рухового 

сегменту поперекового відділу хребта щурів після дії свинцю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 

гістологія" / Мальцева Валентина Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. 

мед. наук України"]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-3445 А] УДК 576.7.044:546.81 

4464. Плоховська С. Г. Захисна роль оксиду азоту від впливу низьких 

температур на організацію актинових філаментів Arabidopsis thaliana : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. 

біологія, гістологія" / Плоховська Світлана Григорівна ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3293 А] 

 УДК 576.311.348.2:53.096 



   

 
127 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

4465. Лихацький П. Г. Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію 

нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених порушень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лихацький Петро 

Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Львів, 2018. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (37 назв). — 120 пр. — [2018-4421 А] 

 УДК 577.12.044:615.9]:616-008.9-08-092.9 

На ступінь кандидата 

4466. Гармаш Я. А. Роль сигнального шляху ERN1 в регуляції експресії генів, 

що кодують синтез ензимів гліколізу та пентозофосфатного шунта : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гармаш Яна 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4020 А] УДК 577.15:577.21 

4467. Іванович Я. І. Генетичне профілювання для маркер-опосередкованого 

добору сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / 

Іванович Ярослав Іванович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології 

та геноміки НАН України", [Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України]. — 

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

3746 А] УДК 577.213.3:575.17:634.23](477) 

4468. Коваль Т. В. Протеолітична деградація білків як фактор метаболічної 

дисфункції за кислотного опіку стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Коваль Тетяна Валентинівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-3184 А] УДК 577.122:616.329-001.3 

4469. Копаниця О. М. Біохімічні механізми пошкодження тканин організму за 

умов експериментального застосування карагінану : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Копаниця Оксана Миронівна ; 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я 

України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

120 пр. — [2018-4334 А] УДК 577.1:613.292]:616-099-092.9 

4470. Кушнірук В. О. Каріотипічна еволюція стовбурових клітин дорослої 

людини нової лінії 4BL при адаптації до умов in vitro : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. [біол.] наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. генетика" / Кушнірук 

Вероніка Олегівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. — Київ, 2018. 

— 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3190 А] 

 УДК 577.21 

4471. Лабудзинський Д. О. Регуляторний вплив вітаміну D3 на остеоімунну 

взаємодію за експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лабудзинський Дмитро 

Олегович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2018. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2941 А]

 УДК 577.161.2:577.12:616.379-008.64-092.9 
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4472. Лебідь К. М. Дослідження біохімічної відповіді молодих і старих тварин 

на гепатотоксичну дію сірчанокислої міді та вплив біологічних антидотів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лебідь 

Катерина Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2858 А] 
 УДК 577.1:546.56'226 

4473. Мазанова А. О. Розробка імуноензимної тест-системи для визначення 

25OHD як маркера забезпеченості організму вітаміном D за цукрового діабету : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-
технологія" / Мазанова Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т біохімії 

ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2018-3196 А] УДК 577.161.2.083.3:616.379-008.64 

4474. Масюк М. Б. Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку 

за дії вітамінно-мінеральної добавки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Масюк Марія Богданівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2943 А] 

 УДК 577.117:639.21:597.551.2 
4475. Прохорова Є. М. Особливості радіобіологічних ефектів у потомства 

щурів, що зазнали впливу інкорпорованого 
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І : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Прохорова Євгенія 

Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. 
медицини НАМН України". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. 

— [2018-3373 А] УДК 577.346:599.323.45.043 

4476. Руденко О. П. Сезонні особливості та фактори регуляції імунного 

потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Руденко Ольга Петрівна ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2951 А] 

 УДК 577.1:639.2.09:597.551.2 

4477. Сисолятін С. В. Ліпідний та жирнокислотний склад тканин і органів 
коропа Cyprinus carpio L. за штучного гіпобіозу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Сисолятін Сергій Воло-

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

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3304 А] 

 УДК 577.115:597.551.2 
4478. Степанова Г. М. Біохімічні порушення в період ранніх і пізніх проявів 

політравми щурів різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Степанова Галина Миколаївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 
МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-4349 А] УДК 577.1-044.963:616-001-092.9 

4479. Степась Ю. М. Біохімічні механізми гемостазу та функціонування 

гепатоцитів при гострому холециститі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Степась Юлія Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — [2018-3707 А] 

 УДК 577.1:612.11]:616.366-002 
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4480. Тіхова Є. В. Біохімічні показники розвитку експериментального 

остеоартрозу щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Тіхова Єлизавета Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-3633 А] УДК 577.12.084:616.72-092.9 

4481. Хміль Д. О. NO- та аргіназа-опосередковані механізми окисно-

нітрозативного стресу та деполімеризації біополімерів сполучної тканини шкіри 

щурів за умов надмірного надходження в організм нітрату натрію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Хміль Дмитро 

Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад."]. — Тернопіль, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-3713 А] УДК 577.11.044:549.751.11]:599.323.452 

4482. Шатинська О. А. Біохімічні процеси в організмі щурів з експери-

ментально індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шатинська 

Олена Андріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4155 А] 

 УДК 577.1:616.379-008.64-092.9 

4483. Шіїнтум О. Н. Металотіонеїни І+ІІ у мозку та крові лабораторних 

тварин за умов впливу низьких доз кадмію та патологічних станів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шіїнтум Оноре 

Нкафор ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

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

[2018-3160 А] УДК 577.112:616-092.9 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

4484. Воробєй Є. С. Біологічний аспект дії бактеріофагів на біоплівки, 

утворені Staphylococcus aureus : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Воробєй Єлизавета Станіславівна ; НАН 

України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, [Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(34 назви). — 100 пр. — [2018-3966 А] УДК 579.61:579.86 

4485. Петренко О. В. Біологічні і молекулярно-генетичні властивості холерних 

та парагемолітичних вібріонів, виділених в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Петренко Олена 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного 

[та ін.]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-3991 А] УДК 579.843.61:616.932](477) 

4486. Чернякова Г. М. Експериментальне обґрунтування застосування анти-

бактеріальних препаратів у комбінації з нанокомпозитами для лікування опікових 

інфекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Чернякова Ганна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3476 А] 

 УДК 579.61:616-001.17-022.7-085 
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4487. Юрчишин О. І. Вивчення протимікробної активності екстрактів лікар-

ських рослин флори України відносно шкірних ізолятів мікроорганізмів з різними 

механізмами MLS-резистентності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Юрчишин Оксана Іванівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(25 назв). — 100 пр. — [2018-3398 А] УДК 579.61:[615.451.1:615.322 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

4488. Придюк М. П. Гриби родин Bolbitiaceae та Psathyrellaceae України: 

видовий склад, поширення, еволюція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : спец. 03.00.21 "Мікологія" / Придюк Микола Павлович ; НАН України, 

Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—36 (38 назв). — 100 пр. — [2018-4138 А] УДК 582.284.51 

На ступінь кандидата 

4489. Авєкін Я. В. Морфогенез та репродуктивна здатність раритетних 

каудексоподібних сукулентів в умовах інтродукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Авєкін Ярослав Володи-

мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2018-3561 А] 

 УДК 582.61-113-032.2:581.52 

4490. Белемець Н. М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України : 

(таксономія, біоекол. особливості, поширення, використання) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Белемець 

Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного НАН України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(30 назв). — 100 пр. — [2018-3568 А] УДК 582.639.3:581.9(477) 

4491. Довгаюк-Семенюк М. В. Особливості метаболізму нітрогену у рослинах 

конюшини лучної за умов нафтового забруднення ґрунту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Довгаюк-

Семенюк Марія Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3740 А] УДК 581.13:633.32:632.122 

4492. Яцюк І. І. Дискоміцети Харківського Лісостепу : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.21 "Мікологія" / Яцюк Ірина 

Ігорівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-4240 А] УДК 582.282(477.54) 

59 Зоологія 

На ступінь доктора 

4493. Уваєва О. І. Молюски родини Viviparidae (Gastropoda, Pectinibranchia): 

структурно-функціональна організація популяцій, біоіндикаційні можливості та роль 

в очищенні водойм Українського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Уваєва Олена Іванівна ; НАН 
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України, Ін-т мор. біології НАН України, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Одеса, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (44 назви). — 120 пр. — [2018-

4228 А] УДК 594.3:574.5](477-17) 

На ступінь кандидата 

4494. Абрам'юк І. І. Структура іхтіопланктону малих рівнинних річок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіо-
логія" / Абрам'юк Ігор Ігорович ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2018. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3241 А] 

 УДК 597.2/.5:574.583]:556.53 
4495. Водяніцький О. М. Морфофізіологічні та цитогенетичні особливості 

ембріогенезу риб при різних екологічних умовах водного середовища : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / 
Водяніцький Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 
2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — [2018-3493 А] 

 УДК 591.3:597.55.2 
4496. Гупало О. О. Морфологічна мінливість та структура популяцій плітки та 

окуня в річкових системах різного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Гупало Олена Олександрівна ; НАН 
України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 
100 пр. — [2018-3173 А] УДК 591.526:[597.551.2+597.556.331.12 

4497. Гурбик О. Б. Іхтіофауна Канівського водосховища в умовах рибо-
господарського використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Гурбик Олександр Богданович ; НАН України, 
Ін-т гідробіології, [Ін-т риб. госп-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2018. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3254 А] 

 УДК 597.2/.5:556.155](282.247.32):639.2/.3 
4498. Кузьменко Т. М. Орнітофауна відкритих агроландшафтів Полісся та 

Лісостепу Лівобережної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 
наук : [спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Кузьменко Тетяна Миколаївна ; НАН України,  
Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (32 назви). — 100 пр. — [2018-4276 А] 

 УДК 598.2:591.9](477.41/.42+292.485) 
4499. Новікова В. О. Просторова організація мезофауни ґрунту арени долини 

р. Дніпро : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 
"Екологія" / Новікова Вікторія Олександрівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
— Дніпро, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — 
[2018-3773 А] УДК 591.5:631.427.2](282.247.32-192.2) 

4500. Середюк Г. В. Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) Українських Карпат : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.24 
"Ентомологія" / Середюк Ганна Віталіївна ; НАН України, Ін-т зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена, [Держ. природознав. музей НАН України (Львів)]. — Київ, 
2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-4344 А] 

 УДК 595.74(292.452:477) 
4501. Юзик Д. І. Особливості екології дуплогнізних горобцеподібних птахів на 

трансформованих територіях північно-східної частини України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Юзик Діана 
Іванівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди]. — Чернівці, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3560 А] УДК 591.5:598.281/.296](477-18) 
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6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

4502. Даниленко С. Г. Наукове обґрунтування розробки біотехнології інно-

ваційних препаратів для поліпшення споживчих якостей м'ясних продуктів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 03.00.20 

"Біотехнологія" / Даниленко Світлана Григорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Ін-т продовол. ресурсів Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (53 назви). — 

130 пр. — [2018-4448 А] УДК 606:637.5.05 

На ступінь кандидата 

4503. Деркач К. В. Біотехнологічна характеристика генотипів кукурудзи 

зародкової плазми Ланкастер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Деркач Катерина Вікторівна ; НАН України, 

Ін-т клітин. біології і генет. інженерії, [Держ. установа "Ін-т зерн. культур НААН 

України"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2018-3341 А] УДК 602.6:633.15 

4504. Єльчіщева Ю. В. Розробка способів культивування каротиноносних 

дріжджів Rhodosporidium diobovatum IMB Y-5023 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Єльчіщева Юлія 

Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—23 (10 назв). — 120 пр. — [2018-3343 А] 

 УДК 602.3:582.282.23 

4505. Жадан С. О. Біотехнологія утилізації відходів птахівництва з одержан-

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

03.00.20 "Біотехнологія" / Жадан Сергій Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Нац. ун-т харч. технологій]. — Київ, 2018. — 27 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—24 (30 назв). — 100 пр. — [2018-3851 А] 

 УДК 606:662.767.2]:[637.6:636.5/.6 

4506. Крупицька Л. О. Розробка технології синбіотичних біологічно активних 

добавок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 03.00.20 

"Біотехнологія" / Крупицька Лариса Олександрівна ; Одес. нац. акад. харч. техно-

логій. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. 

— [2018-3669 А] УДК 604.4:664:579.67 

4507. Наумчук Ю. А. Біотехнологічні основи лактатдегідрогеназної системи 

для тестування гліопротекторів астроцитів зорового нерву : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Наумчук 

Юлія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-3126 А] УДК 606:[612.398:612.846 

4508. Покиньброда Т. Я. Біотехнологія поверхнево-активних продуктів 

бактерій роду Pseudomonas, їх властивості та застосування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 

Покиньброда Тетяна Ярославівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського", [Ін-т фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН 
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України]. — Київ, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 

(38 назв). — 100 пр. — [2018-4298 А] УДК 604.2:579.841.1 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

4509. Слабий О. Б. Особливості ремоделювання камер та судинного русла 

серця при гіпертензії в малому колі кровообігу в залежності від типів крово-

постачання, гемодинаміки та вегетативної регуляції серцевого м'яза : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Слабий Олег Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова, [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

МОЗ України"]. — Вінниця, 2018. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (61 назва). 

— 100 пр. — [2018-3035 А] УДК 611.12:616.12-008.331.1-092.9 

На ступінь кандидата 

4510. Антонець О. В. Сонографічні параметри селезінки у практично здорових 

чоловіків і жінок першого зрілого віку різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Антонець Олена 

Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-3002 А] УДК 611.41:612.014.5 

4511. Бабич Л. В. Особливості розмірів середньої черепної ямки, задньої 

ніжки внутрішньої капсули й таламуса в здорових юнаків і дівчат різного віку та 

краніотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бабич Леся Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

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

с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3883 А] УДК 611.81+611.715].061-053.67 

4512. Валько О. О. Структурні зміни лімфатичних вузлів при дії на організм 

опіоїдів : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Валько Олеся Олексіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" [та ін.]. — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-3411 А] УДК 611.428.08 

4513. Галунко Г. М. Морфологічні зміни в тонкій кишці у пізні стадії опікової 

хвороби та їх корекція інфузійними розчинами : (експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Галунко Ганна Михайлівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3888 А] УДК 611.34.01:616.341-001.17-085-092.4 

4514. Заставний І. І. Морфофункціональні особливості та роль глікому 

ворсинок хоріона ембріонів людини, завмерлих внаслідок спорадичного та 

звичайного невиношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Заставний Ігор 

Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед.  
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ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3424 А] 

 УДК 611.013.8:618.333 

4515. Лахтадир Т. В. Структурні зміни кіркової речовини нирок щурів при 

експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузійних 

розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Лахтадир Тетяна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3438 А] 

 УДК 611.61.06:616.5-001.17-092.9 

4516. Логаш М. В. Морфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду в 

експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Логаш Максим Валентинович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3672 А] 

 УДК 611.36+616.36-018]:615.212.7 

4517. Манченко А. О. Вплив низьких температур і потоків електронів на 

тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.35 

"Кріомедицина" / Манченко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем 

кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3446 А] 

 УДК 611.11/.12.018:57.086.13]:612.014.43 

4518. Марценяк І. В. Анатомічні особливості щічної ділянки у плодів 

людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Марценяк Ігор Валеріанович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—18 (35 назв). — 100 пр. — 

[2018-4134 А] УДК 611.318.013 

4519. Матківська Р. М. Структурні зміни скупчених лімфоїдних вузликів 

клубової кишки щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри за умов 

застосування інфузійних розчинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Матківська Ружена Михайлівна ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3598 А] 

 УДК 611.428:611.34:616.5-001.17-085.032-092.9 

4520. Очеретна Н. П. Морфологічні зміни селезінки у ранні терміни після 

опіку шкіри та за умов застосування інфузійних комбінованих гіперосмолярних 

розчинів : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Очеретна Наталія Петрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4389 А]

 УДК 611.41.08:[616.5-001.17-085:615.384 

4521. Покотило В. Ю. Морфологічні особливості міокарда та його гемомікро-

циркуляторного русла під впливом опіоїду в експерименті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / 

Покотило Віра Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. 
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ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3694 А] 

 УДК 611.12.08:615.212.7 

4522. Радьога Р. В. Морфологічні зміни міокарда лівого шлуночка у ранні 

терміни після опікової травми шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Радьога Руслан Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 16, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2018-

4212 А] УДК 611.12.08:616.5-001.17-085:[615.27:615.451.1 

4523. Семенченко В. В. Кореляції антропометричних параметрів здорових 

чоловіків та жінок різних соматотипів із показниками церебрального кровообігу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Семенченко Віталій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 11—13 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4302 А] УДК 611-022:612.13.062 

4524. Тимошенко Ю. В. Морфо-функціональні особливості слизової оболонки 

твердого піднебіння за умов експериментальної ксеростомії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Тимошенко Юлія Володимирівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 

акад. М-ва охорони здоров'я України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 

стоматол. акад."]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-3547 А] УДК 611.315.018.73:616.316-008.811.4-092.4 

4525. Трутаєва І. А. Вплив кріоконсервування на морфофункціональні 

властивості оваріальної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.19 "Кріобіологія" / Трутаєва Ірина Анатоліївна ; НАН України, 

Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2018. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3471 А] 

 УДК 611.651.018:57.086.13 

4526. Чаплик-Чижо І. О. Конституціональні відмінності між практично 

здоровими і хворими на піодермії чоловіками та жінками Західного регіону України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Чаплик-Чижо Ірина Остапівна ; 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. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-3040 А] УДК 611.019:616.5-002.3:572.5]-055.1/.2(477.8) 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

4527. Ковальчук В. В. Показники кардіоінтервалографії у практично здорових 

юнаків і дівчат з різними типами гемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Ковальчук Всеволод 

Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-3022 А] УДК 612.17:616-073 

4528. Костишин Н. М. Фізіологічні механізми ремоделювання кісткової 

тканини за умови дії різних параметрів вібрації : (експерим. дослідж.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. 
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фізіологія" / Костишин Назар Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4458 А] 

 УДК 612.753.014.45 

4529. Куц К. В. Нейрокогнітивний дефіцит при хронічній цереброваскулярній 

патології в осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання в діапазоні малих доз 

внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Куц Костянтин Володимирович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини". — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 150 пр. — [2018-

3517 А] УДК 612.821.5.08:[616.831-005.4-021:614.876 

4530. Пилипенко Н. О. Імунологічні та антиоксидантні зміни у осіб, які 

працюють в умовах дії пилу, що містить кварц : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пилипенко 

Наталія Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3867 А] 

 УДК 612.017:613.633 

613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

4531. Брухно Р. П. Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров'я 

операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх 

несприятливої дії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Брухно Роман Петрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 130 пр. — [2018-2810 А] 

 УДК 613.6.027:663 

4532. Лалименко О. С. Наукове обґрунтування критеріїв біологічного мо-

ніторингу антидіабетичного засобу — похідного янтарної кислоти : (експерим. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Лалименко Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології 

ім. В. Я. Данилевського НАМН України"]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4281 А] 

 УДК 613.63:615.252.349.7.038 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

4533. Федосюк Р. М. Медико-соціальне обґрунтування системи периоперацій-

ної безпеки пацієнтів в анестезіології та інтенсивній терапії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Федосюк 

Роман Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — [2018-4313 А] 

 УДК 614.253.83:616-089.5 
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4534. Цибулін О. С. Біологічні ризики низькоінтенсивного мікрохвильового 
випромінювання та метаболічні шляхи їх реалізації на моделі ембріогенезу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / 
Цибулін Олександр Сергійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 
наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Білоцерків. нац. аграр. 
ун-т]. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 100 пр. — 
[2018-2876 А] УДК 614.875:616-092:611.013 

На ступінь кандидата 

4535. Волощук О. В. Наукове обґрунтування методичного підходу до ви-
значення динамічних змін показників стану атмосферного повітря, питної води та 
захворюваності населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Волощук Олена Вячеславівна ; Держ. 
установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. акад. мед. наук України". — 
Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-
4015 А] УДК 614.7 

4536. Гасанов Х. Ш. Підвищення ефективності ліквідації пожеж за рахунок 
скорочення часу виявлення осередку пожежі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Гасанов Халід Шариф 
огли ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту 
України. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-2846 А] УДК 614.841.3 

4537. Геник-Березовська С. О. Значення поліморфізму генів репарації ДНК 
XRCC1 та XPD у дестабілізації геному соматичних клітин у хворих на рак 
щитоподібної залози, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
03.00.01 "Радіобіологія" / Геник-Березовська Софія Олександрівна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2018. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2925 А] 

 УДК 614.876:575.2:616.441-006.6 
4538. Калінічева В. В. Гігієнічна оцінка свинцю як фактора ризику розвитку 

остеопатій у населення промислових територій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Калінічева 
Вікторія Василівна ; Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва Нац. 
акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 
здоров'я України"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). 
— 100 пр. — [2018-3050 А] УДК 614.78:546.81:616-007 

4539. Куліш Т. В. Порівняльна гігієнічна оцінка небезпеки летких та нелетких 
хлорорганічних сполук, що утворюються при хлоруванні питної води, та ризики для 
здоров'я населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 
14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Куліш Тетяна Василівна ; Нац. акад. мед. наук 
України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України". 
— Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (24 назви). — 100 пр. — 
[2018-3515 А] УДК 614.777:[628.166-926:546.13 

4540. Слаутенко Є. Г. Гігієнічна оцінка забруднення атмосферного повітря в 
районах розташування свинокомплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Слаутенко Євген 
Григорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я 
ім. О. М. Марзєєва НАМН України". — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3228 А] УДК 614.17:636.4.083 
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615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

4541. Бурда Н. Є. Науково-теоретичні підходи до розробки та дослідження 

урологічних та проктологічних лікарських рослинних засобів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Бурда Надія Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—36 (57 назв). — 100 пр. — [2018-3409 А] 

 УДК 615.322.015:[616.34/.35+616.6 

4542. Карпюк У. В. Теоретичне та практичне обґрунтування створення, стан-

дартизації, виробництва рослинних засобів кровоспинної та гіпоглікемічної дії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Карпюк Уляна Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 40, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — [2018-3353 А] 

 УДК 615.322:615.273].012 

4543. Літвінова О. В. Теоретичні та науково-практичні підходи до управління 

інтелектуальними ресурсами розробників і виробників лікарських засобів в умовах 

інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / 

Літвінова Олена Вячеславна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. 

— Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (52 назви). — 100 пр. — 

[2018-3194 А] УДК 615.1:347.77 

4544. Нагорна О. О. Кардіо- та ендотеліопротекторні властивості похідних 

1,2,4-триазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

спец. 14.03.05 "Фармакологія" / Нагорна Олена Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", [Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2018. — 40, [1] с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—36 (60 назв). — 100 пр. — [2018-3202 А] 

 УДК 615.22.015:547.79-3 

4545. Федосов А. І. Теоретичне обґрунтування та практичне вирішення 

проблеми розробки та виробництва лікарських засобів для лікування органів 

травлення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Федосов Андрій Ігоревич ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (34 назви). — 100 пр. — 

[2018-4150 А] УДК 615.24.012 

4546. Шаяхметова Г. М. Особливості реалізації побічної дії протитубер-

кульозних засобів на чоловічу репродуктивну функцію та обґрунтування підходів до 

її фармакологічної корекції : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Шаяхметова Ганна 

Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, [Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України"]. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 

(57 назв). — 100 пр. — [2018-3839 А] УДК 615.281.065:616.69-099 
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На ступінь кандидата 

4547. Асланян М. А. Розробка складу та технології таблеток для лікування 

порушень гепатобіліарної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Асланян Мілена Арменівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). 

— 100 пр. — [2018-3162 А] УДК 615.453.6.014:616.36 

4548. Барчук О. З. Розробка складу, технології та методів стандартизації 

таблеток на основі фітоекстрактів чорниці звичайної та козлятника лікарського : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Барчук Ольга Зіновіїв-

на ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2018-

4006 А] УДК 615.322.012/.014.07:[582.688.3+582.736.3 

4549. Калапко-Мацієвська О. М. Експериментальне дослідження N,N'-(етан-

1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду) як потенційного гіпоглікемічного засобу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Калапко-Мацієвська Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3854 А] УДК 615.252.349.7.07 

4550. Комнацька К. М. Нейропротективні ефекти мелатоніну при контузійній 

травмі ока : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Комнацька Катерина Миколаївна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН 

України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3751 А] 

 УДК 615.216.8:617.7-001.3-092-085 

4551. Ламазян Г. Р. Розробка та фармакологічне дослідження протидіабетич-

ної активності сухого екстракту плодів Citrullus colocynthis (L.) Shrad. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Ламазян Гаяне Рачиківна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3858 А] 

 УДК 615.252.349.7:[615.322:582.682.8 

4552. Левченко К. В. Кардіопротективні властивості селективних модуляторів 

естрогенових рецепторів за умов експериментального інфаркту міокарда : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Левченко Катерина Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

фармакології та токсикології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ 

України]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-3117 А] УДК 615.272.015.4:616.127-005.8 

4553. Ляпунов О. М. Фармацевтична розробка, дослідження та стандартизація 

лікарського препарату Мелоксикам гель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 

засобів" / Ляпунов Олексій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т [та ін.]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3442 А] УДК 615.262.1:615.451.1].014.07 
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4554. Матвійчук О. П. Експериментальне обґрунтування доцільності вико-

ристання 7,8-дизаміщених теофіліну як діуретичних та нефропротекторних засобів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Матвійчук Олена Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Одес. нац. мед. ун-т, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4194 А] УДК 615.272:616.6 

4555. Нейко О. В. Фармакогностичне дослідження рослин роду Деревій та 

створення фітозасобів на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Нейко 

Оксана Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [Івано-Франків. нац. мед. ун-т]. — Львів, 2018. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2018-4050 А] УДК 615.322:582.991 

4556. Тимофєєва С. В. Фармакогностичне дослідження канни садової та 

створення лікарських засобів на її основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Тимофєєва Світлана Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 

ун-т. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. 

— [2018-3467 А] УДК 615.322.015:582.562.6 

4557. Якубовська В. В. Експериментальне дослідження протизапального та 

знеболюючого ефектів похідних (3-R-2-оксо-2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-6-іл) 

алкілкарбонових кислот : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Якубовська Вікторія Володимирівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології НАМН 

України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-3400 А] УДК 615.276:547.856 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

4558. Кихтенко О. В. Патологічна анатомія гемато-енцефалічного бар'єру при 

гіпоксичному стресі в перинатальному періоді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Кихтенко Олена 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. 

— 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — 

[2018-4269 А] УДК 616-091:616.831-005-001.8-053.13/.31 

4559. Михайлусов Р. М. Діагностика та лікування вогнепальних ран м'яких 

тканин : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Михайлусов Ростислав Миколайович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (78 назв). — 100 пр. — [2018-3061 А] 

 УДК 616-001.45-07-08 

На ступінь кандидата 

4560. Баган С. О. Система експрес-діагностики гестозу вагітних : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. 

прилади і системи" / Баган Світлана Олександрівна ; Харків. нац. ун-т радіо-

електроніки. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-3003 А] УДК 616-073:618.3-06 
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4561. Зіненко Д. Ю. Роль порушень мікроциркуляції у розвитку морфологіч-

них змін підшлункової залози та печінки при експериментальному гострому 

панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Зіненко Дмитро Юрійович ; Держ. 

закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2816 А] 

 УДК 616.018:616.37-002-092.4 

4562. Кітрі Мохаммед. Хірургічне лікування рубцевих деформацій різних 

локалізацій з використанням розтягнутих васкуляризованих тканин з власним 

кровообігом : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кітрі Мохаммед ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 60 пр. — [2018-4033 А] 

 УДК 616-003.92-089.843 

4563. Коновалова Н. М. Діагностика порушень розвитку та реабілітація дітей, 

народжених від матерів, які вживають алкоголь : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Коновалова Наталя 

Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-3357 А] УДК 616-007/-009-053.2-02:[618.3-06:613.81 

4564. Кріштафор Д. А. Якісна та кількісна корекція поповнення крововтрати 

при інтенсивній терапії політравми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Кріштафор Дар'я 

Артурівна ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ 

України". — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-3668 А] УДК 616-001.3-005.1-085 

4565. Молнар І. М. Клініко-експериментальне обґрунтування термінів ви-

конання баріатричних втручань після застосування внутрішньошлункового балону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Молнар Ігор Мирославович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-3820 А] УДК 616-089.819:613.25 

4566. Пахольчук О. П. Хірургічне лікування інфікованих та гнійних ран у 

дітей на підставі діагностики стадій ранового процесу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Пахольчук Олексій 

Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-3611 А] УДК 616-001.1-002.3-053.2-07-089 

4567. Петришен О. І. Морфофункціональний стан нирок стресованих тварин 

за дії солей алюмінію та свинцю при порушенні фотоперіодизму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Петришен Олександр Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. 

закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2867 А] 

 УДК 616-092:612.46:[546.62+546.81]-38 

4568. Ткачук Т. В. Оптимізація периферичних судинних доступів для 

проведення системної хіміотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ткачук Тетяна Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДЗ "Запоріз. мед. 

акад. післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14 

(6 назв). — 100 пр. — [2018-3069 А] УДК 616-006-085.28 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

569. Бензар І. М. Діагностика і тактика хірургічного лікування судинних 

аномалій у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.09 "Дит. хірургія" / Бензар Ірина Миколаївна ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця МОЗ України. — Київ, 2018. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 

(45 назв). — 100 пр. — [2018-3083 А] УДК 616.13/.14-007-07-089-053.2 

4570. Бойченко А. Д. Серцево-судинні розлади перинатального періоду: 

ризики та механізми розвитку, рання діагностика, прогнозування перебігу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 

Бойченко Альона Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. 

— Харків, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (36 назв). — 100 пр. — [2018-2806 А]

 УДК 616.1-036-053.13-053.31-07-084 

4571. Бородай А. О. Предиктори ризику серцево-судинних подій, ефективність 

лікування та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь 

неклапанного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бородай Артем Олександрович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — Київ, 2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—24 (36 назв). — 100 пр. — 

[2018-2808 А] УДК 616.125-008.313-085 

4572. Кополовець І. І. Клініко-лабораторне та інструментальне обґрунтування 

хірургічного лікування атеросклеротичних уражень гілок дуги аорти з метою 

лікування та профілактики гострих порушень мозкового кровообігу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Кополовець Іван Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—28 (46 назв). — 100 пр. — [2018-4272 А] 

 УДК 616.132.1-004.6-089 

4573. Кремзер О. О. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну 

хворобу серця із кардіоваскулярними факторами ризику: концепція діагностики, 

прогнозування та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кремзер Олександр Олександрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2018. 

— 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (43 назви). — 100 пр. — [2018-4275 А] 

 УДК 616.12-008.46-06:616.12-005.4]-07-037-085 

4574. Стасишин О. В. Молекулярно-генетичні механізми патогенезу і шляхи 

оптимізації діагностики, лікування та профілактики появи інгібітору у хворих на 

гемофілію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 

"Гематологія та трансфузіологія" / Стасишин Олександра Василівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України", 

[ДУ "Ін-т патології крові та трансфуз. медицини НАМН України"]. — Київ, 2018. — 

48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 (69 назв). — 100 пр. — [2018-3382 А] 

 УДК 616.151.5-092-07-08 
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4575. Чекаліна Н. І. Ішемічна хвороба серця: клініко-патогенетичне обґрунту-

вання діагностики і лікування в умовах аутоімунного запалення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Чекаліна 

Наталія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад."]. — Харків, 2018. — 47 с. — 

Бібліогр.: с. 35—42 (53 назви). — 100 пр. — [2018-3797 А] 

 УДК 616.12-005.4-07-08 

На ступінь кандидата 

4576. Аль Салім Аяд Абдуллах. Дисадипокінемія та поліморфізм гену лепти-

нових рецепторів (LEPR Q223R) при ішемічній хворобі серця та її коморбідності з 

цукровим діабетом 2 типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Аль Салім Аяд Абдуллах ; М-во охорони здоров'я 

України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-2881 А] УДК 616.12-005.4+616.379-008.64]:575.113 

4577. Аль-Травнех О. В. Патогенетична та діагностична роль оментину, віс-

фатину, цинк-α2-глікопротеїну, гліпікану-4 в серцево-судинному ремоделюванні у 

хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Аль-Травнех 

Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2921 А]

 УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-092:577.15 

4578. Боброва А. О. Причини розвитку та основні принципи хірургічного 

лікування хворих з рецидивом варикозної хвороби нижніх кінцівок : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філософії (канд. мед. наук) : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Боброва Алла Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—20 (37 назв). — 100 пр. — [2018-3085 А] УДК 616.147.3-007.64-07-089 

4579. Гіреш Й. Й. Діагностика порушень морфо-функціонального стану лівих 

відділів серця та правого шлуночка методом спекл-трекінг ехокардіографії і впливу 

антигіпертензивного лікування у хворих з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Гіреш Йосиф 

Йосифович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2018-3092 А] УДК 616.12-008.331.1-073 

4580. Горбовець В. С. Зварювальна технологія в лікуванні варикозної хвороби 

нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Горбовець Владислав Сергійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3096 А] 

 УДК 616.147.3-007.64-089.84 

4581. Діденко Д. В. Ішемічна хвороба серця та хронічне обструктивне 

захворювання легень: особливості діагностики і клінічного перебігу при їх 

поєднанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Діденко Дар'я Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (35 назв). — 100 пр. — [2018-4260 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.24-002]-07-085 
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4582. Кириченко Р. М. Вдосконалення прогнозування перебігу міокардиту на 

основі дослідження показників варіабельності серцевого ритму та морфо-

функціонального стану серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Кириченко Роман Михайлович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. 

М. Д. Стражеска". — Київ, 2018. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-4102 А] УДК 616.127-002-037 

4583. Кожем'яка Г. В. Остеопонтін, інтерлейкін-15 у формуванні дисфункції 

міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу та ожиріння : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кожем'яка Ганна 

Вадимівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. 

— 16, [1] с. — Бібліогр.: с. 11—12 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2936 А] 

 УДК 616.127-008.6-06:616.12-008.331.4:613.25 

4584. Кричкевич В. А. Патоморфологія міокарда хворих на хронічну ішемічну 

хворобу серця при вираженому атеросклеротичному стенозі його магістральної 

артерії та поза басейном її кровопостачання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Кричкевич Вікторія Ана-

толіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 

[Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска" Нац. 

акад. мед. наук України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-3433 А] УДК 616.12-005.4:616.127-091 

4585. Лукач П. М. Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням 

біологічних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Лукач Павло Михайлович ; Держ. установа 

"Нац. ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України". — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3276 А] 

 УДК 616.126-089.843 

4586. Мохамед Мохамед Феді. Турбулентність і варіабельність серцевого 

ритму, системне запалення та ремоделювання серця у хворих на інфаркт міокарда : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-

логія" / Мохамед Мохамед Феді ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпро, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3369 А] 

 УДК 616.127-005.8-036.1-06-07-08 

4587. Музика Н. О. Ендотеліальна дисфункція і ремоделювання лівого 

шлуночка при серцевій недостатності у хворих з ІХС та ефективність різних методів 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Музика Надія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2018-

3989 А] УДК 616.124-008.6:616.12-008.46]-08 

4588. Романова В. О. Оптимізація діагностики та лікування дестабілізації 

ішемічної хвороби серця на підставі визначення маркерів неспецифічного сис-

темного запалення та функції ендотелію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Романова Валентина Олександрів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (28 назв). 

— 100 пр. — [2018-3869 А] УДК 616.12-005.4-07-08 
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4589. Салижин Т. І. Оптимізація лікування серцевої недостатності у хворих на 

хронічну хворобу нирок V стадії, кореговану програмним гемодіалізом, з 

урахуванням основних патогенетичних шляхів її виникнення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Салижин 

Тетяна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2018-2989 А] УДК 616.12-008.64-085+616.61 

4590. Тарасова В. І. Коморбідність гіпертонічної хвороби та синдрому под-

разненого кишечника, клініко-патогенетичні особливості, оптимізація лікування : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Тарасова Валерія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19. — 

100 пр. — [2018-2834 А] УДК 616.12-008.331.1+616.34-002]-036-085 

4591. Терещенко Н. М. Підвищення ефективності реабілітаційних заходів у 
ранньому постінфарктному періоді за допомогою фізичних тренувань на тлі 

застосування сучасних методів лікування гострого інфаркту міокарда : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Терещенко Наталія Михайлівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 
наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2018. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4478 А] 

 УДК 616.127-005.8-036-085.825 

4592. Хвисюк М. О. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця 
в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу на підставі вивчення Р-селектину та 

Галектину-3 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Хвисюк Марія Олексіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4355 А] 
 УДК 616.12-005.4-06:616.379-008.64]-08:577.112 

4593. Шабільянова Л. О. Значення показників варіабельності серцевого ритму 

у хворих з пароксизмальною та персистуючою формами фібриляції передсердь : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 
"Кардіологія" / Шабільянова Лілія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — 

Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

3999 А] УДК 616.125-008.313:612.15 

4594. Щербак О. В. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця 
у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом з урахуванням функціонального стану 

печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Щербак Ольга Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. 
стоматол. акад."]. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3958 А] 

 УДК 616.12-005.4:616.36-002]-08 

4595. Ян Сяо. Венозний тромбоемболізм в хірургії органів травлення: клініка, 
діагностика, лікування та профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра філософії (канд. мед. наук). : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ян Сяо ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 60 пр. — [2018-3840 А]

 УДК 616.14-005.6:616.3-089 
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616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

4596. Литвиненко Н. А. Антимікобактеріальна терапія хворих на мульти-

резистентний туберкульоз легень з новими та раніше лікованими випадками 

захворювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.26 "Фтизіатрія" / Литвиненко Наталія Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 

(39 назв). — 100 пр. — [2018-4039 А] УДК 616.24-002.5-085.281.9 

4597. Руденко Є. О. Хірургічне лікування вад розвитку трахеї та легень у 

дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. 

хірургія" / Руденко Євген Олегович ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 

України. — Київ, 2018. — 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (68 назв). — 100 пр. — 

[2018-3299 А] УДК 616.23/.24-007-089-053.2 

На ступінь кандидата 

4598. Авраменко І. В. Клініко-функціональний статус та прогнозування 

віддалених наслідків у хворих з негоспітальною пневмонією тяжкого перебігу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 

"Пульмонологія" / Авраменко Ірина Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 

наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України"]. — Київ, 2018. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-4001 А] УДК 616.24-002-036-037 

4599. Безега М. І. Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим 

середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих 

консервативної та хірургічної методик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Безега Михайло Іванович ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-3722 А] УДК 616.284-002.1-06-085-089 

4600. Биченко О. В. Ефективність глюкокортикостероїдної терапії хворих на 

вперше виявлений саркоїдоз з ураженням паренхіми легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Биченко 

Олеся Валентинівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — 

Київ, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2018-2884 А]

 УДК 616.24-002.56/.58-085:615.27 

4601. Довгань А. О. Соматопсихічний фенотип хронічного обструктивного 

захворювання легень: діагностика та ефективність лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Довгань 

Аліна Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-2853 А] 

 УДК 616.24-002.2-056.3-084-085 
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4602. Земляк Т. Б. Прогнозування перебігу захворювань, пов'язаних з біла-

теральними руховими порушеннями гортані на основі даних комплексного 

обстеження голосового апарату та електроміографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Земляк Тетяна 

Борисівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології 

ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3899 А] УДК 616.22-009.1-037 

4603. Ковальська М. Є. Патогенетичні особливості перебігу у морських 

свинок експериментального алергічного альвеоліту при стресі та вплив на них 

корвітину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Ковальська Марта Євгенівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — [2018-3267 А] УДК 616.24-002-092.9 

4604. Лешак В. І. Роль вірусу Епштейна-Барр у формуванні груп ризику на рак 

носоглотки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.19 "Оториноларингологія" / Лешак Віталій Іванович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН 

України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2018-3815 А] 

 УДК 616.211-006.6-022.6 

4605. Мазур О. О. Діагностика та лікування хронічного гнійного верхньо-

щелепного синуситу у хворих на цукровий діабет 1-го типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 

Мазур Ольга Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [ВДНЗ України 

"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3364 А] 

 УДК 616.216.1-002.2-07-08-06:616.379-008.64 

4606. Серветник А. В. Регіональні особливості пилкової сенсибілізації у дітей 

з бронхіальною астмою та алергічним ринітом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Серветник Анжела Володи-

мирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-3462 А] УДК 616.248+616.211-002]-022.854-053.2 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

4607. Земсков С. В. Діагностика та комплексне лікування злоякісних ново-

утворень підшлункової залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Земсков Сергій Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. ін-т раку, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2018. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (38 назв). — 100 пр. — [2018-3900 А] 

 УДК 616.37-006.6-07-08 

4608. Іващук С. І. Механізми формування гострого і загострення хронічного 

панкреатиту з урахуванням предикторів їх розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Іващук Сергій 

Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ України "Тернопіл. держ. мед. 
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ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—32 (48 назв). — 300 пр. — [2018-3427 А] УДК 616.37-002.2-036 

4609. Пиндус Т. О. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та 

профілактики ускладнень захворювань пародонта при метаболічному синдромі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Пиндус Тетяна Олексіївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-

лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2018. — 36 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 29—32 (28 назв). — 100 пр. — [2018-3027 А] 

 УДК 616.314.17-002-06-092-084-085 

4610. Шутурмінський В. Г. Патогенетичне обґрунтування профілактики 

протезних стоматитів у хворих зі знімними зубними пластинковими протезами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Шутурмінський Віталій Григорович ; Держ. установа "Ін-т стоматології та 

щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ 

України]. — Одеса, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (34 назви). — 

100 пр. — [2018-2840 А] УДК 616.31-002-084-02:616.314-77 

На ступінь кандидата 

4611. Ахмад Салех Халяф Салама. Вплив функціонального стану щелепно-

лицевої області у дітей на розвиток зубощелепних деформацій та можливості їх 

ранньої корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Ахмад Салех Халяф Салама ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4161 А] 

 УДК 616.314:616.716]-007.2-085-053.2 

4612. Бекузарова Х. І. Клініко-лабораторне обґрунтування оптимізації адге-

зивної техніки відновлення зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бекузарова Христина Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Донец. нац. 

мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2018-4362 А] УДК 616.314-085 

4613. Бондаренко О. М. Обґрунтування малоінвазивних та відкритих хірургіч-

них втручань при гострому панкреатиті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бондаренко Олександр Миколайович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-3246 А] УДК 616.37-002-089.15 

4614. Буката В. В. Оптимізація хірургічного лікування та профілактика 

розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Буката Володимир 

Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2018-3407 А] 

 УДК 616.341-007.272-089 

4615. Бунятян Х. А. Ефективність застосування одонтотропного матеріалу при 

лікуванні зворотних форм пульпіту постійних зубів з несформованими коренями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Бунятян Христина Айказівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 
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"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2018. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-2885 А] 

 УДК 616.314.18-085:615.272 

4616. Гедзик С. М. Транспапілярні ендоскопічні втручання на протоці під-

шлункової залози при гострому біліарному панкреатиті та його ускладненнях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Гедзик Сергій Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-3091 А] УДК 616.37-002-036-06-089 

4617. Гелей В. М. Клініко-лабораторне обґрунтування вдосконалення амбула-

торного лікування одонтогенних періоститів щелеп : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гелей Віра Михайлівна ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4251 А] УДК 616.314.17-002-085 

4618. Глазунов А. О. Клініко-функціональне обґрунтування методики отри-

мання відбитків при повному знімному протезуванні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Глазунов Анатолій 

Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад.  

М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3007 А] УДК 616.314-77 

4619. Городиловська М. І. Езофагіти при гастроезофагеальній рефлюксній 

хворобі у дітей: клініко-ендоскопічні і морфологічні особливості, лікування та 

предиктори його ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Городиловська Марта Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького]. — Харків, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4023 А] 

 УДК 616.329-008.6-072-08-053.2 

4620. Дац-Опока М. І. Діагностичні маркери та психосоматичні фактори 

ризику формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дац-

Опока Марта Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-3255 А] УДК 616.329/33-008.6-07-053.2 

4621. Жидецький В. В. Хірургічне лікування хворих з післяопіковими стрик-

турами стравоходу з урахуванням нутритивного статусу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Жидецький Віталій 

Вікторович ; 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. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4029 А] 

 УДК 616.329-001.17-089 

4622. Задорожна К. О. Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при 

гострому панкреатиті у хворих з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Задорожна Крістіна Олегівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (28 назв). — 100 пр. — [2018-3345 А] 

 УДК 616.37-002-085:613.25 
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4623. Знаєвський М. І. Експериментально-клінічне обґрунтування застосу-

вання фібринового клею та тимчасових кишкових ендопротекторів у хірургії 

кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Знаєвський Микола Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3265 А] УДК 616.34-089.12:615.46 

4624. Зубаль В. І. Профілактика та лікування ускладнень лапароскопічної 

холецистектомії при хронічному калькульозному холециститі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Зубаль 

Володимир Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-3105 А] УДК 616.366-003.7-06-084-089 

4625. Кінаш Ю. О. Особливості діагностики функціональних розладів 

скронево-нижньощелепних суглобів при порушенні оклюзійних співвідношень та 

методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Кінаш Юрій Олегович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4032 А] 

 УДК 616.314.2-007.271-06-07-085 

4626. Коваленко В. В. Обґрунтування вибору пломбувального матеріалу в 

залежності від морфологічних особливостей твердих тканин зубів і складу ротової 

рідини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Коваленко Віктор Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 

Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-3662 А] УДК 616.314-74 

4627. Кондратенко С. О. Обґрунтування тактики периопераційного ведення 

хворих на гострий калькульозний холецистит з супутньою ішемічною хворобою 

серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Кондратенко Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4103 А] 

 УДК 616.366-002-003.7:616.12-005.4]-089 

4628. Кравчук П. О. Клініко-мікробіологічне обґрунтування комплексного 

лікування пацієнтів із травматичними переломами нижньої щелепи на фоні 

хронічної алкогольної інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Кравчук Павло Олександрович ; Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, МОЗ України]. 

— Ужгород, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-4378 А] УДК 616.314:616.716.4]-001.5-08:616.9-056.83 

4629. Кузьміна В. А. Особливості профілактики захворювань твердих тканин 

зубів у дітей в антенатальний період їх розвитку : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Кузьміна Вікторія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Приват. ВНЗ "Київ. мед. ун-т"]. 

— Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3273 А]

 УДК 616.314.11-084-053.2 

4630. Леошик О. В. Парастомічні ускладнення у хворих з одно- та дво-

дульними ентеро-колостомами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
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наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Леошик Олексій Вячеславович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — 

Ужгород, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

4283 А] УДК 616.34-089.86-06 

4631. Лозинська Л. Ю. Оцінка ризику розвитку новоутворень при хворобі 

Крона для вибору адекватної хірургічної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лозинська Любов Юріївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

3593 А] УДК 616.33/.34-002.2-037:616-006]-089 

4632. Лукіянець О. О. Хірургічна корекція порушень функції дистальних 

відділів товстої кишки у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Лукіянець Олег Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3058 А] 

 УДК 616.345-008-089-053.2 

4633. Мартиць Ю. М. Етіопатогенетичне обґрунтування комплексного 

лікування бруксизму у осіб молодого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мартиць Юрій Миколайович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Ужгород, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (28 назв). — 100 пр. — [2018-4288 А] 

 УДК 616.31:616.742]-009-053.6/.81 

4634. Матяш Л. О. Особливості поєднаного перебігу гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби та синдрому подразненої кишки залежно від кишкового 

мікробіому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.36 "Гастроентерологія" / Матяш Людмила Олександрівна ; Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпро, 2018. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (7 назв). — 100 пр. — [2018-3599 А] 

 УДК 616.329-009.1-063:616.34-008]-07-085 

4635. Мельничук Ю. М. Оптимізація профілактики утворення патологічних 

післяопераційних рубців шкіри обличчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мельничук Юрій Миколайович ; 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2018-2900 А] 

 УДК 616.31-089-06:617.52-003.92-084 

4636. Михальченко С. В. Патогенетичне обґрунтування профілактики та 

лікування захворювань пародонту у робітників шинного виробництва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Михальченко Сергій Вікторович ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-

лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3025 А] 

 УДК 616.314.17-002-092-084-085-057.2 

4637. Моісеєнко А. С. Оптимізація хірургічного лікування хворих на усклад-

нений непрохідністю колоректальний рак з урахуванням тяжкості ендогенної 

інтоксикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Моісеєнко Антон Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, 
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Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН 

України"]. — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-3863 А] УДК 616.351-006.6-089 

4638. Олійник А. Ю. Особливості ортопедичного лікування хворих з дефор-

маціями зубощелепної системи при вроджених незрощеннях верхньої губи та 

піднебіння після операційних втручань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Олійник Адріан Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2903 А]

 УДК 616.314-007-089.23:616.317-007.254 

4639. Павленко Е. М. Особливості стоматологічного статусу у людей похило-

го та старечого віку та шляхи вдосконалення організації лікувально-профілактичних 

заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Павленко Елла Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4339 А] 

 УДК 616.31-084-085-053.9 

4640. Паливода Р. С. Лікування хворих на переломи виросткового відростка 

нижньої щелепи з врахуванням стану скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Паливода Роман Станіславович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3778 А] УДК 616.314:616.724]-001.5-08 

4641. Петриченко О. В. Обґрунтування ефективності раннього лікування та 

профілактики зубощелепних аномалій у дітей з мовними порушеннями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Петриченко Олександра Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони 

України]. — Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-3209 А] УДК 616.31-007-053.2-056.264-085 

4642. Пономаренко В. О. Клініко-патогенетичні особливості імплантаційного 

лікування вторинної адентії у хворих старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пономаренко Віктор 

Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. мед. стоматол. акад. — Полтава, 

2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4115 А] 

 УДК 616.314-007-089.843-053.9 

4643. Потапенко А. В. Оптимізація діагностики та лікування неалкогольної 

жирової хвороби печінки в поєднанні з субклінічним гіпотиреозом на підставі оцінки 

кардіометаболічних змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Потапенко Анна Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Нац. ін-т терапії 

ім. Л. Т. Малої Нац. акад. мед. наук України"]. — Харків, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4057 А] 

 УДК 616.36+616.441-008.64]-07-085 

4644. Ревура А. П. Циторедуктивні операції у хірургічному лікуванні хворих 

на колоректальний рак з карциноматозом очеревини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ревура Андрій Петрович ; 

НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, 
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[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України]. — Київ, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3538 А] 
 УДК 616.35+617.55]-006.6-089 

4645. Рощук О. І. Клініко-функціональне обґрунтування ортопедичного 

лікування незнімними зубними протезами хворих на виразкову хворобу шлунка та 

дванадцятипалої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Рощук Олександра Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (30 назв). 

— 100 пр. — [2018-3064 А] УДК 616.314-098-77:616.33/.34-002.44 

4646. Свиридюк Б. В. Малоінвазивні втручання в хірургії гострого каль-
кульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та 

старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Свиридюк Борис Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3828 А] 

 УДК 616.366-002.1-06-089.819-053.9 

4647. Сидорак Х. Т. Профілактика ускладнень ендодонтичного лікування 

кореневих каналів зубів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Сидорак Христина Тарасівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4303 А] 

 УДК 616.314.163-08-06-084 

4648. Слобода М. Т. Прогнозування розвитку та профілактика захворювань 
пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Слобода 

Мар'яна Тарасівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. 
— [2018-4140 А] УДК 616.314.14-037-084-053.81 

4649. Смандич В. С. Особливості клінічного перебігу хронічного панкреатиту 

за коморбідності з ожирінням та остеоартрозом, чинники взаємообтяження, опти-

мізація способу лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Смандич Віталій Степанович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2018-3229 А] 

 УДК 616.37-002.2:[616-056.257+616.72-002]]-085 
4650. Солдатюк В. М. Удосконалення хірургічної підготовки хворих з 

частковими дефектами зубних рядів до ортопедичного лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Солдатюк 

Василь Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 
100 пр. — [2018-3147 А] УДК 616.314-007-089.163-089.23 

4651. Соловей К. О. Оптимізація тактики ортодонтичної ретенції у пацієнтів 

після зняття брекет-системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Соловей Ксенія Олександрівна ; М-во 
охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. 

акад.". — Полтава, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-3037 А] УДК 616.314-007:616.314-76 
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4652. Ткач О. Б. Експериментально-клінічне обґрунтування застосування 

мукозального гелю, модифікованого наночастинками золота, в комплексному 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ткач Оксана Борисівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2018. — 16, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 12—14 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3148 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085:[615.281.9:615.454.1 

4653. Ткачук В. В. Роль пролонгованого високожирового навантаження та 

кишкової мікробіоти в патогенетичних механізмах ожиріння : (експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. 

фізіологія" / Ткачук Віталій Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. 

мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії НАМН 

України"]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-4227 А] УДК 616.391:613.25 

4654. Чалий М. В. Клініко-лабораторні та інструментальні критерії диферен-

ційної діагностики печінкової і позапечінкової портальної гіпертензії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентеро-

логія" / Чалий Микола Вікторович ; Держ. закл."Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. 

наук України". — Дніпро, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-4232 А] УДК 616.37:616.12-008.331.1]-07 

4655. Шпотюк О. О. Порівняльна оцінка композитних реставрацій жувальної 

групи зубів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Шпотюк Ольга Орестівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3317 А] УДК 616.314-002-74-053.2 

4656. Шульженко А. Д. Пародонтологічна захворюваність жінок із бактеріаль-

ним вагінозом та обґрунтування їх лікування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Шульженко Анна 

Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. 

мед. стоматол. акад.". — Полтава, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-3080 А] УДК 616.314.18-002-06:618.15-022.7 

4657. Янішевський К. А. Клініко-патогенетичні механізми взаємозв'язку та 

взаємообтяження захворювань пародонта при ішемічній хворобі серця та шляхи їх 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Янішевський Костянтин Арнольдович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ПВНЗ "Київ. мед. 

ун-т"]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — 

[2018-3239 А] УДК 616.314.17:616.12-005.4]-085 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

4658. Архипкіна Т. Л. Ендокринне безпліддя при синдромі полікістозних 

яєчників: гормонально-метаболічні аспекти патогенезу та шляхи підвищення 

ефективності лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Архипкіна Тетяна Леонідівна ; Держ. установа 



   

 
155 

"Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилевського Нац. акад. мед. наук 

України". — Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (43 назви). — 

100 пр. — [2018-4002 А] УДК 616.43-008.6-06:618.177:618.11-006]-092 

На ступінь кандидата 

4659. Калініченко О. В. Лізосомальні, мітохондріальні та постмітохондріальні 

етапи регуляції та реалізації апоптозу в диференційованих карциномах щитоподібної 

залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.14 

"Ендокринологія" / Калініченко Олена Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т 

ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України". — Київ, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4454 А]

 УДК 616.441-006:577.1 

4660. Сазонов М. Є. Особливості клініко-морфологічних і прогностичних 

факторів фолікулярних неоплазій щитоподібної залози : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Сазонов Максим 

Євгенович ; Держ. установа "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В. Я. Данилев-

ського НАН України". — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3872 А] УДК 616.441-006-07 

4661. Тарасенко С. О. Персоніфікований підхід до періопераційного анесте-

зіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів з синдромом тиреотоксикозу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 

"Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Тарасенко Сергій Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Укр. наук.-практ. 

центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин]. — Харків, 

2018. — 22 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2018-

2953 А] УДК 616.441-008.61-089.5 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

4662. Веретельник К. О. Особливості клінічних проявів псоріазу з супутнім 

маласезіозом шкіри та методи комплексної диференційованої терапії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Веретельник Ксенія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 

венерології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 

2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4014 А] 

 УДК 616.517-06:616.5-002.828]-07-085 

4663. Задніпряна О. І. Особливості перебігу і тактика ведення хворих на акне 

інфертильних жінок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Задніпряна Ольга Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

2931 А] УДК 616.53-002:618.177]-036-085 

4664. Нарожна М. В. Себорейний дерматит: патогенетичні аспекти та комп-

лексне лікування з урахуванням статусу вітаміну D, стану вродженого імунітету та 

мікробіоценозу кишечника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Нарожна Марина Володимирівна ; Держ. 
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установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-3770 А] 

 УДК 616.53-008.8-036-085:[612.07+612.33.067 

4665. Старостіна О. А. Комплексна терапія жінок, хворих на розацеа, з 

урахуванням патоморфологічних особливостей та стану судинного русла : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. 

хвороби" / Старостіна Ольга Анатоліївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та 

венерології", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України"]. — Харків, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-3704 А] УДК 616.53-002-055.2-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

4666. Грицюк М. І. Патофізіологічні механізми порушень парціальних 

функцій нирок в динаміці експериментального цукрового діабету : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Грицюк 

Мар'яна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—

34 (40 назв). — 100 пр. — [2018-4253 А] УДК 616.61-008:616.379-008.64]-092 

4667. Мицик Ю. О. Застосування променевих та молекулярних біомаркерів у 

діагностиці, оцінці ефективності лікування та прогнозуванні виживаності у хворих із 

раком нирки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.06 "Урологія" / Мицик Юліан Олегович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 2018. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (42 назви). — 100 пр. — [2018-3452 А] 

 УДК 616.61-006.6-073.7-085 

На ступінь кандидата 

4668. Гурженко А. Ю. Обґрунтування вибору методу літотрипсії у хворих на 

уретеролітіаз із супутнім цукровим діабетом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Гурженко Андрій Юрійович ; 

Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 28 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4369 А] 

 УДК 616.617-003.7-085:615.84]:616.379-008.64 

4669. Доценко Ю. Р. Оптимізація тактики хірургічного лікування дітей з 

абдомінальною ретенцією яєчка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Доценко Юрій Романович ; 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. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-2971 А] УДК 616.681-053.2-089 

4670. Казієв С. Г. Обґрунтування методології лікування пацієнтів з венозною 

формою еректильної дисфункції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Казієв Саід Ганійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-3430 А] УДК 616.69-008.14-085 
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4671. Леоненко А. М. Модифікація ендоскопічної радикальної простатектомії 
у хворих на локалізований рак передміхурової залози : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Леоненко Андрій 
Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 
2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-4282 А] 

 УДК 616.65-006.6-089 
4672. Приндюк С. І. Ендоліфтинг в лапароскопічній хірургії пухлин нирки : 

(клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Приндюк Сергій Іванович ; Держ. установа "Ін-т 
урології Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—14 
(10 назв). — 100 пр. — [2018-3216 А] УДК 616.61-006-089 

4673. Ткаченко П. В. Морфологічна характеристика строми раку передміхуро-
вої залози та її діагностичне та прогностичне значення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Ткаченко Павло 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. 
мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 
(7 назв). — 100 пр. — [2018-3468 А] УДК 616.65-006.6-091.8-07 

4674. Тріщ В. І. Особливості макро- та мікроелементного статусу у хворих на 
хронічний абактеріальний простатит та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Тріщ Володимир Іванович ; 
Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. ВНЗ "Івано-
Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2018-2835 А] УДК 616.65-002-036-085 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

4675. Бондаренко С. Є. Ендопротезування в разі наслідків травм кульшової 
западини та проксимального відділу стегнової кістки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
Бондаренко Станіслав Євгенович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 
патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — 
Харків, 2018. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—27 (42 назви). — 120 пр. — [2018-
2807 А] УДК 616.728.2-001-089.843 

4676. Волошина Л. О. Клініко-патогенетичні особливості формування ко-
морбідності та гіпотиреозу у хворих на остеоартроз: вікові, гендерні та метаболічні 
аспекти прогнозування, вдосконалення лікування та профілактики : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Волошина 
Лариса Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 
2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (55 назв). — 100 пр. — [2018-3252 А]
 УДК 616.71/.72-002-053-055-056 

4677. Луцишин В. Г. Рання діагностика та профілактика прогресування 
післятравматичного та ідіопатичного коксартрозу у дорослих : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-
педія" / Луцишин Вадим Григорович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 
ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—34 (31 назва). — 100 пр. — [2018-4422 А] 

 УДК 616.728.2-001-06-07-084 
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На ступінь кандидата 

4678. Даньків Л. В. Клініко-патогенетична характеристика перебігу ревматоїд-

ного артриту в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом: зв'язок з клінічними 

проявами та ефективністю лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Даньків Лілія Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-4255 А] УДК 616.72-002-06:616.36-002-003.8]-07-085 

4679. Кошак Б. О. Оптимізація діагностики та лікування кардіопульмональних 

маніфестацій у хворих на анкілозивний спондилоартрит і артеріальну гіпертензію : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Кошак Богдан Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тер-

нопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4274 А]

 УДК 616.721-002.77-06:616.12-008.331.1]-07-08 

4680. Кубаш В. І. Діагностика та лікування посттравматичного остеомієліту 

довгих кісток у хворих в умовах дефіциту йоду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Кубаш 

Володимир Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології 

хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України", [Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (9 назв). 

— 120 пр. — [2018-2857 А] УДК 616.718.4-001.5-022.7-07-089:546.15 

4681. Смірнов Д. О. Діагностика та лікування синдрому медіопателярної 

складки колінного суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Смірнов Дмитро Олексійович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (6 назв). — 100 пр. — [2018-3380 А]

 УДК 616.728.3-07-085 

4682. Худоб'як М. М. Роль оксидативних процесів у механізмах розвитку 

поєднаної скелетно-грудної травми у щурів та їх корекція : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Худоб'як 

Максим Михайлович ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 120 пр. — [2018-4438 А] 

 УДК 616.712-001-085-092.9:612.014.4 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

4683. Бортнік І. М. Ендоваскулярне лікування хворих при поєднанні 

артеріовенозних мальформацій та аневризм судин головного мозку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Бортнік 

Ігор Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України", [ДУ "Наук.-практ. центр ендоваскуляр. нейро-

рентгенохірургії НАМН України"]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-2809 А] УДК 616.831:616.13-007.64]-089 

4684. Волох Ф. О. Оптимізація прогнозу та лікування хворих з хронічними 

церебральними ішеміями гіпертензивного ґенезу з урахуванням структурно-

функціонального стану бета-адренорецепторної системи : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Волох Федір 

Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, 

психіатрії та наркології НАМН України", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. 

— [2018-3887 А] УДК 616.831-005.4-037-08 

4685. Гайович І. В. Аутопластика дефектів нервів з застосуванням жирової 

тканини та пунктату кісткового мозку : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Гайович Ігор Володимирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-3089 А] УДК 616.833-001-089.844 

4686. Данчин Г. О. Вогнепальні поранення м'яких тканин склепіння черепа : 

(клініка, діагностика, лікування на етапах мед. евакуації) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Данчин Георгій 

Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. 

А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — [2018-4254 А] 

 УДК 616.8-089:616.714-001.45-07-08 

4687. Мехрзі Мохамед Камель. Менінгіоми бічних шлуночків: клініка, 

діагностика і хірургічне лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Мехрзі Мохамед Камель ; Нац. акад. 

мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. 

— [2018-4047 А] УДК 616.831.3-006-089 

4688. Моргун В. В. Вікові особливості медулобластом мозочку у дітей та 

результати їх комбінованого лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Моргун Віктор Володимирович ; 

Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова 

НАМН України". — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-3988 А] УДК 616.831.7-006.4-053.2-08 

4689. Палєнка О. Є. Клініко-метаболічні, молекулярно-генетичні та нейро-

фізіологічні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії ІІ стадії у осіб з 

ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 

"Нерв. хвороби" / Палєнка Олена Євгенівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [ВДНЗУ "Укр. 

мед. стоматол. акад." МОЗ України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3610 А] 

 УДК 616.831-002-036-056.25:613.25 

4690. Пліс І. Б. Комплексне хірургічне лікування компресійно-трофічних 

виразок у постраждалих із наслідками спінальної травми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пліс Ігор Богданович ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3132 А] 

 УДК 616.832-001-002.44-089 

4691. Тульчинський Г. В. Краніопластика дефектів черепа з використанням 

біокерамічних трансплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.05 "Нейрохірургія" / Тульчинський Геннадій Віталійович ; Нац. 
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акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН 

України", [Укр. військ.-мед. акад.]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(7 назв). — 100 пр. — [2018-2836 А] УДК 616.8:616.714.1-007]-089.843/.844 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія. Хворобливі  

психічні стани 

На ступінь кандидата 

4692. Калугін І. В. Оптимізація терапії психічних розладів у пацієнтів 

похилого віку з поліморбідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Калугін Ігор Віталійович ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. установа "НДІ псіхіатрії М-ва охорони здоров'я України". — 

Київ, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2018-3507 А] 

 УДК 616.89-008.1-085.851-085.21-053.9 

4693. Молчанова О. О. Нейрокогнітивні розлади і соціальне функціонування у 

хворих на параноїдну шизофренію : (клініка, діагностика, лікування) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 

Молчанова Олена Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа 

"НДІ псіхіатрії М-ва охорони здоров'я України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця]. — Київ, 2018. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. 

— [2018-3602 А] УДК 616.895.8-036-07-08 

4694. Серікова О. С. Клініко-психопатологічні особливості шизоафективного 

розладу на етапах активної, стабілізуючої та профілактичної терапії : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / 

Серікова Ольга Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т 

неврології, психіатрії та наркології НАМН України". — Харків, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3940 А] 

 УДК 616.895.8-036-085 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

4695. Дралова О. А. Клініко-імунологічні порушення при токсокарозній інвазії 

у дітей з ураженням дихальної системи і патогенетичне обґрунтування медика-

ментозної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Дралова Олександра Анатоліївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. 

— Харків, 2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2018-

2972 А] УДК 616.995.1:616.2]-053.2-085:615 

4696. Клюс В. Ю. Клініко-інструментальні особливості хронічних форм 

хвороби Лайма з переважним ураженням нервової системи та вдосконалення їх 

тактики лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Клюс Вікторія Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Громашевського Нац. 

акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-3355 А] УДК 616.993:616.89]-036-085 

4697. Курлан Н. Ю. Клінічні та імунопатогенетичні особливості шигельозу у 

дітей, інфікованих Helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Курлан Наталія Юріївна ; М-во 
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охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. 

ун-т]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. 

— [2018-2979 А] УДК 616.993.19-053.2-036 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

4698. Блонський Р. І. Клініка, діагностика та комплексне ортопедичне ліку-

вання синдрому пахвинного болю у спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Блонський 

Роман Іванович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2018. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—31 (53 назви). — 

100 пр. — [2018-3402 А] УДК 617.557-009.7-036-07-08-051:796 

На ступінь кандидата 

4699. Антонюк В. В. Діагностика, клініка та лікування дітей з післяоперацій-

ними інтраабдомінальними інфільтратами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Антонюк Вадим Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Одес. нац. мед. ун-т]. 

— Київ, 2018. — 29 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—25 (28 назв). — 100 пр. — [2018-

4082 А] УДК 617.55-089.168-06-07-08-053.2 

4700. Крестянов М. Ю. Трансабдомінальна преперитонеальна безшовна 

герніопластика пахвинних гриж з використанням методу електрозварювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Крестянов Микола Юхимович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Каф. хірургії та судин. хірургії. — Київ, 2018. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3272 А] 

 УДК 617.557-007.43-089.844 

4701. Мірошниченко Ю. І. Вдосконалення хірургічного лікування постражда-

лих з травмами органів малого тазу та заочеревинного простору, що супро-

воджуються масивною крововтратою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мірошниченко Юрій Іванович ; 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. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3862 А] УДК 617.581+617.55]-001-089 

4702. Остафійчук В. В. Визначення оптимального алгоритму комплексного 

лікування хворих на саркому м'яких тканин кінцівок та тулуба високого ступеня 

ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Остафійчук Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

ін-т раку. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. 

— [2018-2826 А] УДК 617.5-006.3-08 

4703. Прийменко Д. С. Хірургічне лікування хворих на синдром діабетичної 

стопи з використанням засобів її розвантаження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Прийменко Дмитро 

Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4058 А] 

 УДК 617.586:616.379-008.64]-089 
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617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

4704. Гуржій Ю. М. Ефективність комбінованої операції факоемульсифікації з 

імплантацією штучного кришталика з задньою мікровітректомією при синдромі 

мілкої передньої камери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Гуржій Юлія Максимівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4089 А] 

 УДК 617.741-004.1-089.843 

4705. Кустрин Т. Б. Оптимізація лікування хворих на трансудативне відшару-

вання пігментного епітелію сітківки при віковій дегенерації макули : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Кустрин 

Тарас Богданович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 

ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4277 А] УДК 617.735-007.281-06-085 

4706. Лагоржевська І. М. Клініко-морфологічні особливості перебігу та 

лікування центральної серозної хоріоретинопатії залежно від інфікування 

Helicobacter pylori : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Лагоржевська Ірина Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т 

очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України", [Харків. нац. мед. 

ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2018. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-3437 А] УДК 617.735-002-036-085 

4707. Михальчик С. В. Корекція метаболічних порушень у профілактиці та 

лікуванні діабетичної ретинопатії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Михальчик Сергій Валерійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 100 пр. — [2018-2901 А] 

 УДК 617.735-008-084-02:616.379-008.64-06 

4708. Путієнко В. О. Ефективність комбінованого методу (фосфенелектрости-

муляції і фотоміостимуляції) в комплексному лікуванні хворих на первинну 

відкритокутову глаукому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Путієнко Віталій Олексійович ; Держ. установа 

"Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3298 А]

 УДК 617.7-007.681-085.84 

4709. Романова Т. О. Диференційований підхід до вибору методу лікування 

хворих з набряком макули внаслідок ретинальної венозної оклюзії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Романова 

Тетяна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 

ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3937 А] 

 УДК 617.735-002-06:617.736-005.98-085 

4710. Сергієнко В. В. Оптимізація лікування ускладнень силіконових тампо-

над при хірургічному лікуванні регматогенного відшарування сітківки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 

Сергієнко Вікторія Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
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післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-3698 А] 
 УДК 617.735-007.281-089-06-085 

4711. Таха Салах Ахмад. Клініко-імунологічне обґрунтування застосування 

сполучення аргініну та антиоксидантів у лікуванні хворих з непроліферативною 

діабетичною ретинопатією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Таха Салах Ахмад ; 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. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-4144 А] УДК 617.735-002:616.379-008.64]-085:615.035 

4712. Чуй К. В. Оптимізація діагностики та лікування оклюзії гілки централь-
ної вени сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.18 "Офтальмологія" / Чуй Катерина Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3558 А] 
 УДК 617.735:616.14]-07-08 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

4713. Бутіна Л. І. Прогнозування, профілактика та лікування порушень в 

менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Бутіна Людмила Іванівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової Нац. акад. мед. наук України", 

[Донец. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 28—32 (42 назви) та в тексті. — 100 пр. — [2018-4246 А] 

 УДК 618.173-06-037-084-085 

4714. Кіндратів Е. О. Патоморфологічні особливості дисплазії шийки матки, 

що асоційована з папіломавірусною інфекцією у жінок хворих на безпліддя : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 

анатомія" / Кіндратів Ельвіра Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 

2018. — 44, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 37—41 (40 назв). — 100 пр. — [2018-

3749 А] УДК 618.146-007.1-06:618.177-022.7 
4715. Сюсюка В. Г. Клініко-патогенетичні аспекти акушерських і перина-

тальних ускладнень у жінок з урахуванням психоемоційного стану та їх медико-

психологічна корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сюсюка Володимир Григорович ;  
М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(55 назв). — 100 пр. — [2018-3545 А] УДК 618.3-06:616.89]-085 

На ступінь кандидата 

4716. Вознюк А. В. Прогнозування та профілактика передчасних пологів у 

жінок з багатоплідною вагітністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Вознюк Андрій 
Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 

100 пр. — [2018-3650 А] УДК 618.39-037-084 
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4717. Гак І. О. Діагностика та лікування рецидивуючої плоскоепітеліальної 

дисплазії ендоцервіксу у жінок з трубно-перитонеальним фактором безпліддя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Гак Ірина Олексіївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-2966 А] 

 УДК 618.147-006.5-07-08:618.177 

4718. Гладенко С. Є. Оптимізація хірургічного лікування поєднаної патології 

матки та генітального пролапсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гладенко Світлана Євгеніївна ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика, [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 

100 пр. — [2018-3967 А] УДК 618.14-007.43-06-089 

4719. Гончаренко О. М. Комплексна реабілітація функції яєчників у жінок з 

рецидивним сальпінгоофоритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Гончаренко Оксана Ми-

колаївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. 

— Вінниця, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

4166 А] УДК 618.14-002:616.11]-08 

4720. Грудинська Т. В. Фенотипічна гетерогенність первинної пухлини, 

метастазів та циркулюючих пухлинних клітин у хворих на рак молочної залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Грудинська Тетяна Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 

МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-3735 А] УДК 618.19-006.6-036-07 

4721. Федишин Т. В. Особливості патогенезу спорадичного і звичного 

невиношування у жінок, асоційованих із дисбіозом піхви, та корекція порушень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Федишин Тетяна Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т"]. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

3473 А] УДК 618.39-092-06:618.15-008.8 

4722. Харченко Ю. В. Роль факторів прогнозу в індивідуалізації комбіно-

ваного лікування хворих на поширений рак яєчників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Харченко Юлія 

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

освіти, [ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України"]. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — [2018-3795 А] 

 УДК 618.11-006.6-08 

4723. Чеханов Ю. О. Оптимізація передопераційного обстеження та гістеро-

резектоскопічного лікування у жінок з поодинокою симптомною субмукозною 

міомою матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Чеханов Юрій Олександрович ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2018. — 16 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3998 А] 

 УДК 618.14-006.36-07-089.163 
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62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

4724. Долінська І. Я. Діагностування руйнування матеріалів і визначення 

залишкового ресурсу елементів конструкцій за локальної повзучості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика 

матеріалів і конструкцій" / Долінська Ірина Ярославівна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 

100 пр. — [2018-3014 А] УДК 620.179.17:539.3 

На ступінь кандидата 

4725. Головей С. А. Вплив сульфідів заліза на корозію і наводнювання 

вуглецевих сталей та їх сірководневе корозійне розтріскування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір матеріалів та 

захист від корозії" / Головей Світлана Анатоліївна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-4412 А] УДК 620.193.4:669.14 

4726. Дацко Б. М. Оцінювання ефективності металевих та лакофарбових 

покривів для протикорозійного захисту сталей у сірководневих середовищах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.14 "Хім. опір 

матеріалів та захист від корозії" / Дацко Богдан Миколайович ; НАН України, Фіз.-

мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4416 А] УДК 620.193.4:669.14 

4727. Демченков С. О. Вплив структурно-фазового стану на властивості  

Al—Ni та Fe—Ni фольг різного функціонального призначення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Демченков Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 110 пр. — 

[2018-2851 А] УДК 620.22:620.18 

4728. Зубенко В. І. Технологія швидкого піролізу біомаси в абляційному 

реакторі шнекового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Зубенко Віталій 

Ігорович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3106 А] УДК 620.92 

4729. Канюк Ю. І. Діагностування залишкової довговічності елементів коліс-

ної пари та рейки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.02.10 "Діагностика матеріалів і конструкцій" / Канюк Юрій Ігорович ; НАН 

України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3020 А] УДК 620.178.2:62-2 

4730. Торпаков А. С. Електророзрядне диспергування та синтез високо-

модульних наповнювачів для отримання зносостійких метало-матричних компо-

зитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 

"Матеріалознавство" / Торпаков Андрій Сергійович ; Херсон. держ. мор. акад., [Ін-т 

імпульс. процесів і технологій НАН України]. — Херсон, 2018. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—21 (34 назви). — 120 пр. — [2018-3150 А] УДК 620.22 
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4731. Штойко І. П. Методи розрахунку залишкового ресурсу труб магістраль-

них нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-водневої деградації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка 

деформів. твердого тіла" / Штойко Іван Павлович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т 

ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-4236 А] УДК 620.194:539.37]:621.643 

621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

На ступінь кандидата 

4732. Бондаренко М. О. Забезпечення міцності тонкостінних конструкцій 

шляхом обґрунтування параметрів із використанням апроксимацій поверхонь 

відгуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 

"Динаміка та міцність машин" / Бондаренко Марина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—19 (32 назви). — 100 пр. — [2018-3403 А] УДК 621-112-026.762:539.3 

621.0 Теорія машинобудування (машинознавство).  

Ядерна техніка 

621.01 Теорія та принципи машинобудування (машинознавство) 

На ступінь доктора 

4733. Гурський В. М. Синтез нелінійних полічастотних вібраційних машин з 

резонансними режимами роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.02.02 "Машинознавство" / Гурський Володимир Миколайович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 

(57 назв). — 100 пр. — [2018-4024 А] УДК 621.01 

На ступінь кандидата 

4734. Іщенко О. П. Модернізація систем поводження з відпрацьованим ядер-

ним паливом для забезпечення допустимих значень технологічних температур в 

басейні витримки в аварійних ситуаціях : 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. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4265 А] 

 УДК 621.039.534.2:621.039.517]-022.326.5:519.87 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

4735. Бабаєв А. І. Вплив паророзподілу на ефективність роботи турбін великої 

потужності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 

"Турбомашини та турбоустановки" / Бабаєв Артем Іванович ; НАН України, Ін-т 

проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4003 А] УДК 621.165 

4736. Бахмутська Ю. О. Збільшення терміну експлуатації роторів парових 

турбін за рахунок удосконалення теплового та термонапруженого стану на пускових 
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режимах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.16 

"Турбомашини та турбоустановки" / Бахмутська Юлія Олегівна ; НАН України, Ін-т 

проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3566 А] УДК 621.165-253 

4737. Корнієнко В. С. Підвищення ефективності теплоутилізаційних контурів 

когенераційних установок при використанні водопаливних емульсій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та 

пром. теплоенергетика" / Корнієнко Вікторія Сергіївна ; Одес. нац. акад. харч. 

технологій, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2018. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3908 А] 

 УДК 621.181.27 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

4738. Мельников В. Є. Забезпечення якості електроенергії гідрогенератор-

них установок шляхом створення прецизійних систем регулювання частоти та 

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

05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп."  / Мельников 

В'ячеслав Євгенович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3675 А] 

 УДК 621.224-052:006.44 

4739. Тимощук В. С. Вдосконалення методів розрахунку параметрів хвиль 

переміщення у верхніх водоймах гідроакумулюючих електростанцій з врахуванням 

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

05.23.16 "Гідравліка та інж. гідрологія" / Тимощук Володимир Святославович ; Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2018-3632 А] УДК 621.22.011:621.311.21 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.3.01 Загальні положення. Теорія 

На ступінь доктора 

4740. Гоголюк О. П. Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів 

електричних кіл на основі макромоделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Гоголюк Оксана 

Петрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36. — 100 пр. — [2018-3968 А] УДК 621.3.011.7:519.87 

На ступінь кандидата 

4741. Дзюба К. К. Електромагнітне поле, створене провідниками зі струмом 

поблизу електропровідного середовища з сильним скін-ефектом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / 

Дзюба Костянтин Костянтинович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2852 А]

 УДК 621.3.01 
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621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне  

застосування магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

4742. Байда Є. І. Мультифізичні моделі високовольтних вакуумних вимикачів 

з бістабільними поляризованими актуаторами в динамічних режимах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й 

апарати" / Байда Євген Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—30 (31 назва). — 100 пр. — [2018-3043 А]

 УДК 621.316.542 

4743. Блінов І. В. Наукові основи організації взаємодії сегментів ринку 

електричної енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Блінов Ігор Вікторович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Ін-т електродинаміки НАН 

України]. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—41 (31 назва). — 

100 пр. — [2018-2805 А] УДК 621.311:620.9]:339.1 

4744. Щерба М. А. Розрахунок тривимірних електричних полів у нелінійній 

полімерній ізоляції надвисоковольтних кабелів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Щерба Максим 

Анатолійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—36 (35 назв). — 100 пр. — [2018-2919 А] УДК 621.315.2 

На ступінь кандидата 

4745. Возняк А. Г. Вплив температури і тиску на характеристики напружено-

деформованого стану і герметичності вузлів вологозахисту плівкових конден-

саторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 

"Динаміка та міцність машин" / Возняк Андрій Геннадійович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—

18 (13 назв). — 150 пр. — [2018-3965 А] УДК 621.315.617 

4746. Діхтярук І. В. Підвищення надійності електропостачання споживачів в 

повітряних розподільних мережах напругою 10 кВ за рахунок секціонування 

автоматичними роз'єднувачами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Діхтярук Ігор Віталійович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4092 А] 

 УДК 621.311 

4747. Дяденчук А. Ф. Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників 

(Si, A2B6 та A3B5) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.27.06 "Технологія, обладнання та вир-во електрон. техніки" / Дяденчук Альона 

Федорівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, 

[Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-3501 А] УДК 621.315.592:539.217 

4748. Малахатка Д. О. Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для 

забезпечення електромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних системах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напів-

провідник. перетворювачі електроенергії" / Малахатка Денис Олександрович ; НАН 
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України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3121 А] УДК 621.314.214 

4749. Савченко Н. П. Регулювання графіка навантаження електричних мереж 

за допомогою споживача-регулятора з кінетичним енергонакопичувачем : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, 

мережі і системи" / Савченко Наталя Панасівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т", [Донбас. нац. акад. буд-ва та архітектури]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3301 А] УДК 621.311 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

4750. Федотов В. О. Динаміка тягових електромеханічних комплексів руд-

никових електровозів з урахуванням експлуатаційних чинників залізорудних шахт : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Федотов Владислав Олександрович ; Вінниц. 

нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-3793 А] УДК 621.333:622.6 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь доктора 

4751. Єрмоленко І. Ю. Наукові основи електрохімічної технології покриттів 

тернарними сплавами заліза з тугоплавкими металами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Єрмоленко Ірина 

Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—38 (58 назв). — 100 пр. — [2018-3175 А] УДК 621.35 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

4752. Азнакаєва Д. Е. Дослідження і моделювання нанорозмірних модуля-

торів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Азнакаєва Діана Емірівна ; Нац. авіац. ун-т. — 

Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (26 назв). — 100 пр. — [2018-3041 А]

 УДК 621.376.32/.33-022.532 

4753. Витяганець А. І. Магніторезистивний перетворювач активної потуж-

ності в радіотехнічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Витяганець Андрій Іванович ; 

Нац. авіац. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-2964 А] УДК 621.372 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

4754. Суховій Н. О. Нанотемплети для гетероструктур нітридів ІІІ групи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.27.01 "Твердотіл. 
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електроніка" / Суховій Ніна Олегівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського", [ДП "НДІ мікроприладів" НТК "Ін-т монокристалів" НАН 

України]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-3945 А] УДК 621.382 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

4755. Єременко О. С. Методи управління трафіком із забезпеченням від-

мовостійкості та мережної безпеки на основі використання динамічних тензорних 

моделей телекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Єременко 

Олександра Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. — 48 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 39—45 (54 назви). — 100 пр. — [2018-3048 А] УДК 621.391 

4756. Лаврів О. А. Методи та моделі надання послуг в гетерогенних роз-

поділених інформаційно-телекомунікаційних системах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Лаврів Орест Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (57 назв). — 120 пр. — [2018-2820 А] 

 УДК 621.391 

4757. Штомпель М. А. Методи декодування та оптимізації завадостійких 

кодових конструкцій для телекомунікаційних систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Штомпель Микола Анатолійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2018. — 

45 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (60 назв). — 100 пр. — [2018-3479 А]

 УДК 621.391 

На ступінь кандидата 

4758. Кунуп Т. В. Моделі та методи оцінки ефективності управління наданням 

інтелектуальних сервісів в мережах наступного покоління : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / 

Кунуп Тетяна Василівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Одес. нац. акад. харч. 

технологій]. — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-2940 А] УДК 621.391 

4759. Курцев М. С. Метод планування виконання завдань з управління 

телекомунікаційними мережами на основі вирішення задач нелінійного булевого 

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

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Курцев Максим Сергійович ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки, [Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. — Харків, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3056 А] 

 УДК 621.391 

4760. Ліске О. М. Підвищення ефективності випромінюючих компонентів 

інфокомунікаційних систем на основі щілинних ліній передачі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 

засоби телекомунікацій" / Ліске Олексій Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політех-

ніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(30 назв). — 100 пр. — [2018-2822 А] УДК 621.391.6 
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4761. Пиріг Ю. В. Моделі та алгоритми маршрутизації інформаційних потоків 

в самоорганізованих мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Пиріг Юлія Володи-

мирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4340 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

4762. Бак Р. І. Підвищення доступності телекомунікаційних послуг в мережах 

мобільного зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Бак Роман Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-4084 А] УДК 621.396 

4763. Букін О. В. Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.03 "Радіофізика" / Букін Олександр Володимирович ; НАН України, Ін-т 

радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4244 А] УДК 621.396.96 

4764. Ващишин Л. В. Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній 

діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та 

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

05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Ващишин Любомир Володимирович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Львів, 

2018. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (36 назв). — 100 пр. — [2018-

3413 А] УДК 621.396.969:620.192 

4765. Масюк А. Р. Моделі та алгоритми спільного управління ресурсами в 

безпровідних гетерогенних мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Масюк Андрій 

Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (20 назв). — 120 пр. — [2018-3366 А] 

 УДК 621.396.94 

4766. Товкач І. О. Методи адаптивного оцінювання параметрів руху безпілот-

ного літального апарату на основі вимірювань сенсорної мережі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. 

системи" / Товкач Ігор Олегович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. 

— [2018-3383 А] УДК 621.396.96 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь доктора 

4767. Дорошенко К. В. Газодинамічне управління течією в компресорах 

газотурбінних двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Дорошенко Катерина Вікторівна ; 

Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (53 назви). — 

100 пр. — [2018-3015 А] УДК 621.452.3.037.01 

4768. Корогодський В. А. Наукові основи перспективних робочих процесів 

двигунів з іскровим запалюванням при внутрішньому сумішоутворенні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.03 "Двигуни та енерг. 



   

 
172 

установки" / Корогодський Володимир Анатолійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. 

ун-т, [Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 30—37 (58 назв). — 100 пр. — [2018-3186 А] УДК 621.434.4 

На ступінь кандидата 

4769. Двірник Я. В. Визначення граничного стану застосування турбовальних 

двигунів за критеріями вібраційної та газодинамічної стійкості компресора : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Двірник Ярослав Вікторович ; Держ. концерн "Укроборонпром" [та ін.]. 

— Запоріжжя, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-4257 А] УДК 621.452.33.016 

4770. Кучеренко Ю. М. Метод контролю ефективних параметрів суднової 

дизельної енергетичної установки в експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Кучеренко Юрій Миколайович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3518 А] УДК 621.436:629.5.03 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

4771. Іванова Л. В. Високоефективні низькотемпературні охолоджувачі газів і 

рідини для енергозберігаючих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Іванова Лідія Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3852 А] УДК 621.565.8 

4772. Калініченко І. В. Утилізація теплоти суднової енергетичної установки 

тепловикористовуючими холодильними машинами і тепловими насосами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та 

компресор. техніка, системи кондиціювання" / Калініченко Іван Володимирович ; 

Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (28 назв). — 100 пр. — 

[2018-3903 А] УДК 621.57:629.5.03 

4773. Тертишний І. М. Удосконалення конструкції блоково-комплектних 

турбокомпресорних агрегатів з газотурбінним приводом для компресорних станцій 

магістральних газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Тертишний Ігор 

Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, 

[Публіч. акціонер. т-во "Сум. машинобудів. наук.-виробн. об-ня"]. — Харків, 2018. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3232 А] УДК 621.515 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

4774. Олійніченко Л. С. Зменшення вібрацій осьових вентиляторів низького 

тиску балансуванням звичайної і аеродинамічної незрівноваженостей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та 
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міцність машин" / Олійніченко Любов Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. 

політехніка", [Центральноукр. нац. техн. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4052 А] 

 УДК 621.634-752 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

4775. Бурлака В. В. Розробка теоретичних і науково-технологічних принципів 

створення енергоефективних інверторних джерел живлення для зварювальних 

процесів і споріднених технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Бурлака 

Володимир Володимирович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [ДВНЗ "Приазов. 

держ. техн. ун-т"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (48 назв). — 100 пр. — [2018-2811 А] УДК 621.791 

4776. Гавриш П. А. Розвиток наукових засад теорії і практики технології 

зварювання міді зі сталлю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Гавриш Павло 

Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 

2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (64 назви). — 100 пр. — 

[2018-4018 А] УДК 621.791.793 

4777. Дорошенко В. С. Теоретичні і технологічні основи отримання піщаних 

форм із сухого дисперсного наповнювача для виробництва легковагих литих 

конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 

"Ливар. вир-во" / Дорошенко Володимир Степанович ; НАН України, Фіз.-технол.  

ін-т металів та сплавів. — Київ, 2018. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 

(56 назв). — 130 пр. — [2018-3849 А] УДК 621.74.045 

4778. Роп'як Л. Я. Науково-технологічні основи виготовлення деталей та 

складання виробів, зміцнюваних мікродуговим оксидуванням алюмінієвого шару : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Роп'як Любомир Ярославович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

[Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Харків, 2018. — 52 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—48 (106 назв). — 100 пр. — [2018-4432 А] УДК 621.793.72 

На ступінь кандидата 

4779. Глушко А. В. Підвищення довговічності експлуатації зварних з'єднань 

паропроводів із теплостійких перлітних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Глушко Альона 

Валеріївна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2018-3045 А] УДК 621.791.052:621.186.3 

4780. Кавуніченко О. В. Технологія контактного стикового зварювання 

оплавленням рейок з залізничними хрестовинами із сталі 110Г13Л : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. 

процеси і технології" / Кавуніченко Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т 

електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. — [2018-3853 А] 

 УДК 621.791.762:625.143 
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4781. Калашнікова А. Ю. Удосконалення технологічних процесів одержання 

виливків з модифікованих зносостійких чавунів для металургійної та гірничорудної 

промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Калашнікова Аліна Юріївна ; Нац. металург. акад. 

України. — Дніпро, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-4453 А] УДК 621.74 

4782. Косілов М. С. Удосконалення технологій кування пустотілих поковок зі 

змінною товщиною стінки способом розкочування ступінчастим інструментом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Косілов Максим Сергійович ; Донбас. держ. машинобудів. 

акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(23 назви). — 120 пр. — [2018-4037 А] УДК 621.735 

4783. Марков О. В. Підвищення зносостійкості деталей модифікуванням нано- 

та дисперсними домішками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Марков Олександр Вікторович ; Харків. 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 120 пр. — [2018-3674 А] УДК 621.793 

4784. Міщенко О. В. Розвиток наукових основ методу прогнозування кінцевої 

поперечної різностінності труб зі сплавів на основі титану при багатопрохідній 

холодній прокатці для забезпечення регламентованої точності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. 

тиском" / Міщенко Олексій Васильович ; Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3200 А]

 УДК 621.774.36:669.295.055 

4785. Млинко О. І. Удосконалення процесів виготовлення поліграфічної та 

пакувальної продукції з використанням матеріалоощадних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси 

полігр. вир-ва" / Млинко Оксана Іванівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (36 назв). — 100 пр. — [2018-

2823 А] УДК 621.798 

4786. Пригодій Д. В. Удосконалення теорії динаміки і обладнання систем 

транспортування плівкових матеріалів в технологіях пакування продукції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та 

обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Пригодій Денис Віталійович ; 

Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-3619 А] УДК 621.798.15 

4787. Середа Д. Б. Формування структури і властивостей хромоалітованих 

покриттів конструкційних матеріалів в умовах саморозповсюджувального 

високотемпературного синтезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Середа Дмитро Борисович ; Луц. нац. 

техн. ун-т, [Дніпров. держ. техн. ун-т]. — Луцьк, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—19 (25 назв). — 100 пр. — [2018-3829 А] УДК 621.793.6 

4788. Сірак Я. Я. Вплив міді та нікелю на формування плазмоелектролітних 

шарів алюмінієвих газотермічних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сірак Ярина Ярославівна ;  

М-во освіти і науки України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — [2018-4304 А] 

 УДК 621.794.6:533.92 
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4789. Солоненко Л. І. Теоретичні та технологічні основи виготовлення 

виливків з алюмінієвих сплавів в екологічно безпечні низькотемпературні кварцові 

форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 

"Ливар. вир-во" / Солоненко Людмила Ігорівна ; Нац. металург. акад. України, 

[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4219 А] УДК 621.742.4 

4790. Твердохвалов В. О. Неруйнівний магнітний контроль структурно-

механічних властивостей виливків зі сталей та чавунів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / Твердохвалов 

В'ячеслав Олексійович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. — Київ, 

2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—25 (19 назв). — 120 пр. — [2018-4352 А]

 УДК 621.746:620.179.143 

4791. Хохлов М. А. Особливості формування біметалевих з'єднань з пористих 

сплавів алюмінію та монолітних магнієвих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Хохлов Максим 

Андрійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (29 назв). — 110 пр. — [2018-3552 А] 

 УДК 621.791:[669.715+669.721.5 

4792. Шваб С. Л. Технологія аргонодугового зварювання та відновлювального 

наплавлення титанового сплаву ВТ22 із застосуванням порошкового дроту та 

керуючого магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Шваб Сергій 

Леонідович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 140 пр. — [2018-4439 А] 

 УДК 621.791.754'293 

4793. Шевцов С. О. Удосконалення технології виробництва балонів на основі 

комбінування ротаційного обкочування інструментом тертя з підсадкою днища : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Шевцов Сергій Олександрович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—22 (29 назв). — 100 пр. — [2018-3955 А] УДК 621.774 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь доктора 

4794. Мартиненко Г. Ю. Динаміка роторів турбомашин в пасивних і активних 

магнітних підшипниках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Мартиненко Геннадій Юрійович ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 48 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 33—45 (90 назв). — 100 пр. — [2018-3918 А] 

 УДК 621.822.5.038:[621.437:531.382 

4795. Назін В. І. Динаміка здвоєних гідростатодинамічних підшипників 

ковзання агрегатів енергоустановок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Назін Володимир 

Іосифович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2018. — 46 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 40—42 (37 назв). — 100 пр. — [2018-3683 А] УДК 621.822.172 
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На ступінь кандидата 

4796. Бондар О. В. Технологічне забезпечення якості складання нероз'ємних 

з'єднань при використанні переналагоджувальних пристосувань в умовах серійного 

виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Бондар Олег Валентинович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2018-3885 А] УДК 621.812-11 

4797. Курган В. О. Параматеричний синтез пружних муфт з нелінійним 

механічним зворотним зв'язком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Курган Віктор Олегович ; Одес. нац. 

політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22 (7 назв). — 100 пр. — 

[2018-3516 А] УДК 621.825.72 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

4798. Мельничук А. Л. Обґрунтування конструкції та параметрів полого 

нахиленого гвинтового конвеєра з обертовим кожухом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / 

Мельничук Андрій Леонідович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — 

Тернопіль, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (26 назв). — 

100 пр. — [2018-3676 А] УДК 621.867.4 

4799. Турчин О. В. Удосконалення методів визначення навантажень від 

перекосу для кранів мостового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Турчин Ольга Володи-

мирівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4311 А] 

 УДК 621.874.01 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

4800. Гуменюк І. А. Триботехнічні властивості сталі 12Х18Н10Т, поверхнево 

модифікованої комбінованими покриттями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / Гуменюк Ігор 

Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-3421 А] УДК 621.891:621.793]:669.14.018.2 

4801. Суранов О. О. Покращення мастильної здатності індустріальних олив 

шляхом використання продуктів випаровування графіту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в машинах" / 

Суранов Олексій Олексійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4308 А] УДК 621.892.7 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

4802. Ліщенко Н. В. Підвищення продуктивності профільного зубошліфу-

вання на верстатах з ЧПК на основі адаптації елементів технологічної системи : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Ліщенко Наталя Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т", [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — Харків, 2018. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 32—40 (65 назв). — 100 пр. — [2018-3759 А] УДК 621.923.1:621.833 

На ступінь кандидата 

4803. Анциферова О. О. Технологічне забезпечення точності та якості по-

верхонь зубчастих коліс при удосконаленні методу зубошліфування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 "Технологія 

машинобуд." / Анциферова Олеся Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-3802 А] УДК 621.923.1:621.833 

4804. Баланюк Г. В. Підвищення точності та якості багаторізцевого розточу-

вання ступінчастих отворів на основі дослідження динаміки технологічної системи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Техно-

логія машинобуд." / Баланюк Ганна Василівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4162 А]

 УДК 621.941 

4805. Бреус А. О. Удосконалення комбінованої плазмово-іонної технології для 

отримання наноструктур на поверхні ріжучого інструменту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. 

оброб." / Бреус Андрій Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-3570 А] УДК 621.9.048.7:621.9.02 

4806. Гаврильченко Є. Ю. Удосконалення процесу правки гарячекатаних 

листів і конструктивних параметрів листоправильних машин для його реалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Гаврильченко Євген Юрійович ; Донбас. держ. машино-

будів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(15 назв). — 120 пр. — [2018-4017 А] УДК 621.982:621.771 

4807. Марчук Н. М. Обґрунтування параметрів та синтез інструментів для 

оброблення різьбових отворів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Марчук 

Назар Миколайович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2018-3597 А] УДК 621.95 

4808. Федоскіна О. В. Динаміка віброударного подрібнювача з похилою 

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

05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Федоскіна Олена Валеріївна ; Нац. техн.  

ун-т "Дніпров. політехніка". — Дніпро, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-2956 А] УДК 621.926-868 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

4809. Долик Р. М. Вибір неорієнтованих компоновок низу бурильної колони 

для буріння свердловин роторним способом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук (д-ра філософії) : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Долик 

Руслан Миколайович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

3100 А] УДК 622.24 

4810. Слабий О. О. Динаміка бурильного інструменту при поглибленні свердло-

вин на морі з плавучих засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Слабий Орест Олегович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3143 А] УДК 622.242.4.084 

4811. Судакова Д. А. Обґрунтування параметрів технології ізоляції поглинаю-

чих горизонтів бурових свердловин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Судакова Діана Андріївна ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка"]. 

— Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-3038 А] УДК 622.248 

622.3 Добування окремих корисних копалин, руд, порід 

622.33 Добування твердих корисних копалин  

органічного походження 

На ступінь доктора 

4812. Корнієнко В. Я. Розвиток наукових основ процесів видобутку і ви-

лучення бурштину з природних та техногенних покладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Корнієнко 

Валерій Ярославович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, 

[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Дніпро, 2018. — 35 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 120 пр. — [2018-3431 А] УДК 622.339.01 

622.35 Добування природного каменю 

На ступінь доктора 

4813. Коробійчук В. В. Розробка наукових основ технології супутнього 

видобування блоків в умовах щебеневих гранітних кар'єрів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ 

корис. копалин" / Коробійчук Валентин Вацлавович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—32 (41 назва). — 120 пр. — [2018-4132 А] УДК 622.35.01 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

4814. Жалілов О. Ш. Обґрунтування параметрів взаємодії вентиляторів голов-

ного провітрювання і шахтної вентиляційної мережі, що реконфігурується : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / 

Жалілов Олександр Шамілійович ; Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН 

України. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 120 пр. — 

[2018-3896 А] УДК 622.45 
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4815. Юзевич Л. В. Удосконалення нормативного забезпечення якості під-

земних газопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Юзевич Лариса 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4074 А] УДК 622.691.4:006.022 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь кандидата 

4816. Виноградов Ю. О. Розробка способу зниження водоприпливу і під-

вищення стійкості гірничих виробок в складних гідрогеологічних умовах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Виноградов Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. 

— Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-

4406 А] УДК 622.84 

4817. Ісаєнков О. О. Геомеханічне обґрунтування параметрів локального 

укріплення підошви гірничих виробок в умовах інтенсивного здимання : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. 

родовищ корис. копалин" / Ісаєнков Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т". — Покровськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-4175 А] УДК 622.831.3 

4818. Новіков Л. А. Обґрунтування параметрів безпечного функціонування 

дільничих дегазаційних трубопроводів вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Новіков Леонід 

Андрійович ; Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України. — Дніпро, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (29 назв). — 120 пр. — [2018-3925 А] 

 УДК 622.822.3:622.457.012.2 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

4819. Гасій Г. М. Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструк-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Гасій Григорій Михайлович ; Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(80 назв). — 150 пр. — [2018-4250 А] УДК 624.016.042 

4820. Яковенко І. А. Моделі деформування залізобетону на засадах механіки 

руйнування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Яковенко Ігор Анатолійович ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, [Нац. авіац. ун-т]. — Полтава, 2018. — 

44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (62 назви). — 100 пр. — [2018-3399 А] 

 УДК 624.012.45.044 

На ступінь кандидата 

4821. Козлова О. М. Вплив залишкових напружень на стійкість стиснених 

елементів ферм із сталевих труб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Козлова Ольга 
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Миколаївна ; М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. 

підприємство "Держ. НДІ буд. конструкцій", [ВАТ "Укр. НДІ Проектсталь-

конструкція ім. В. М. Шимановського"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — [2018-3510 А] УДК 624.014.27.042 
4822. Петренко Д. Г. Напружено-деформований стан гнучких сталебетонних 

колон : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 
"Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Петренко Дмитро Григорович ; Укр. держ. 
ун-т залізн. трансп. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(18 назв). — 100 пр. — [2018-3612 А] УДК 624.072.3:624.012.45 

4823. Сіробаба В. О. Несуча здатність та деформативність сталезалізобетонних 
конструкцій з легких бетонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Сіробаба Віталій 
Олексійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2018. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2018-
4217 А] УДК 624.046:624.012.45 

4824. Совгира В. В. Напружено-деформований стан та несуча здатність поза-
центрово стиснутих коротких бетонних колон : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / 
Совгира Василиса Василівна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2018. 
— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3306 А] 

 УДК 624.072.31.012.4.042 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

4825. Корзаченко М. М. Особливості проектування і експлуатації основ і 
фундаментів малоповерхових будівель в умовах щільної міської забудови : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і 
фундаменти" / Корзаченко Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 
архітектури. — Київ, 2018. — 28, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.:  
с. 24—26 (24 назви). — 100 пр. — [2018-3054 А] УДК 624.151:624.131 

4826. Левенко Г. М. Закріплення ґрунтових основ, що забруднені перуксус-
ною кислотою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.23.02 "Основи і фундаменти" / Левенко Ганна Михайлівна ; Полтав. нац. техн. ун-т 
ім. Юрія Кондратюка, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — 
Полтава, 2018. — [20] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 
[2018-4184 А] УДК 624.131.52:624.131.27 

4827. Поклонський С. В. Вплив методики випробувань на характеристики 
стисливості ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Поклонський Сергій Вікторович ; М-во 
регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. госп-ва України, Держ. підприємство 
"Держ. НДІ буд. конструкцій". — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3534 А] УДК 624.131 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

4828. Тулей Ю. Л. Раціоналізація норм улаштування рейкової колії в кривих 

малих радіусів для підвищення ресурсів роботи рейок : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.06 "Залізн. колія" / Тулей Юзеф 

Леонідович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 110 пр. — [2018-3708 А] УДК 625.143 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

4829. Корюк В. П. Обґрунтування і розробка лабораторного методу ущіль-

нення асфальтобетонних сумішей укочуванням : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Корюк 

Володимир Павлович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3112 А] 

 УДК 625.85.085 

4830. Шуляк І. С. Удосконалення методів випробувань дорожніх конструкцій 

при діагностуванні автомобільних доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Шуляк Іван 

Станіславович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-4237 А] УДК 625.7:620.1.08 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

4831. Болгова О. С. Виявлення та видалення життєздатних некультурабельних 

мікроорганізмів з питної води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Болгова Олена Сергіївна ; НАН 

України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2842 А] 

 УДК 628.16:579.22 

4832. Макарчук О. В. Магнітні нанокомпозиційні сорбенти на мінеральній 

основі для очищення стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Макарчук Оксана 

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

— Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (43 назви). — 100 пр. — 

[2018-4191 А] УДК 628.34:661.183 

4833. Разгонова О. В. Інтенсифікація зневоднення шламових відходів вироб-

ництва глинозему в електричному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Разгонова Олеся 

Віталіївна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 

Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

4342 А] УДК 628.54 

4834. Рябков М. В. Пористі конструкції дренажів в швидких водоочисних 

фільтрах з плаваючою засипкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Рябков Михайло Володи-

мирович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4394 А] УДК 628.354 

4835. Семінська О. О. Дефосфатування стічних вод баромембранними ме-

тодами із отриманням добрива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 



   

 
182 

хім. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Семінська Ольга Олегівна ; НАН 

України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського. — Київ, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3302 А] 

 УДК 628.316.12:66.095 

4836. Середа А. С. Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в 

аеробних лагунах та міських очисних спорудах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Середа Андрій 

Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 15—19 (28 назв). — 100 пр. — [2018-3463 А] 

 УДК 628.316:628.356.2 

4837. Шевченко А. О. Удосконалення роботи флотаційних установок для очи-

щення стічних вод молокозаводів з використанням засобів гідравлічного 

перемішування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Шевченко Андрій Олександрович ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Рівне, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2018-3395 А] УДК 628.32:621.928.5 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

На ступінь кандидата 

4838. Раза Ахмед. Математичні моделі технічного обслуговування обладнання 

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

05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Раза Ахмед ; Нац. авіац. ун-т. — 

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

3622 А] УДК 629.083.2:519.87 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

4839. Абрамов Д. В. Концепція покращення функціональної стабільності 

динамічних та енергоперетворюючих властивостей автомобілів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / 

Абрамов Дмитрій Володимирович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (68 назв). — 300 пр. — [2018-3641 А]

 УДК 629.3.015/.016 

4840. Кайдалов Р. О. Наукові основи створення автомобілів з комбінованою 

енергетичною установкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Кайдалов Руслан Олегович ; Харків. нац. 

автомоб.-дорож. ун-т, [Нац. акад. Нац. гвардії України М-ва внутр. справ України]. 

— Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (67 назв). — 300 пр. — 

[2018-3660 А] УДК 629.33.017.3.064 

4841. Клименко В. І. Теоретичні основи створення та вдосконалення пневма-

тичних апаратів гальмівного керування, підвіски та зчеплення автотранспортних 

засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.02 

"Автомобілі та трактори" / Клименко Валерій Іванович ; Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31— 37 (61 назва). — 

100 пр. — [2018-3661 А] УДК 629.3.027/.028:681.523.5 
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На ступінь кандидата 

4842. Карнаух М. В. Розширення паливної бази засобів транспорту шляхом 

застосування етилових ефірів рослинних олій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : cпец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Карнаух Микола Віталійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2018-4266 А] УДК 629.3.083:662.756.3 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь доктора 

4843. Ананьєва О. М. Розвиток теоретичних основ побудови завадостійких 

систем управління залізничним транспортом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Ананьєва Ольга Михайлівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 150 пр. — [2018-4241 А] 

 УДК 629.4.066:681.518 

4844. Дьомін Р. Ю. Розвиток методів і засобів досліджень з убезпечення 

технічної експлуатації залізничного рухомого складу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга 

поїздів" / Дьомін Ростислав Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—36 (67 назв). 

— 100 пр. — [2018-3016 А] УДК 629.4.014 

На ступінь кандидата 

4845. Бурлуцький О. В. Удосконалення технологій виробництва та ремонту 

вантажних вагонів шляхом наукового обґрунтування термічної правки їх елементів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів" / Бурлуцький Олексій Вікторович ; Східноукр. нац. 

ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (39 назв). — 100 пр. — [2018-2887 А] УДК 629.463.083 

4846. Кара С. В. Підвищення міцності та покращення показників динаміки 

елементів ходової частини вантажних вагонів шляхом конструктивного вдоско-

налення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 

"Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Кара Сергій Віталійович ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 23 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (32 назви). — 100 пр. — [2018-2975 А] 

 УДК 629.4.027 

4847. Просвірова О. В. Підвищення ефективності гальмівної системи заліз-

ничного транспортного засобу керуванням охолодженням фрикційних поверхонь : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів" / Просвірова Ольга Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (37 назв). — 100 пр. — [2018-3029 А] УДК 629.4.077-592 

4848. Семенов С. О. Зниження опору руху рейкових екіпажів за рахунок 

удосконалення конструкції ходової частини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Семенов 
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Станіслав Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 

100 пр. — [2018-3032 А] УДК 629.4.027 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь доктора 

4849. Муха М. Й. Динамічна компенсація реактивної потужності в суднових 

автономних електроенергетичних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Муха 

Микола Йосифович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. ун-т "Одес. мор. акад."]. 

— Львів, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—37 (34 назви). — 100 пр. — [2018-

2946 А] УДК 629.5.064.5 

4850. Тихонов І. В. Методологічні основи поліергатичного забезпечення на-

вігації та управління рухом водних транспортних засобів : (цільова технологія 

безпеки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.13 

"Навігація та упр. рухом" / Тихонов Ілля Валентинович ; Нац. авіац. ун-т, [Держ. ун-т 

інфраструктури та технологій]. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—

36 (51 назв). — 100 пр. — [2018-4310 А] УДК 629.5.05:004.9 

На ступінь кандидата 

4851. Воленюк Л. С. Удосконалення технології спуску суден з похилих 

поздовжніх стапелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Воленюк Людмила Сергіївна ; 

Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3575 А] 

 УДК 629.5.081.532 

4852. Мазур О. М. Підвищення ефективності експлуатації багатоцільового 

судна допоміжного флоту на водних шляхах України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Мазур Оксана Миколаївна ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4423 А] 

 УДК 629.5.014:656.02(477) 

4853. Остапчук А. А. Розробка системи технічного обслуговування і ремонту 

засобів механізації перевантажувального терміналу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / 

Остапчук Андрій Анатолійович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2018. — 14 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 12. — 100 пр. — [2018-2825 А] УДК 629.5.08:656.61.073.23 

4854. Харченко Р. Ю. Гібридні інтелектуальні мережі для суднових систем 

мікроклімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 

"Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Харченко Роман Юрійович ; Нац. ун-т 

"Одес. мор. акад.". — Одеса, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (39 назв). — 

100 пр. — [2018-3949 А] УДК 629.5.048:004.89 

4855. Шапран Ю. Є. Метод оцінки ефективності контролю технічного стану 

радіоелектронних систем морського транспорту при експлуатації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 
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засобів трансп." / Шапран Юлія Євгенівна ; Держ. ун-т інфраструктури та 

технологій. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-4233 А] УДК 629.5.083:[621.37:621.38 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь кандидата 

4856. Абухабел Мохамед Абубакер. Удосконалення технології штампування 

трубних заготовок деталей літальних апаратів з використанням утрати стійкості : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 

"Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Абухабел Мохамед 

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

Харків, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-3321 А]

 УДК 629.7.023:621.7.073 

4857. Волошенюк О. Л. Моделі та методи дослідження динаміки малої 

космічної тросової системи двох кінцевих тіл, стабілізованої обертанням : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та про-

цеси керування" / Волошенюк Оксана Леонідівна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т", [Ін-т техн. механіки НАН України і Держ. косм. 

агентства України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-3331 А] УДК 629.78.017:531.3]:519.87 

4858. Маслєй В. М. Міцність композиційних терморозміростабільних силових 

конструкцій космічних апаратів при динамічному навантаженні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність 

машин" / Маслєй Володимир Микитович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Держ. підприємство "Конструктор. бюро "Південне" 

ім. М. К. Янгеля" Держ. косм. агентства України]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4041 А] 

 УДК 629.78.02:620.178 

4859. Мельничук П. І. Метод призначення технологічних режимів лазерного 

очищення авіаційних конструкцій від лакофарбових покриттів при модернізації 

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

05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Мельничук Петро 

Іванович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Держ. 

підприємство "Антонов" Держ. концерну "Укроборонпром"]. — Харків, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3448 А]

 УДК 629.735.023.22.083:667.648.1:681.7.069.24 

4860. Олевінська Т. І. Підвищення ефективності навігації за сигналами 

супутникових систем на етапі посадки повітряного судна : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Олевінська 

Тетяна Ігорівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3775 А] УДК 629.7.056.8:629.7.087 

4861. Шишков Ф. О. Автономна навігація сервісних космічних апаратів за 

сигналами глобальної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Шишков 

Федір Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-3799 А] УДК 629.78.056.8 
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63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

4862. Лісовий М. М. Теоретико-прикладні засади розмноження хвойних видів 

in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 

"Ліс. культури та фітомеліорація" / Лісовий Микола Миколайович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 

(41 назва). — 100 пр. — [2018-3817 А] УДК 630*23:582.471/.478 

На ступінь кандидата 

4863. Борисенко О. І. Прогнозування поширення пожеж та осередків 

шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Борисенко 

Олександр Ігорович ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. 

ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького. 

— Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 120 пр. — 

[2018-3962 А] УДК 630*41:[528.4:004.65 

4864. Мамчур В. В. Комплексне оцінювання інтродукції айланта найвищого 

(Ailanthus altissima (Mill.) у Правобережному Лісостепу і Степу України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.03.01 "Ліс. культури та 

фітомеліорація" / Мамчур Валентина Василівна ; Держ. агентство ліс. ресурсів 

України, НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агро-

лісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Харків, 2018. 

— 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4111 А] 

 УДК 630*23:582.748](477.4) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

4865. Михайлов М. Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-

технічної бази хмелярських підприємств : (теорія, методологія та практика) : 

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

та упр. підприємствами" / Михайлов Микола Георгійович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 120 пр. — [2018-3451 А] 

 УДК 631.17:330.31:633.791 

4866. Пилипенко К. А. Управління продовольчою безпекою в системі менедж-

менту аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Пилипенко Катерина Анатоліївна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—32 

(65 назв). — 100 пр. — [2018-3532 А] УДК 631.15:351.863 

4867. Пономарьов О. С. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком 

аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
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Пономарьов Олександр Сергійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (35 назв). — 100 пр. — [2018-3535 А] 

 УДК 631.152:[330.322+330.341.1 

4868. Сєвідова І. О. Формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до 

оптового ринку овочевої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сєвідова Ірина 

Олександрівна ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпро, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(45 назв). — 120 пр. — [2018-2829 А] УДК 631.1:[339.33:635.07 

На ступінь кандидата 

4869. Бєлко І. А. Стратегічне управління розвитком сільськогосподарських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бєлко Ігор Антонович ; Поділ. держ. 

аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4402 А] УДК 631.15 

4870. Зіньцьо Ю. В. Управління маркетинговою діяльністю фермерських 

господарств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Зіньцьо Юлія Володимирівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-4171 А] УДК 631.115.027(477) 

4871. Кочетков Ю. О. Управління землекористуванням сільськогосподарських 

підприємств в умовах глобальних змін навколишнього середовища : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Кочетков Юрій Олексійович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т, 

[Луган. нац. аграр. ун-т]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — [2018-4178 А] 

 УДК 631.153:332.37 

4872. Мельник М. І. Формування інноваційно-інвестиційного розвитку під-

приємств в сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мельник Марія 

Іванівна ; Полтав. держ. аграр. акад., [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Полтава, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4044 А] 

 УДК 631.152 

4873. Попиченко Д. А. Управління оборотними активами сільськогоспо-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Попиченко Денис Андрійович ; 

Уман. нац. ун-т садівництва, ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4341 А] 

 УДК 631.162:658.153 

4874. Пташник С. А. Формування та розвиток конкурентоспроможності 

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

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пташник Світлана 

Андріївна ; 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. 15—17. — 

100 пр. — [2018-3620 А] УДК 631.15:005.332.4 

4875. Саванчук Т. М. Формування організаційно-економічних відносин у 

процесі матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 

та упр. підприємствами" / Саванчук Тетяна Миколаївна ; Дніпров. держ. аграр.-екон. 

ун-т. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2018-3541 А] УДК 631.15:631.17 

4876. Ястребов Ю. Ю. Аналітичне забезпечення ефективного розміщення 

фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Ястребов Юрій Юрійович ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 130 пр. — [2018-4077 А] УДК 631.162 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

4877. Дерев'янко Д. А. Механіко-технологічне обґрунтування процесів 

зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби 

механізації с.-г. вир-ва" / Дерев'янко Дмитро Аксентійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Тернопіль, 2018. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (83 назви). — 100 пр. — [2018-3808 А] 

 УДК 631.354:633.1 

На ступінь кандидата 

4878. Шевцов В. М. Вибір і обґрунтування температурних режимів роботи 

гідрооб'ємно-механічної трансмісії колісного трактора : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Шевцов 

Вадим Михайлович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

3954 А] УДК 631.372.07:621.83-585.2-97 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

4879. Гавришко О. С. Трансформація властивостей ясно-сірого лісового по-

верхнево-оглеєного ґрунту за тривалого застосування добрив і періодичного 

вапнування у Західному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Гавришко Олег 

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

НААН" [та ін.]. — Чабани (Київ. обл.), 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—

20 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3333 А] УДК 631.41/.43:631.445.2]:631.8 

4880. Кислинська А. С. Формування і функціонування ендофітної асоціації 

ґрунтового сапротрофного гриба Chaetomium cochliodes з рослинами гречки 

посівної : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Кислинська Анна Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. — Чернігів, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4457 А] УДК 631.461:579.26 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

4881. Хоменко С. О. Селекційно-генетичне поліпшення пшениці ярої м'якої та 

твердої в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Хоменко Світлана Олегівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа "Ін-т зерн. культур", [Миронів. ін-т 

пшениці ім. В. М. Ремесла]. — Дніпро, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—

41 (95 назв). — 100 пр. — [2018-3072 А] УДК 631.527:633.11](292.485:477) 
4882. Черчель В. Ю. Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи, адаптованих 

до умов різних природно-кліматичних зон України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Черчель 

Владислав Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва 
ім. В. Я. Юр'єва, [Держ. установа "Ін-т зерн. культур НААН"]. — Харків, 2018. — 

67 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—63 (217 назв). — 200 пр. — [2018-3556 А] 

 УДК 631.527:633.15](477) 

На ступінь кандидата 

4883. Кучеренко Є. Ю. Особливості прояву стійкості зразків сої до комплексу 

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" / Кучеренко Єгор Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 22—24 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3814 А] УДК 631.526:635.655 

4884. Матвійчук Н. Г. Елементи біологізації вирощування картоплі в 
короткоротаційній сівозміні Правобережного Полісся : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Матвійчук Наталія 

Григорівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4042 А] 
 УДК 631.582:633.491](477.41/.42) 

4885. Осьмачко О. М. Селекція на стійкість проти хвороб пшениці м'якої 

озимої за участі пшенично-житніх транслокацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Осьмачко Олена 

Миколаївна ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2018. — 
24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2018-3370 А]

 УДК 631.527:633.111"324" 

4886. Паламарчук Д. П. Селекційно-генетичні особливості зразків рису та 

створення вихідного матеріалу для селекції сортів з високими врожайністю та якістю 
зерна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Паламарчук Дмитро Петрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Ін-т рису НААН]. — Харків, 2018. — 

25 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (10 назв). — [2018-3777 А] 

 УДК 631.527:633.18 
4887. Пономаренко С. В. Динаміка урожайності сільськогосподарських культур 

та агроекологічне зонування території Полтавської області : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Пономаренко 

Сергій Володимирович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т, [Полтав. держ. аграр. акад.]. 
— Житомир, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-3932 А] УДК 631.559(477.53) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь доктора 

4888. Турченюк В. О. Наукове обґрунтування параметрів водокористування на 

рисових зрошувальних системах методами системної оптимізації : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Турченюк 

Василь Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і 

меліорації, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2018. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (57 назв). — 120 пр. — [2018-2914 А] 

 УДК 631.67:633.18]:628.14.034.3 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь доктора 

4889. Кохан А. В. Агротехнологічне обґрунтування заходів вирощування 

соняшнику в умовах недостатнього та нестійкого зволоження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кохан 

Андрій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т зерн. культур Нац. акад. аграр. наук 

України" [та ін.]. — Дніпро, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 

(62 назви). — 150 пр. — [2018-3666 А] УДК 631.854.78:631.5 

На ступінь кандидата 

4890. Капустіна Г. А. Діагностика мінерального живлення соняшнику за різ-

них систем удобрення в умовах південного Степу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / Капустіна Галина 

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

та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" [та ін.]. — Харків, 2018. — 22 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4455 А] 

 УДК 631.811:633.854.78 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

4891. Чайка М. І. Біоекологічне обґрунтування фіторекультивації породних 

відвалів вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Чайка Микола Іванович ; Дніпров. держ. аграр.-

екон. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпро, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2018-3951 А] 

 УДК 631.95:631.618](477.6) 

4892. Яцук І. П. Наукові основи відновлення природного потенціалу агро-

екосистем України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Яцук Ігор Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування, [Держ. установа "Ін-т охорони ґрунтів 

України"]. — Київ, 2018. — 53 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 42—49 

(72 назви). — 120 пр. — [2018-3480 А] УДК 631.95:332.37](477) 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь доктора 

4893. Макух Я. П. Теоретичні та практичні аспекти формування фітоценозів 

багаторічних біоенергетичних культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Макух Ярослав Петрович ; Нац. акад. 
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аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — Київ, 2018. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (36 назв). — 100 пр. — [2018-4465 А] 

 УДК 632.51:631.547.2 

На ступінь кандидата 

4894. Столяр С. Г. Екологічне обґрунтування захисту проса посівного від 
грибних хвороб у Поліссі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Столяр Світлана Григорівна ; Житомир. нац. 
агроекол. ун-т. — Житомир, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—21 (28 назв). — 100 пр. — [2018-4067 А] 

 УДК 632.937:632.4]:633.17](477-17) 
4895. Челомбітко А. Ф. Трипси (Thysanoptera:Thripidae) на квітково-де-

коративних культурах та контроль їх чисельності в закритому ґрунті : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / 
Челомбітко Андрій Федорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т захисту рослин. 
— Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2018-2916 А] УДК 632.7:582.947.4 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво. 

Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

4896. Дробіт О. С. Формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно 
від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Дробіт Олеся Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 
землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4170 А] 

 УДК 633.15:631.527.5:631.67](477.72) 
4897. Мамєдова Е. І. Агробіологічні особливості вирощування ячменю ярого в 

Північному Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Мамєдова Ельміра Ільгаровна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Держ. установа "Ін-т зерн. культур". — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2018-2862 А] 

 УДК 633.16"321":631.5](292.486:477) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь доктора 

4898. Пую В. Л. Наукові основи формування та використання кормових 
фітоценозів у Лісостепу західному : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Пую Василь Лазарович ; 
Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Поділ. 
держ. аграр.-техн. ун-т]. — Чабани (Київ. обл.), 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 34—39 (60 назв). — 100 пр. — [2018-2870 А] УДК 633.2.033(292.485) 

На ступінь кандидата 

4899. Браценюк В. Ю. Формування продуктивності сої залежно від елементів 

технології вирощування в Західному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Браценюк Володимир 

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

НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Зах. Полісся]. — Чабани (Київ. обл.), 2018. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3328 А] 

 УДК 633.34(477) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

4900. Жердецька С. В. Оптимізація елементів технології вирощування гірчиці 

сизої в умовах північно-східного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Жердецька Світлана 

Василівна ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — Суми, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3344 А] 

 УДК 633.844(477) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

4901. Максимов Д. О. Урожайність та якість зерна квасолі залежно від 

обробітку ґрунту, мінеральних добрив і ширини міжряддя при зрошенні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / 

Максимов Дмитро Олександрович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — 

Херсон, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

4286 А] УДК 635.652:631.5 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

4902. Данчук О. В. Пероксидне окиснення ліпідів та активність системи 

антиоксидантного захисту в організмі свиней з різними типами вищої нервової 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 

"Фізіологія людини і тварин" / Данчук Олексій Володимирович ; Нац. ун-т біо-

ресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 46 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 33—42 (53 назви). — 100 пр. — [2018-3736 А] УДК 636.4.09:577.115 

На ступінь кандидата 

4903. Базака Г. Я. Токсикологічна характеристика Моспілану РП (ацетаміприду) 

та Актари 25 WG (тіаметоксаму) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Базака Галина Яківна ; 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Львів, 2018. — 23 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3563 А] 

 УДК 636.09:615.9:632.95 

4904. Бородай Є. О. Мелофагоз овець : (поширення, патогенез, діагностика і 

лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Бородай Євгенія Олександрівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
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біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Полтав. держ. аграр. акад.]. — Львів, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3404 А] 

 УДК 636.32/.38.09:576.89 

4905. Кліщова Ж. Є. Обґрунтування інновацій у профілактиці за ешерихіозу 

та сальмонельозу птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Кліщова Жанна Євгеніївна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4419 А] 

 УДК 636.5.09:616.98-084 

4906. Кокарєв А. В. Формування вродженого імунітету поросят у ранній 

постнатальний період онтогенезу та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кокарєв 

Андрій Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Дніпров. 

держ. аграр.-екон. ун-т]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-3906 А] УДК 636.4.09:591.35.016.6 

4907. Лаптій О. П. Дипілідіоз собак і котів : (патогенез, діагностика, лікуван-

ня) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Лаптій Олена Петрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3757 А] 

 УДК 636.7/.8.09:616.995.1-092-07-085 

4908. Мазанна М. Г. Езофагостомоз свиней південно-східного регіону Ук-

раїни : (епізоотологія та заходи боротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Мазанна Марина Геннадіївна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. 

— Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2018-

3120 А] УДК 636.4.09:616.995.1-084-085 

4909. Мазур І. Я. Еймеріоз індиків : (поширення, патогенез та заходи бо-

ротьби) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 

"Паразитологія" / Мазур Ірина Ярославівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-3363 А] УДК 636.592.09:616.995.1-092-08 

4910. Плисюк В. М. Науково-експериментальне обґрунтування діагностики 

кардіоміопатій у свійського кота : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Плисюк Віталій Миколайо-

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

іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2018-3372 А] 

 УДК 636.8.09:616.127-002-073 

4911. Савінова І. В. Отримання, стабілізація, культурально-морфологічні 

характеристики культур клітин амфібій і рептилій, чутливих до вірусів тварин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 

мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Савінова Ірина 

Віталіївна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4215 А] 

 УДК 636.09:616.98]:579.22 

4912. Саулко В. В. Патофізіологічні зміни в організмі корів і телят за 

мікроелементозів та їх корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Саулко Вячеслав 
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Володимирович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 

[Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Львів, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3460 А]

 УДК 636.2.09:616-092:577.118 

4913. Собко Г. В. Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, 

хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Собко Галина 

Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4305 А] 

 УДК 636.2.09:[618.19-002-085:615.015 

4914. Фурда І. Л. Епізоотологічний контроль за репродуктивно-респіраторним 

синдромом та цирковірусною інфекцією свиней в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Фурда Ірина Леонідівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2018. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-3391 А] УДК 636.4.09:614.91:616.98](477) 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

4915. Зайцев Є. М. Селекційно-генетична оцінка процесу формування високо-

продуктивного стада у відкритій популяції молочної худоби : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Зайцев Євген Миколайович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

3898 А] УДК 636.2.034.082.2 

636.4 Свині 

На ступінь доктора 

4916. Луговий С. І. Методологія аналізу генофонду чистопородних і помісних 

свиней та формування їх продуктивності на основі ДНК-маркерів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція 

тварин" / Луговий Сергій Іванович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2018. 

— 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (48 назв). — 100 пр. — [2018-

3195 А] УДК 636.4.082.22:577.213 

4917. Мельник В. О. Оцінка біології розмноження та обґрунтування під-

вищення відтворювальних функцій і продуктивних якостей племінних свиней : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення 

та селекція тварин" / Мельник Володимир Олександрович ; Миколаїв. нац. аграр.  

ун-т. — Миколаїв, 2018. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—44 (72 назви). — 

100 пр. — [2018-3199 А] УДК 636.4.082.4 

На ступінь кандидата 

4918. Ніколенко І. В. Ефективність використання біологічно активної речо-

вини класу гідролаз в складі преміксу для свиней : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Ні-

коленко Ігор Володимирович ; Харків. держ. зоовет. акад., [Одес. держ. аграр. ун-т]. 

— Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-4051 А] УДК 636.4.085.2 
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636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

4919. Погорєлова А. О. Вплив ендогенних та екзогенних факторів на 

продуктивність і відтворювальні якості кролів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Погорєлова Анастасія Олександрівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3213 А] 

 УДК 636.92.082 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість. Молоко.  

Кисломолочні продукти 

На ступінь доктора 

4920. Самойчук К. О. Розвиток наукових основ гідродинамічного диспергу-

вання молочних емульсій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Самойчук Кирило Олегович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 

[Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—41 (91 назва). — 130 пр. — [2018-4473 А] УДК 637.134 

На ступінь кандидата 

4921. Кузьмик У. Г. Удосконалення технології паст кисломолочних з пряно-

щами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 

"Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Кузьмик Ульяна 

Геннадіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—21 (38 назв). — 100 пр. — [2018-3435 А] УДК 637.146-026.725 

4922. Очколяс О. М. Удосконалення технології вершкового масла підвищеної 

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

05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Очколяс 

Олена Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3689 А] УДК 637.238 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь доктора 

4923. Лихач А. В. Підвищення ефективності промислового виробництва 

свинини на основі використання етологічних факторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів 

тваринництва" / Лихач Анна Василівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 

2018. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—44 (51 назва). — 100 пр. — [2018-3915 А]

 УДК 637.5'64:591.5 

На ступінь кандидата 

4924. Іванова Т. М. Удосконалення технології м'ясних продуктів з викорис-

танням кверцетинвмісної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 
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гідробіонтів" / Іванова Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. 

— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-3108 А] УДК 637.52 

4925. Сімонова І. І. Удосконалення технології напівкопчених ковбас з 

використанням сочевиці та пряно-ароматичних рослин : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і 

продуктів з гідробіонтів" / Сімонова Ірина Іллівна ; Нац. ун-т харч. технологій, 

[Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Київ, 2018. 

— 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

3464 А] УДК 637.523:[664.26+664.5 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

4926. Односум Г. В. Ноземоз бджіл : (поширення та методи профілактики) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразито-

логія" / Односум Ганна Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-

ристування України. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-3774 А] УДК 638.1.09:[616.34:616.99 

639 Полювання. Мисливство. Рибне господарство.  

Рибальство 

639.2/.6 Риболовство. Рибальство. Риборозведення. Рибництво. 

Розведення та промисел морських тварин і рослин 

На ступінь доктора 

4927. Лобойко Ю. В. Наукові основи підвищення продуктивності рибницьких 

ставів із застосуванням високоефективних засобів боротьби з ектопаразитарними 

інвазіями коропа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.02.03 "Рибництво" / Лобойко Юрій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т риб. госп-ва, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 100 пр. 

— [2018-3671 А] УДК 639.311.09:616.995.1:597.551.2 

На ступінь кандидата 

4928. Галоян Л. Л. Штучне відтворення струмкової форелі (Salmo trutta m. 

fario L.) в умовах індустріальної аквакультури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.03 "Рибництво" / Галоян Лариса Левонівна ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3654 А] 

 УДК 639.313:597.552.5](477) 

4929. Олійник О. Б. Крустацеози коропових риб: поширення, діагностика та 

лікувально-профілактичні заходи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Олійник Олена Борисівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Ін-т риб. госп-ва Нац. акад. аграр. наук 

України]. — Київ, 2018. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (11 назв). — 100 пр. — 

[2018-3207 А] УДК 639.3.09:616.993]597.551.2 
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65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь доктора 

4930. Булах Т. Д. Рекламна комунікація в книжковій галузі: теоретико-

методологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. 

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

знавство" / Булах Тетяна Дмитрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 100 пр. — 

[2018-3408 А] УДК 655.55 

4931. Женченко М. І. Цифрові трансформації видавничої галузі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія 

та історія вид. справи та редагування" / Женченко Марина Іванівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29. 

— 100 пр. — [2018-3103 А] УДК 655.4/.5:004 

На ступінь кандидата 

4932. Давидова Л. В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка 

університетського видавництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 

із соц. комунікацій : спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / 

Давидова Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т жур-

налістики. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-2813 А] УДК 655.59:378.4 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

4933. Бережна Н. Г. Підвищення ефективності та надійності функціонування 

транспортно-логістичного комплексу при перевезенні цукрового буряку : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / 

Бережна Наталія Георгіївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Харків. нац. техн. 

ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3488 А] УДК 656.073:633.63 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

4934. Пестременко-Скрипка О. С. Удосконалення технології роботи при-

кордонних передавальних станцій шляхом формування системи управління 

ризиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 

"Трансп. системи" / Пестременко-Скрипка Оксана Сергіївна ; Укр. держ. ун-т залізн. 

трансп. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2018-4297 А] УДК 656.213.07(1-04) 
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656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

4935. Омельченко Т. Ю. Удосконалення алгоритмів управління процесом 

розходження суден : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Омельченко Тарас Юрійович ; Нац. ун-т 

"Одес. мор. акад.". — Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2018-3688 А] УДК 656.6.052 

4936. Сікірін В. Є. Оптимізація управління рухом судна за мінімумом траєк-

торної похибки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Сікірін Володимир Євгенович ; Нац. ун-т 

"Одес. мор. акад.". — Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). 

— 100 пр. — [2018-3543 А] УДК 656.61.052 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

4937. Калиновський А. О. Економічне оцінювання відновлення авіаційної 

техніки авіаремонтними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Андрій Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 26 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—23 (28 назв). — 100 пр. — [2018-3506 А] 

 УДК 656.7.07:[330.131:629.73.083 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

4938. Лубенченко О. Е. Методологія та організація аудиту зовнішньоеко-

номічної діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Лубенченко Ольга Едуардівна ; 

Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 

2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (50 назв). — 100 пр. — [2018-2942 А]

 УДК 657.6:339.5 

4939. Ляхович Г. І. Розвиток організації бухгалтерського обліку на засадах 

аутсорсингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Ляхович Галина Іванівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. 

— Житомир, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (36 назв) 

та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2018-2981 А] УДК 657:[005.591.4:005.58 

4940. Нестеренко О. О. Методологія та організація формування інтегрованої 

звітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Нестеренко Оксана Олександрівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(53 назви). — 100 пр. — [2018-3286 А] УДК 657.37 

4941. Письменна М. С. Методологія та організація аналізу і контролю за-

купівель за державні кошти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Письменна Марія Сергіївна ; 

Одес. нац. екон. ун-т, [Житомир. держ. технол. ун-т]. — Одеса, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (38 назв). — 120 пр. — [2018-3455 А] УДК 657.6 

4942. Садовська І. Б. Розвиток теорії, методології і практики управлінського 

обліку: інституціонально-інжинірингові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Садовська 

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

економіки", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2018. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—36 

(102 назви). — 110 пр. — [2018-3939 А] УДК 657:005.942 

На ступінь кандидата 

4943. Алнаімат Мохаммад Ахмад Салех. Облік і аналіз фінансових резуль-

татів підприємств України та Йорданії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Алнаімат Мохаммад 

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

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3081 А] 

 УДК 657(477+569.5) 

4944. Бінчаровська Т. А. Облік та аналіз земельних ресурсів у сільськогоспо-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Бінчаровська Тетяна Анатоліївна ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (17 назв). — 110 пр. — [2018-3326 А] УДК 657:631.111 

4945. Гороховець Ю. А. Облік і аналіз нематеріальних активів в системі 

вартісно-орієнтованого управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гороховець Юлія 

Анатоліївна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та 

аудиту. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-4167 А] УДК 657.421.3 

4946. Іванков В. М. Управлінський облік інноваційної діяльності під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Іванков Володимир Миколайович ; Житомир. держ. 

технол. ун-т, [ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Житомир, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2018-3018 А] 

 УДК 657:658.589 

4947. Костюк Б. В. Податковий аудит діяльності суб'єктів господарювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Костюк Богдан Володимирович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (25 назв). — 100 пр. — [2018-

3754 А] УДК 657.6:336.22 

4948. Мартинів І. К. Облік і аналіз комерціалізації об'єктів інтелектуальної 

власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Мартинів Ірина Костянтинівна ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (36 назв). — 100 пр. — 

[2018-3765 А] УДК 657.421.3:005.336.4 

4949. Мисюк В. О. Облік та аудит витрат на маркетингові комунікації 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мисюк Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). 

— 100 пр. — [2018-4113 А] УДК 657.47 

4950. Нечипорук Н. В. Бухгалтерський облік земельних ресурсів в умовах 

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Нечипорук Наталія Віталіївна ; Держ. 
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служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

4199 А] УДК 657.42 

4951. Порохнавець Я. А. Облік і контроль використання природних ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Порохнавець Яна Августинівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 120 пр. — 

[2018-3934 А] УДК 657.4:502.171 

4952. Рак Г. В. Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджет-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Рак Галина Вікторівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 110 пр. — [2018-3030 А] 

 УДК 657:334.012.46](477) 

4953. Ріпа Т. В. Аналіз і аудит конкурентоспроможності підприємств торгівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. 

облік, аналіз та аудит" / Ріпа Тетяна Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — 

[2018-3781 А] УДК 657.6:339.17 

4954. Романенко С. В. Облік і контроль операцій з акредитивами в системі 

міжнародних розрахунків суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Романенко 

Світлана Вікторівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. 

— [2018-2988 А] УДК 657.244:339.72 

4955. Рябенко Л. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління стратегіч-

ним розвитком сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Рябенко 

Леся Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 

2018. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 (28 назв). — 100 пр. — [2018-3540 А]

 УДК 657:631.16 

4956. Хоча Н. В. Становлення і розвиток облікової системи малих під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Хоча Надія Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 110 пр. — [2018-2999 А] 

 УДК 657:334.012.61-022.51 

4957. Шкіренко В. В. Аналіз та аудит інвестиційних проектів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Шкіренко Вікторія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-3316 А] УДК 657:[005.8:330.322 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

4958. Іванова М. І. Управління логістичною системою кластера промислових 

підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. підприємствами" / Іванова Марина Іллівна ; ДВНЗ "Криворіз. нац. 

ун-т", [Класич. приват. ун-т]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (60 назв.). — 100 пр. — [2018-2893 А] 

 УДК 658.7:334.716 

4959. Кравченко М. О. Системно-структурний підхід до формування еко-

номічної стійкості машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кравченко Марина Олегівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (48 назв). — 

100 пр. — [2018-4179 А] УДК 658:621]-047.44 

4960. Фалович В. А. Формування та розвиток комплексу емерджентних 

якостей в ланцюгу поставок на ринку товарів промислового призначення : автореф. 

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

підприємствами" / Фалович Володимир Андрійович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 

(69 назв). — 100 пр. — [2018-3387 А] УДК 658.7:001.895 

На ступінь кандидата 

4961. Будяєв М. О. Забезпечення інвестиційної привабливості промислових 

підприємств : (за матеріалами електротехн. підприємств України) : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Будяєв Максим Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3168 А] УДК 658.152:334.716](477) 

4962. Горбоконь В. Ю. Оптимізація використання ресурсного потенціалу 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Горбоконь Віталій 

Юрійович ; Мукачів. держ. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Мукачево 

(Закарпат. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — [2018-

2848 А] УДК 658.1:656.13.072 

4963. Децик О. І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Децик Ольга Ігорівна ; Приват. 

ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3499 А]

 УДК 658.152 

4964. Золотарьова О. Г. Товарознавча оцінка просоченого силоксанами 

пористого природного каменю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Золотарьова Оксана 

Григорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3347 А] 

 УДК 658.62:005.52]:[691.21:678.84 

4965. Кохан М. М. Управління розвитком маркетингового потенціалу фарма-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кохан Марія Михайлівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3982 А] УДК 658.8:615 

4966. Лакіза В. В. Регулювання виробничо-господарської діяльності під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
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"Економіка та упр. підприємствами" / Лакіза Вікторія Володимирівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(25 назв). — 100 пр. — [2018-4183 А] УДК 658.5 
4967. Левицька С. О. Прогнозування якості швидкозамороженої капусти броколі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.15 "Товаро-
знавство харч. продуктів" / Левицька Станіслава Олегівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 
— Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 
100 пр. — [2018-3360 А] УДК 658.62:005.52]:[664.8.037.59:635.356 

4968. Повержук У.-Ю. М. Формування та розвиток фінансово-економічного 
потенціалу підприємств в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Повержук Уляна-Юлія Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. техно-
логій, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-3868 А] УДК 658.14/.17 

4969. Проценко Я. В. Управління фінансовою стабільністю підприємства готель-
ного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Проценко Ярослав Володимирович ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(13 назв). — 100 пр. — [2018-4059 А] УДК 658.15:640.4 

4970. Тимошенко К. В. Інвестування розвитку людського капіталу промисло-
вого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тимошенко Карина Віталіївна ; 
Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (15 назв). — 150 пр. — [2018-4146 А] 

 УДК 658.152:331.101.262]:334.716 
4971. Устьян О. Ю. Клієнтоорієнтований маркетинг підприємств сфери розваг 

і відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Устьян Олександр Юрійович ; ВНЗ Укооп-
спілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-3709 А] УДК 658.8:005.346]:793 

4972. Шинкар С. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення еко-
номічної безпеки промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Шинкар 
Світлана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, 
[Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4480 А] УДК 658.14:334.716 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

4973. Мельник С. І. Термодинамічний аналіз систем на графах для ресурсо-
зберігаючих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Мельник Сергій 
Ігорович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4045 А] УДК 66.013.6:536.7 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь доктора 

4974. Федоров С. С. Розвиток наукових основ створення високотемпературних 

агрегатів з електротермічним киплячим шаром для очищення вуглецевих матеріалів : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. 

теплофізика та пром. теплоенергетика" / Федоров Сергій Сергійович ; Нац. металург. 

акад. України. — Дніпро, 2018. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (33 назви). 

— 100 пр. — [2018-4437 А] УДК 662.2.099:66.046.7 

На ступінь кандидата 

4975. Кушнарьова Т. О. Розробка технологічних способів застосування 

слабкоспікливого вугілля для розширення сировинної бази коксування : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія 

палива і палив.-мастил. матеріалів" / Кушнарьова Тетяна Олександрівна ; Нац. 

металург. акад. України. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-4461 А] УДК 662.7 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

4976. Змієвський Ю. Г. Наукові засади баро- та електромембранних процесів 

харчових технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Змієвський Юрій Григорович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (73 назви). — 100 пр. — [2018-3585 А] 

 УДК 664.081.6 

На ступінь кандидата 

4977. Степанова В. С. Розробка технологій напоїв і соусної продукції на 

основі горіхоплідної та насіннєвої сировини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Степанова 

Вікторія Сергіївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2018-3705 А] 

 УДК 663/664.011:613.292:[634+631.53.01 

663.4 Пивоваріння 

На ступінь кандидата 

4978. Харандюк Т. В. Інтенсифікація технології зброджування сусла у 

високогустинному пивоварінні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / 

Харандюк Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовол. 

ресурсів, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3551 А] УДК 663.452 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь кандидата 

4979. Процан Н. В. Удосконалення технології спиртової бражки з жита : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.05 "Технологія 

цукристих речовин та продуктів бродіння" / Процан Наталія Вікторівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т продовол. ресурсів, [ДНУ "Укр. НДІ спирту і біотехнол. 

продовол. продуктів" М-ва аграр. політики та продовольства України]. — Київ, 2018. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3297 А] 

 УДК 663.531:633.14 
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664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

4980. Пілюгіна І. С. Технологія маршмелоу з використанням солюбілізованих 

речовин і рослинних добавок антоціанової природи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. 

виробів та харч. концентратів" / Пілюгіна Інна Сергіївна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(36 назв). — 130 пр. — [2018-4392 А] УДК 664.144.022.3 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

4981. Дейниченко Л. Г. Технологія молочно-білкових концентратів зі ско-

лотин з використанням плодово-ягідних коагулянтів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Дейниченко 

Людмила Григорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (24 назви). — 100 пр. — [2018-3340 А] 

 УДК 664.38:637.247]+634.7 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь доктора 

4982. Сильчук Т. А. Наукове обґрунтування та розроблення прискорених 

технологій хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. 

продукції" / Сильчук Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. 

— 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (56 назв). — 110 пр. — [2018-4475 А] 

 УДК 664.64 

На ступінь кандидата 

4983. Бортнічук О. В. Удосконалення технології хлібобулочних виробів 

геродієтичного призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Бортнічук Олег Вікторович ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—19 (34 назви). — 100 пр. — [2018-3489 А] УДК 664.665-053.9 

4984. Деркач А. В. Підвищення ефективності нагнітання тіста обертовими 

валками у формувальній машині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / 

Деркач Андрій Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—22 (34 назви). — 100 пр. — [2018-3809 А] УДК 664.61 

4985. Шевченко А. О. Удосконалення технології діабетичних хлібобулочних 

виробів, збагачених функціональними інгредієнтами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 

кондит. виробів та харч. концентратів" / Шевченко Анастасія Олександрівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Нац. ун-т харч. технологій]. — Харків, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 130 пр. — [2018-4399 А]

 УДК 664.665 
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664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

4986. Менчинська А. А. Удосконалення технології рибних паст підвищеної 

біологічної цінності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з гідробіонтів" / 

Менчинська Аліна Анатоліївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-3678 А] УДК 664.953 

4987. Пушка О. С. Удосконалення технології напівфабрикату для супів-пюре : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 

харч. продукції" / Пушка Ольга Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3621 А] 

 УДК 664.871 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

4988. Бодачівський Ю. С. Синтез, властивості й застосування олеохімічних 

полісульфанів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.13 "Нафтохімія і вуглехімія" / Бодачівський Юрій Станіславович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря. — Київ, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3569 А] 

 УДК 665.75/.76:547.544.057 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь доктора 

4989. Кайдаш О. М. Наукові основи формування структури і властивостей при 

спіканні з субмікронних тугоплавких карбідів і нітридів високотехнологічної 

кераміки для машинобудівної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кайдаш Оксана 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 

2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — [2018-

3902 А] УДК 666.3-187:62 

На ступінь кандидата 

4990. Лісюткіна М. Ю. Ресурсоощадна технологія хімічно та термічно стійкої 

кераміки на основі композицій системи (Mg, Ca)O—Al2O3—TiO2—SiO2 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. 

неметал. матеріалів" / Лісюткіна Марія Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. 

— [2018-3119 А] УДК 666.77 



   

 
206 

4991. Повшук В. В. Нанозміцнені периклазовуглецеві вогнетриви для 
футерівки конвертерів з використанням комплексного антиоксиданту : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. 
неметал. матеріалів" / Повшук Василь Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 
політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (25 назв). 
— 100 пр. — [2018-3133 А] УДК 666.762.8 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство.  

Металургійні процеси 

На ступінь доктора 

4992. Савельєв С. Г. Розвиток теорії і практики інтенсифікації зґрудкування 
залізорудної сировини на основі поліпшення структурно-морфологічних харак-
теристик, масообміну та енергоефективності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 
сплавів" / Савельєв Сергій Геннадійович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", 
[Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 36 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (48 назв). — 100 пр. — [2018-3459 А] УДК 669.052 

На ступінь кандидата 

4993. Липян Є. В. Вдосконалення процесів отримання методами електро-
розрядного синтезу карбідотитанових твердих сплавів для ріжучого інструменту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Ма-
теріалознавство" / Липян Євген Васильович ; Херсон. держ. мор. акад., [Ін-т 
імпульс. процесів і технологій НАН України]. — Херсон, 2018. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—22 (31 назва). — 120 пр. — [2018-3118 А] УДК 669.018.25 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

4994. Автухов А. К. Науково-технологічні основи структуроутворення для 
підвищення довговічності прокатних валків з хромонікелевого чавуну : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
Автухов Анатолій Кузьмич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 
— Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 120 пр. — 
[2018-3642 А] УДК 669.13.056:621.771.07 

4995. Сайчук О. В. Теоретичні та технологічні основи керування структурою і 
властивостями чавунів різного функціонального призначення : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сайчук 
Олександр Васильович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 
Харків, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—33 (40 назв). — 120 пр. — [2018-
3224 А] УДК 669.16.018 

На ступінь кандидата 

4996. Кухар І. С. Вплив структурно-фазового стану хромистих сталей на їх 
окрихчення у свинцевих розплавах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Кухар Іван Степанович ; НАН 
України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4278 А] УДК 669.15-194 
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4997. Лісова Л. О. Фізико-хімічні процеси при ЕШП та розробка шлаків для 

підвищення ефективності переплаву високоміцних сталей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та 

спец. сплавів" / Лісова Людмила Олександрівна ; НАН України, Ін-т електро-

зварювання ім. Є. О. Патона. — Київ, 2018. — 17 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 115 пр. — [2018-3816 А] УДК 669.187:66.046.58 

4998. Похвалітий А. А. Удосконалення випуску сталі з конвертера з одно-

часним розкисленням шляхом використання вуглецевого потенціалу розплаву : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.02 

"Металургія чор. і кольор. металів та спец. сплавів" / Похвалітий Артем Анатолійо-

вич ; Нац. металург. акад. України, [Дніпров. держ. техн. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3296 А] 

 УДК 669.141.245.046.55 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали  

та їхні сплави 

На ступінь доктора 

4999. Квасницька Ю. Г. Підвищення експлуатаційних характеристик жаро-

міцних корозійностійких сплавів на нікелевій основі і розробка технології одержання 

лопаток ГТД : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.04 

"Ливар. вир-во" / Квасницька Юлія Георгіївна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т 

металів та сплавів. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (81 назва). 

— 160 пр. — [2018-4268 А] УДК 669.245.018.28:62-226 

5000. Черепова Т. С. Фізико-технологічні засади створення сплавів підвище-

ної зносо- та жаростійкості на основі кобальту і нікелю з карбідним зміцненням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.01 "Метало-

знавство та терміч. оброб. металів" / Черепова Тетяна Степанівна ; НАН України, Ін-т 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—36 (32 назви). — 100 пр. — [2018-3715 А] УДК 669.24/.25.018 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь кандидата 

5001. Борисов В. М. Удосконалення експериментальних методів визначення 

вологості деревини у технологічних процесах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення 

меблів та виробів з деревини" / Борисов Віктор Михайлович ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 

— 100 пр. — [2018-2844 А] УДК 674.04:630*81 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь доктора 

5002. Редько Я. В. Розвиток наукових основ нанотехнологій створення 

текстильних матеріалів з електропровідними та магнітними властивостями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
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Редько Яна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 

41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (76 назв). — 100 пр. — [2018-

4139 А] УДК 677.017.57:[537.31+537.622 

5003. Щуцька Г. В. Розвиток наукових основ створення медичних виробів з 

заданими вологотрансферними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Щуцька Ганна 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 37 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (46 назв). — 120 пр. — [2018-4158 А] 

 УДК 677.017.636:616-7 

На ступінь кандидата 

5004. Бартків Л. Г. Розробка перспективних методів і систем контролю якості 

стебел соломи льону олійного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, 

олійн. і луб'ян. культур" / Бартків Лариса Григорівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — 

Херсон, 2018. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

3721 А] УДК 677.11.021.1 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

5005. Амелін М. Ю. Розробка епоксидних нанокомпозитних покриттів, 

наповнених оксидами металів, для відновлення транспортних засобів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Амелін Максим Юрійович ; Херсон. держ. мор. акад. — Херсон, 2018. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 120 пр. — [2018-3042 А] 

 УДК 678.7.026-022.532 

5006. Бардадим Ю. В. Вплив магнітного та електричного полів на структуру і 

властивості епоксидних композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і композиц. матеріалів" / Бардадим 

Юлія Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т", [Ін-т хімії 

високомолекуляр. сполук НАН України]. — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 100 пр. — [2018-2883 А] УДК 678.686:537.868 

5007. Гриднєва Т. В. Одержання аморфного силіцій(IV) оксиду підвищеної 

чистоти з рисового лушпиння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.17.01 "Технологія неорганіч. речовин" / Гриднєва Тетяна Василівна ; 

Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—20 (27 назв). — 100 пр. — [2018-2927 А] УДК 678.046.3 

5008. Лещенко О. В. Розробка нановуглецевовмісних епоксикомпозитів, на-

повнених неорганічними і органічними сполуками, для підвищення експлуатаційних 

характеристик деталей транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / Лещенко Олександр Валерійович ; 

Херсон. держ. мор. акад. — Херсон, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (29 назв). — 120 пр. — [2018-3057 А] УДК 678.026 

5009. Нігалатій В. Д. Розробка модифікованих епоксидних композитів для 

підвищення експлуатаційно-ремонтних характеристик засобів транспорту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 
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Нігалатій Віталій Дмитрович ; Херсон. держ. мор. акад. — Херсон, 2018. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 120 пр. — [2018-3924 А] 
 УДК 678.686:629.083 
5010. Стухляк Д. П. Розробка модифікованих епоксидних нанокомпозитів з 

дискретними волокнами для покриттів різного функціонального призначення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 
"Матеріалознавство" / Стухляк Данило Петрович ; Херсон. держ. мор. акад., 
[Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Херсон, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 120 пр. — [2018-3944 А] УДК 678.686-022.532 

681 Точна механіка та автоматика 

681.12/.18 Промислові лічильники. Торговельні автомати.  
Сортувальні та шліфувальні машини 

На ступінь кандидата 

5011. Гладишевський М. В. Метод і ультразвуковий засіб вимірювального 
контролю витрат плинних середовищ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 
речовин" / Гладишевський Микола Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — 
Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (27 назв). — 80 пр. — [2018-
3417 А] УДК 681.12 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка  
та її виробництво. Ваги 

На ступінь кандидата 

5012. Матвіїв Р. О. Переносні калібратори для оперативного контролювання 
характеристик засобів вимірювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / 
Матвіїв Роман Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4043 А] 

 УДК 681.2.089:006.022 
5013. Осадчук Я. О. Радіовимірювальні прилади на основі частотних па-

раметричних мікроелектронних перетворювачів тиску : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.08 "Радіовимірюв. прилади" / Осадчук 
Ярослав Олександрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (32 назви). — 100 пр. — [2018-3609 А] 

 УДК 681.2.082.7:621.396.6 
5014. Чуйко М. М. Контроль змочування рідинами твердих тіл імпедансним 

методом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 
"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Чуйко Мирослава 
Михайлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2018-3952 А] 

 УДК 681.2.082.4:66.063.4 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  
і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

5015. Брунеткін О. І. Моделі та методи математичного забезпечення авто-
матизованих систем керування процесом використання палива змінного складу : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 "Автома-
тизація процесів керування" / Брунеткін Олександр Іванович ; Одес. нац. політехн. 
ун-т. — Одеса, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (33 назви). — 100 пр. 
— [2018-4087 А] УДК 681.51 

5016. Іващук В. В. Автоматизоване управління технологічними комплексами з 

виробництва багатоасортиментної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Іващук Вячеслав Віталійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, 

[Нац. ун-т харч. технологій]. — Київ, 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (46 назв). — 100 пр. — [2018-3182 А] УДК 681.5 

5017. Тачиніна О. М. Методи синтезу оптимального керування детерміно-

ваними складеними динамічними системами із розгалуженими траєкторіями руху : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та 

процеси керування" / Тачиніна Олена Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 

40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 100 пр. — [2018-4351 А] 

 УДК 681.5.015.24:629.7 

На ступінь кандидата 

5018. Гарасимів В. М. Ідентифікація та контроль параметрів двоступеневого 

нагнітача природного газу із використанням методів штучного інтелекту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Гарасимів Віра Михайлівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т 

нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2018-3090 А] УДК 681.518.5.015:621.515 

5019. Добровольська В. В. Математичне моделювання, аналіз та компенсація 

девіацій навантажених елементів ємнісних пристроїв в САПР : автореф. дис. на 

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

проектув. робіт" / Добровольська Вікторія Віталіївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2018-

3258 А] УДК 681.586.772:004.896 

5020. Копистинський Л. О. Автоматизація процесу керування навантаженням 

електробурів з використанням методу коригування структури системи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація 

процесів керування" / Копистинський Лев Олександрович ; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2018-3110 А] УДК 681.516.77:622.24.054 

5021. Медведовська Я. С. Вдосконалення методів визначення вхідного 

сигналу нелінійного інерційного вимірювального каналу тиску : автореф. дис. на 

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

сертифікація та метрол. забезп." / Медведовська Яна Сергіївна ; Укр. інж.-пед. акад., 

[Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2018-3766 А] УДК 681.518.3:681.532.63 

5022. Оженко Є. М. Методи, моделі та засоби покращення системи подачі 

палива суднового дизеля на базі п'єзоелектричних перетворювачів : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Оженко Євген Михайлович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, 

[Нац. ун-т "Одес. мор. акад."]. — Миколаїв, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(27 назв). — 120 пр. — [2018-4388 А] УДК 681.518.2:621.314-555.4]:629.5.063.6 
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5023. Пашковський Б. В. Оптимальне керування процесом компримування 

природного газу в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Пашковський 

Богдан Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

3130 А] УДК 681.514:621.438 

5024. Фешанич Л. І. Удосконалення інформаційного забезпечення системи 

антипомпажного захисту відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату на 

засадах штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Фешанич Лідія Ігорівна ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2018-3152 А] 

 УДК 681.518.015:622.691.4 

5025. Яремак І. І. Багатоцільова оптимізація усталених режимів роботи 

електроприводних насосних станцій магістральних нафтопроводів : автореф. дис. на 

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

керування" / Яремак Ірина Ігорівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 

Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2018-3960 А] УДК 681.513.5:[621.65-83:622.692.4 

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання 

На ступінь кандидата 

5026. Влах В. В. Удосконалення штанцювального пресу застосуванням ком-

бінованих механізмів приводу натискної плити : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Влах 

Віталій Вікторович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (30 назв). — 100 пр. — [2018-3649 А] УДК 681.61 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 

5027. Заболотна Н. І. Багатопараметричні поляризаційно-фазові методи і 

засоби відтворення та аналізу структури полікристалічних біологічних шарів при 

оцінюванні патологічних станів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Заболотна Наталія Іванівна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (50 назв). — 100 пр. — [2018-4263 А] 

 УДК 681.7:616-71 

На ступінь кандидата 

5028. Поздняков Д. В. Зменшення деформації та ваги вхідної оптики 

зображуючого Фур'є-спектрометра космічного базування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.07 "Оптич. прилади та системи" / 

Поздняков Дмитро Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського", [Казен. підприємство спец. приладобудування "Арсенал" 

Держ. косм. агентства України]. — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-3294 А] УДК 681.7.01 
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686 Брошурувально-палітурне виробництво. Виробництво  

дзеркал. Канцелярське приладдя 

На ступінь кандидата 

5029. Ватуляк Ю. В. Удосконалення процесу обрізування книжково-жур-
нальних блоків, що рухаються за коловою траєкторією : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / 
Ватуляк Юрій Володимирович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2018. — 23 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-3726 А] УДК 686.12.056 

687 Швейна промисловість 

На ступінь доктора 

5030. Захаркевич О. В. Розвиток наукових основ забезпечення гнучкості 
конструкторсько-технологічної підготовки швейного виробництва із застосуванням 
експертних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.18.19 "Технологія текстил. матеріалів, швейн. і трикотаж. виробів" / 
Захаркевич Оксана Василівна ; Херсон. нац. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 
2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (70 назв). — 100 пр. — [2018-3346 А]
 УДК 687.02 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

5031. Данієлян А. Є. Інструментальні засоби створення об'єктів еко-дизайну 
на основі методологічного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Данієлян Анаіт Єрвандівна ; Київ. нац. 
ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(15 назв). — 100 пр. — [2018-3847 А] УДК 69.036:[72.012:502/504 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь кандидата 

5032. Аль-Хаварі Юсеф Ріяд Мохаммад. Підвищення міцності армованого 
бетону за рахунок підсилення адгезії композитної арматури до цементного каменю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 
матеріали та вироби" / Аль-Хаварі Юсеф Ріяд Мохаммад ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 
архітектури. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 150 пр. — 
[2018-3643 А] УДК 691.32:666.982.24 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь доктора 

5033. Возняк О. Т. Енергоощадні технології формування динамічного мікро-
клімату у стиснених умовах виробничих приміщень : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.03 "Вентиляція, освітлення та теплогазо-
постачання" / Возняк Орест Тарасович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. 
ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 
(36 назв). — 100 пр. — [2018-3249 А] УДК 697.922 
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5034. Недбайло О. М. Теплофізичні аспекти підвищення ефективності будівлі 

при використанні низькотемпературних систем її теплозабезпечення та термо-

модернізації огороджувальних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Недбайло Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 

2018. — 41 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—39 (46 назв). — 100 пр. — [2018-3203 А] 

 УДК 697.1:536.48 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

5035. Шарабар К. В. Козацький міф у творчості Миколи Лисенка : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Шарабар Катерина Вячеславівна ; М-во культури України, Нац. 

муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (5 назв). — 100 пр. — [2018-3953 А] 

 УДК 7.072.2:78.071.1(477)(092) 

5036. Шмегельська Ю. В. Біонічне формоутворення в жіночих зачісках 

початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Шмегельська Юлія Василівна ; М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3636 А] УДК 7.012:687.53-055.2 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

5037. Степанчук О. В. Методологія підвищення ефективності функціонування 

вулично-дорожньої мережі міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / Степанчук 

Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. авіац. ун-т]. — 

Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (53 назви). — 100 пр. — [2018-

4221 А] УДК 711.73 

На ступінь кандидата 

5038. Куцина І. А. Принципи і методи формування пішохідних просторів 

малих і середніх міст : (на прикладі м. Ужгорода) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. планування" / 

Куцина Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-3983 А] 

 УДК 711.55:656.14](477.87-25) 

5039. Любицький Р. І. Формування мережі об'єктів паркування індивідуаль-

ного автотранспорту в історично сформованих містах : (на прикладі м. Львова) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Любицький Роман Ігорович ; Нац. 
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ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 19 с., [2] арк. іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3917 А] 

 УДК 711.553.2:[711.52:94]](477.83-25) 

5040. Тарасюк В. П. Принципи і методи оцінки впливу енерговитрат транс-

портного потоку при обґрунтуванні вибору інженерно-планувального рішення 

транспортно-планувальних вузлів : (на прикладі м. Києва) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.20 "Містобудування та територ. 

планування" / Тарасюк Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. 

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

3996 А] УДК 711.7:[625.7+620.9]](477-25) 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

5041. Гамалія К. М. Інформативний потенціал архітектурно-урбаністичного 

канону в становленні культури міського простору : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Гамалія Катерина Миколаївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського, [Ін-т проблем сучас. мистецтва Нац. акад. мистецтв України]. 

— Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 21—29 (84 назви). — 100 пр. — [2018-4019 А]

 УДК 72.01:711.4 

На ступінь кандидата 

5042. Белоусько А. Ю. Соціально-економічний фактор в архітектурному 

формоутворюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Белоусько 

Артем Юрійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т 

міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 105 пр. — [2018-3487 А] УДК 72.01:005.346 

5043. Весна А. В. Глобальні концепції як фактор розвитку сучасної архі-

тектури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 

"Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Весна Анастасія Вікторів-

на ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

105 пр. — [2018-3728 А] УДК 72.01 

5044. Голубчак К. Т. Архітектурно-планувальна організація духовно-реколек-

ційних центрів Української греко-католицької церкви : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / 

Голубчак Катерина Тарасівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2018. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). 

— 100 пр. — [2018-3889 А] УДК 726:271.4(477)-523 

5045. Климко З. В. Архітектура сценографії Є. Лисика : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Климко Зоряна Василівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-3812 А] УДК 72.01:792.071.1(477)(092) 

5046. Мисак Н. Р. Формування ідентичності районів масової житлової 

забудови 1960—80-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Мисак 



   

 
215 

Наталія Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 21 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-4195 А] УДК 72.02"1960/1980" 

5047. Піддубна Н. Г. Композиційні принципи застосування мозаїчних творів в 

архітектурі Львова кінця ХІХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація 

пам'яток архітектури" / Піддубна Наталія Геннадіївна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3824 А] 

 УДК 72.012:738.5](477.83-25)"189/201" 

5048. Сергіюк І. М. Архітектура військових гарнізонів Волинської губернії 

ХІХ — початку ХХ століття : (формування, спадщина, принципи реабілітації) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Сергіюк Ірина Миколаївна ; Нац. 

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

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4216 А] 

 УДК 725.1:355.454](477.82)"180/191" 

5049. Хохонь М. П. Формування оборонних споруд монастирів Західної 

України у XVII—XVIII століттях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архі-

тектури" / Хохонь Михайло Петрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2018-4230 А] УДК 725.963:[726:2-523.6]](477.8)"16/17" 

5050. Чуб О. М. Принципи реконструкції багатофункціональної спортивної 

арени на прикладі стадіону "Металіст" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Чуб 

Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3557 А] 

 УДК 725.826.025.4(477.54-25) 

5051. Шукатка М. С. Геральдичний декор в архітектурі Львова кінця XVI — 

початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Шукатка Мар'яна 

Степанівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4320 А] 

 УДК 72.013/.016:929.6](477.83-25)"159/201" 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

5052. Ревенок Н. М. Мистецтвознавча експертиза українського фарфору-фаянсу 

ХІХ — початку ХХ століття в контексті розвитку художньої культури : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Ревенок Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. 

керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 120 пр. — [2018-2987 А] УДК 738.1/.2(477)"180/191":7.072.5 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

5053. Бенях Н. М. Львівський період у творчості Михайла Бойчука 1910—

1914 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
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17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Бенях Наталія Миронівна ; Львів. нац. акад. 

мистецтв. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3243 А]

 УДК 75.071.1(477.83-25)"1910/1914"(092) 

5054. Логінський Я. В. Малярство Василя Забашти в контексті розвитку 

українського мистецтва другої половини ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. 

мистецтво" / Логінський Ярослав Володимирович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — 

Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 19 (5 назв). — 100 пр. — [2018-

3361 А] УДК 75.071.1(477)"195/201"(092) 

5055. Сімферовська А. О. Львівський портрет першої половини ХХ століття: 

художня репрезентація особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства (д-ра філософії) : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / 

Сімферовська Анастасія Олегівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2018. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3225 А] 

 УДК 75.041.5(477.83-25)"190/195" 

5056. Токар М. І. Образи героїв української дитячої літератури в книжковій 

ілюстрації другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства (д-ра філософії) : [спец.] 17.00.05 "Образо-

твор. мистецтво" / Токар Марина Іванівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, 

Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-3469 А] УДК 75.046.2.056:655.3.066.11-053.2](477)"195/201" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

5057. Гусарчук Т. В. Феномен творчої індивідуальності композитора в 

інтонаційній драматургії духовних творів : (на матеріалі укр. муз. мистецтва) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Гусарчук Тетяна Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. 

акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—33. — 

100 пр. — [2018-4168 А] УДК 78.01.071.1(477) 

5058. Повзун Л. І. Камерність як жанрово-стильова парадигма інструменталь-

но-ансамблевої творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мис-

тецтвознавства : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Повзун Людмила Іванівна ; М-во 

культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, [Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової]. — Одеса, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (37 назв). 

— 100 пр. — [2018-2868 А] УДК 785.7 

На ступінь кандидата 

5059. Бернацька-Гловаля Е. І. Соціоісторичні та естетичні характеристики 

польської камерно-вокальної творчості Львова (ХІХ — перша третина ХХ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Бернацька-Гловаля Емілія Іванівна ; М-во культури України, 

Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-4122 А] УДК 784.3(477.83-25=162.1)"180/193" 

5060. Бобул І. В. Жанрові форми та стильові конотації вокально-естрадного 

виконавства в музичній культурі України кінця ХХ — початку ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 
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"Теорія та історія культури" / Бобул Іван Васильович ; М-во культури України, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14. — 

100 пр. — [2018-4123 А] УДК 784.6.036(477)"199/201" 

5061. Бреславець Г. М. Реконструкція фольклорного тексту в українській 

музичній культурі останньої третини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. [дис.] на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.04 "Укр. культура" / 

Бреславець Галина Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури. — Харків, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — 100 пр. — 

[2018-4086 А] УДК 78.03:398](477)"197/201" 

5062. Гульцова Д. П. Поетика фортепіанного етюду в європейській музиці 

ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Гульцова Діана Павлівна ; М-во культури України, 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (5 назв). — 120 пр. — [2018-3969 А] УДК 780.8.083:780.616.432 

5063. Заєць Н. В. Жанрово-стильові аспекти фортепіанної творчості І. Альбе-

ніса, Е. Гранадоса, М. де Фальї у відтворенні іспанської національної ідеї : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Заєць Наталя В'ячеславівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. 

акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (5 назв). — 

100 пр. — [2018-3049 А] УДК 780.8:780.616.432.08](460)(092) 

5064. Купіна Д. Д. Європейські жанрові традиції в українській органній музиці 

(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Купіна Дарина 

Дмитрівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. 

— Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 110 пр. — [2018-4038 А]

 УДК 780.8.08:780.649](477)"195/201" 

5065. Лазаревич Є. Ю. Візантійський хор М. Антоновича в контексті євро-

пейського хорового виконавства другої половини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лазаревич 

Євгенія Юріївна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. 

— Львів, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3191 А] 

 УДК 783.8(492=161.2):78.087.68.02(4)]"195/199" 

5066. Лазарєв С. Г. Електронна музика як соціокультурне явище (друга 

половина ХХ — початок ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Лазарєв Сергій 

Георгійович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, 

[Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4182 А] 

 УДК 78.036.9:316.7](477)"195/201" 

5067. Манокіна Г. В. Проблема циклізації у жанрі камерної кантати : (на 

прикладі творів Є. Фірсової) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Манокіна Ганна Вікторівна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2018-3525 А] 

 УДК 785.7.082:78.071.1(470+571)(092) 

5068. Навоєва І. Л. Українська хорова та вокально-ансамблева творчість у 

контексті стильової неоготики пост-постмодерну : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Навоєва Ірина 
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Леонідівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — 

Одеса, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (6 назв). — 120 пр. — [2018-4468 А] 

 УДК 784.03(477) 

5069. Нефедов С. Ю. Баянно-ансамблеве мистецтво в музичній культурі 

України ХХ — початку ХХІ століття: теорія, історія та практика : автореф. дис. на 

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

культури" / Нефедов Сергій Юрійович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-2948 А] УДК 780.8:780.647.3](477)"19/201" 

5070. Палійчук А. В. Мистецький доробок Володимира Івасюка у вимірах 

української музичної культури другої половини ХХ століття: історико-біографічний 

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

26.00.01 "Теорія та історія культури" / Палійчук Анна Вікторівна ; М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2018-3990 А] 

 УДК 78.071.1(477)"196/197"(092) 

5071. Перцов М. О. Флейтова музика України: витоки, історична еволюція та 

сучасні тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Перцов Микита Олегович ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (9 назв). — 100 пр. — [2018-2904 А] УДК 780.8:780.641 

5072. Скворцова Н. М. Специфіка жанрової репрезентації плачу у творчості 

композиторів другої половини ХІХ — початку ХХІ століть : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / 

Скворцова Наталя Миколаївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-3227 А] УДК 783.27:78.071.1]"185/201" 

5073. Снітко Я. О. Камерно-інструментальна творчість Бенджаміна Бріттена: 

жанрово-стильові параметри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Снітко Ярослава Олексіївна ; 

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2018-2872 А]

 УДК 78.071.1(410)(092) 

5074. Степанова О. Ю. Піанізм лондонської і віденської фортепіанних шкіл: 

компаративний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Степанова Олеся Юріївна ; Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Харків. держ. акад. культури М-ва культури України]. 

— Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4142 А] 

 УДК 780.616.432.071.4((410-25)+(436-25)) 

5075. Хмель Н. В. Специфіка бандурних перекладень музики бароко: вико-

навсько-текстологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Хмель Наталія Василівна ; 

Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (8 назв). — 120 пр. — [2018-3153 А] УДК 780.614.13.02:78.034.7 

5076. Чайковська К. І. Ансамбль скрипалів в жанровій системі музично-

виконавського мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Чайковська Ксенія Іванівна ; Сум. держ. 
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пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури 

України]. — Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2018-4153 А] УДК 785.7.02:780.614.331 

5077. Юй Ле. Феномен останніх сонат Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ч. Айвза, 

О. Скрябіна в інтеріоризації стильових етапів композиторської творчості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Юй Ле ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежда-

нової. — Одеса, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 120 пр. — [2018-

4000 А] УДК 78.02.082.2:78.071.1(092) 

5078. Янь Чжихао. Типологічні особливості обробок, аранжувань і транскрип-

цій у фортепіанній творчості китайських композиторів ХХ — початку ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Янь Чжихао ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. 

ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (5 назв). — 100 пр. 

— [2018-4160 А] УДК 780.616.432.02:78.071.1](510)"190/201" 

5079. Яцковська А. О. Симфонії Ігоря Стравинського: від традиції до 

"творення жанру" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Яцковська Анастасія Олександрівна ;  

М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 

2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. — [2018-4080 А] 

 УДК 785.082.1:78.02.071.1](47+57)(092) 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь доктора 

5080. Кирилова О. О. Танатологія декадентського кінематографа : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : спец. 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Кирилова Ольга Олексіївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. 

культури, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Харків, 2018. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). — 100 пр. — [2018-4373 А] УДК 791.01"712.9" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

5081. Височіна Н. Л. Психологічне забезпечення у системі підготовки спортс-

менів в олімпійському спорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Височіна Надія 

Леонідівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—41. — 100 пр. — [2018-2845 А] УДК 796.01.03:159.9 

5082. Тодорова В. Г. Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки у 

техніко-естетичних видах спорту : (на матеріалі спорт. аеробіки) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 

і проф. спорт" / Тодорова Валентина Георгіївна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — 

Львів, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2018-4147 А]

 УДК 796.412.015.1:793.3 

На ступінь кандидата 

5083. Дьоміна А. А. Соціоісторичні умови розвитку жіночого спорту в країнах 

Північної Африки та Близького Сходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Дьоміна 
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Альона Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2017. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2018-2930 А] 

 УДК 796-055.2(6-17+5-15) 

5084. Загітова М. Г. Організаційні засади діяльності регіональних центрів 

олімпійських досліджень та освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Загітова Мирослава Григорівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3744 А] 

 УДК 796.032:[316.334.52+37]](477) 

5085. Іванишин Ю. І. Вплив занять екстремальними видами рухової актив-

ності на розвиток координаційних здібностей підлітків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Іванишин Юрій Ігорович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. 

— Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-3745 А]

 УДК 796:379.83]:37.015.31 

5086. Ільницький І. М. Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв 

із посиленою військово-фізичною підготовкою засобами боксу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Ільницький Іван Михайлович ; 

Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4129 А] УДК 796.011.3:355.23]:796.83 

5087. Кравченко О. В. Роль зовнішніх комунікацій в діяльності центрів 

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 

виховання різних груп населення" / Кравченко Олена Вікторівна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. 

— 100 пр. — [2018-3755 А] УДК 796.035:316.77 

5088. Кущенко О. О. Формування побутової активності дітей 4—6 років з 

церебральним паралічем засобами ерготерапії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Кущенко Олександр Олександрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3756 А] 

 УДК 796.035:616.831-009.11-085-053.4 

5089. Литвинець А. І. Спортивна діяльність християнських організацій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Литвинець Антон Іванович ; Львів. держ. ун-т 

фіз. культури. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-4133 А] УДК 796.03:27-7 

5090. Оріховська А. С. Побудова програм з фізичної рекреації студентської 

молоді з вадами слуху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Оріховська Анна Сергіївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2018. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24. — 100 пр. — [2018-3821 А]

 УДК 796.035-057.875:616.28-008.13 

5091. Петренко Н. Б. Вплив занять з елементами танцювальних вправ на 

когнітивні функції дітей 4—6 років з відхиленнями мовлення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 
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культура, фіз. виховання різних груп населення" / Петренко Наталія Борисівна ; Нац. 

ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2018-3780 А] 

 УДК 796.412.011.1:[373.2.015.31:16]-056.264 

5092. Хмельницька Ю. К. Моделювання компонентів функціональної підго-

товленості кваліфікованих лижників-гонщиків з урахуванням умов змагальної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Хмельницька Юлія Костянтинівна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2018-3071 А] УДК 796.92.015.071.2 

5093. Хуртик Д. В. Удосконалення технічних дій висококваліфікованих лиж-

ників з порушенням слуху на основі комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. 

і проф. спорт" / Хуртик Дмитро Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту 

України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-

3074 А] УДК 796.92.015.134.071.2-056.263:004.94 

5094. Шанковський А. З. Корекція тілобудови студентів в процесі фізичного 

виховання з урахуванням стану їх постави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Шанковський Андрій Зіновійович ; Нац. ун-т фіз. виховання 

і спорту України, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2018-3798 А] 

 УДК 796.011.3:611.9.06]-057.875 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

5095. Кудрявцева Н. С. Лінгвістична відносність філософських термінів та їх 

перекладних еквівалентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" ; 10.02.16 "Перекладознавство" / Кудрявцева 

Наталя Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—36. — 130 пр. — [2018-2819 А] УДК 81'25:[81'276.6:1 

На ступінь кандидата 

5096. Власенко І. В. Типи оказіоналізмів в жанрі фентезі : (на матеріалі англ., 

нім., укр. та рос. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Власенко Інна Василівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-3729 А] УДК 81'38:82-312.9.09 

5097. Вотінова Д. О. Жанрово-стилістичні та культурологічні особливості 

перекладу романів-антиутопій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Вотінова Дар'я Олексіївна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-4016 А] УДК 81'255:82-313.2 

5098. Загородня О. Ф. Асоціативні поля суспільно-політичної лексики в 

мовній картині світу українців : (комп'ютер. опрацювання результатів психолінгвіст. 
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експерименту) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Загородня Ольга Феліксівна ; 

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

Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3583 А]

 УДК 81'23'373(=161.2) 

5099. Ігнатенко Д. Є. Фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності дії 

та стану в англійській, німецькій, російській та українській мовах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Ігнатенко Дарина Євгенівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — 

Вінниця, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — [2018-

3428 А] УДК 81'373.7-115:[811.111+811.112.2+811.161.1/.2 
5100. Кодубовська О. О. Розвиток системи лексичних одиниць на позначення 

населеного пункту : (на матеріалі східнослов'ян. та західногерман. мов) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і 

типол. мовознавство" / Кодубовська Оксана Олександрівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, 
[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4036 А] 

 УДК 811'161+811.111]'373.21-115 

5101. Козачук А. М. Ідіолект перекладів Роми Франко: семантичний та 

стилеметричний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Козачук Андрій Михайлович ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-2896 А] 

 УДК 81'255.4(71)(092):811.161.2=111 
5102. Коротка І. М. Семантична організація лексичних гнізд зі значенням 

"рости", "збільшуватися" у германських, слов'янських та балтійських мовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Коротка Ірина Миколаївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського", [Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 
Винниченка]. — Одеса, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-3753 А] УДК 811.11+811.16+811.17]'37 

5103. Мєр'ємова Ю. В. Онімія англійських, російських та українських 

літературних казок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Мєр'ємова Юлія Володи-

мирівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3449 А] 

 УДК 811.111+811.161.1+811.161.2]'373.2-115:82-343 
5104. Миколишена Т. В. Мовностилістичні особливості відтворення картини 

чарівного світу Р. Дала в англо-українському перекладі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Миколишена 

Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 
100 пр. — [2018-4048 А] УДК 81'255.4:821.111'06-312.9=161.2 

5105. Огієнко К. О. Актуальне членування речення в теоретичному і при-

кладному мовознавстві ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Огієнко Катерина Олександрівна ; 
Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ 

"Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). 

— 100 пр. — [2018-3686 А] УДК 81'367.5"19" 
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5106. Онищак Г. В. Системно-структурна параметризація лексико-семантич-

ної групи "зло" в українській, англійській та французькій мовах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Онищак Галина Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 

100 пр. — [2018-4203 А] УДК 81'373.4:111.84]=161.2=111=133.1 

5107. Піскунов О. В. Лінгвістична реконструкція в українському і російському 

мовознавстві ХІХ ст. — 30-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Піскунов Олександр 

Вікторович ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. 

ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 

(31 назва). — 100 пр. — [2018-3291 А] УДК 811.161.2+811.161.1]-115"193" 

5108. Пономарьова О. А. Смислотворча роль назв людини за родом занять у 

внутрішньофразеологічному контексті : (на матеріалі укр., англ. та нім. мов) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. 

мовознавство" / Пономарьова Оксана Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т філології, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. — 

Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-3456 А]

 УДК 811.161.2+811.111+811.112.2]'373.23'373.7 

5109. Роман В. В. Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті : 

(лінгвоісторіогр. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Роман Вікторія Володимирівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. 

ун-т"]. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-

3783 А] УДК 81'373.45-112 

5110. Сяо Ваньнін. Метафоричні номінації у тлумачних словниках російської 

мови межі ХХ—ХХІ століть : (кількісні та стат. характеристики) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.21 "Структур., приклад. та 

мат. лінгвістика" / Сяо Ваньнін ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3631 А] 

 УДК 81'324:811.161.1'373'374 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

5111. Єфименко В. А. Жанрові трансформації та мультимодальність сучасних 

казкових наративів : (на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Єфименко Вікторія 

Антонівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 26—29. — 100 пр. — [2018-2973 А] УДК 811.111'42:821.111'06-343.09 

5112. Марчишина А. А. Ґендерна ідентичність в англомовному пост-

модерністському дискурсі: соціокультурний та лінгвопоетичний аспекти : (на 

матеріалі наук., публіцист. та худож. текстів) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Марчишина Алла 

Анатоліївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Одеса, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (41 назва). — 100 пр. — 

[2018-3198 А] УДК 811.111'42 
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5113. П'єцух О. І. Парламентські дебати Сполученого Королівства Великої 

Британії та Північної Ірландії в когнітивно-дискурсивній парадигмі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / П'єцух 

Оксана Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Одеса, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—34 (30 назв). — 100 пр. 

— [2018-4429 А] УДК 811.111'42:328](410) 

На ступінь кандидата 

5114. Бурка Н. А. Синтагматика приголосних фонем у давньо-, середньо- та 

новоанглійському періодах розвитку англійської мови : (на матеріалі лексикогр. 

джерел) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Бурка Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2018-3086 А] УДК 811.111'01/'08'344.2 

5115. Вербицька А. Е. Концепт distress / дистрес в англомовному медіа-

дискурсі: когнітивно-комунікативний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Вербицька Анна 

Едуардівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Харків, 2018. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-2889 А] УДК 811.111'42 

5116. Головащенко Ю. С. Семантичний простір романів Джона Максвелла 

Кутзее : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Головащенко Юлія Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-3337 А] УДК 811.111'37'42:821.111'06-31.09(092) 

5117. Жуковська А. В. Тактильна поведінка мовця в англомовному худож-

ньому дискурсі: номінативний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Жуковська Анна Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3104 А] 

 УДК 811.111'221.7'42 

5118. Кабірі Магда Хуссейн. Самопрезентація як стратегія англомовного 

дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Кабірі Магда Хуссейн ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4177 А]

 УДК 811.111'42 

5119. Кайсіна Д. М. Англомовний дискурс ідеації: стратегії комунікативного 

впливу : (на матеріалі інтернет-платформи TED) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кайсіна Дар'я 

Михайлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4100 А] УДК 811.111'42 

5120. Лавренчук Я. Ю. Орфоепічна та орфофонічна варіативність англій-

ського мовлення британців, американців і канадійців : (експерим.-фонет. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Лавренчук Ярослав Юрійович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4280 А] 

 УДК 811.111'355(410+73+71) 

5121. Набок А. І. Вербалізація ефектів об'єктивності та суб'єктивності в 

англомовному новинному Інтернет-дискурсі: когнітивно-риторичний аспект : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Набок Анна Іванівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Ніжин. держ. ун-т 

ім. Миколи Гоголя]. — Одеса, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 

120 пр. — [2018-3284 А] УДК 811.111'42 

5122. Нікіфорова Є. Ю. Типи віртуальних мовних особистостей у форумному 

просторі : (на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Нікіфорова Євгенія Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-3287 А] УДК 811.111'42:004.738.5 

5123. Тарасова С. О. Дискурсивна особистість дурня-сміхача у карнавальному 

просторі США та Великої Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Тарасова Світлана Олександрівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-4143 А] УДК 811.111'42:792.97.028.4](410+73) 

5124. Шугаєв А. В. Імідж ООН у сучасному англомовному медіа-дискурсі: 

когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шугаєв Андрій Володимирович ; 

Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3957 А] 

 УДК 811.111'42:07]:341.123 

5125. Шуляк І. М. Непрямі мовленнєві акти у романах Патріка Вайта: 

лінгвостилістичний та функціонально-прагматичний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шуляк 

Ірина Михайлівна ; Херсон. держ. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 

— Херсон, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4073 А]

 УДК 811.111'42:821.111(94)-31.09(092) 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

5126. Глущенко О. В. Розвиток та функціонування дифтонгів у німецькій 

мові : (діахрон. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Глущенко Олена Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-4324 А] УДК 811.112.2'342.415 

5127. Корягіна А. Ю. Фонетичні особливості сучасного соціолекту службов-

ців Німеччини : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Корягіна Альона 

Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили]. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. 

— [2018-3432 А] УДК 811.112.2'27:35.08(430) 

5128. Мелех Г. Б. Німецька фахова мова кулінарії: системно-структурні та 

функційно-семантичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Мелех Галина Богданівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-3281 А] УДК 811.112.2'276.6'37:641.5 

5129. Ткаченко Ю. В. Українські лінгвокультуреми у німецькомовних науко-

вих текстах: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ткаченко Юлія 
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Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Одеса, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — 

[2018-4226 А] УДК 811.112.2'276.6:001]:811.161.2'373.7 

5130. Томнюк Л. М. Сучасний німецькомовний тюремний дискурс : (когнітив-

но-семант. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Томнюк Людмила Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3470 А] 

 УДК 811.112.2'42:343.81 
5131. Шевченко В. М. Історична динаміка перформативних висловлень в 

німецькомовному діалогічному дискурсі XVI—XXI століть : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шевченко 

Вікторія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4234 А] 
 УДК 811.112.2'42"15/20" 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь доктора 

5132. Гладка В. А. Лінгвокогнітивні засади творення неофразеології французь-
кої мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 

"Роман. мови" / Гладка Валентина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (29 назв). — 100 пр. — [2018-

3093 А] УДК 811.133.1'373.7 

На ступінь кандидата 

5133. Галян О. В. Формування та функціонування фізичних термінів у фран-

цузькій мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Галян Оксана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 18 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3576 А] 

 УДК 811.133.1'373.46:53 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь кандидата 

5134. Бобчинець Л. І. Термінологічна і фразеологічна номінація азартних ігор 

у сучасній іспанській мові: лексико-семантичний та функціональний аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. 
мови" / Бобчинець Любов Іванівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-3244 А] 

 УДК 811.134.2'373:794.9 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

5135. Панченко В. А. Лінгвістичні засоби досягнення експресії в сучасному 

пісенному тексті : (на матеріалі рос. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Панченко Володимир Аркадійович ; 
Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3690 А] УДК 811.161.1'38:821.161.1'06-192.09 
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5136. Пушкар О. П. Мовна гра в художній прозі Сергія Довлатова : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / 

Пушкар Ольга Петрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2869 А] 

 УДК 811.161.1'42:821.161.1-3.09(092) 

5137. Самсоненко Н. І. Морфологічна домінанта поетичного тексту : (на 

матеріалі рос. поезії ХІХ—ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Самсоненко Наталія Ігорівна ; Харків. 

нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-2990 А] УДК 811.161.1'366:821.161.1-1.09]"18/20" 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

5138. Кутуза Н. В. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психо-

лінгвістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Кутуза Наталя Валеріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (70 назв). — 100 пр. — [2018-

3189 А] УДК 811.161.2'23'42:659.1 

5139. Мединська Н. М. Семантико-граматична диференціація ознакових слів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / 

Мединська Наталія Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (47 назв). — 

100 пр. — [2018-3124 А] УДК 811.161.2'367.62 

5140. Ситар Г. В. Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-

семантичний, прагматичний і прикладний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" ; 10.02.21 "Структур., 

приклад. та мат. лінгвістика" / Ситар Ганна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2018. — 37 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—35 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3379 А] 

 УДК 811.161.2'367'373.7 

На ступінь кандидата 

5141. Важеніна О. Г. Авторська трансформація загальнонародних фразео-

логізмів у химерній прозі Євгена Гуцала : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Важеніна Олена Григорівна ; Донец. 

нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(23 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2018-3410 А] 

 УДК 811.161.2'373.7:821.161.2'06-3.09(092) 

5142. Васецька О. І. Формальна та семантична варіантність синтаксичних 

термінів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Васецька Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-3490 А] 

 УДК 811.161.2'367'373.421 

5143. Голіченко М. О. Комунікативно-прагматичні функції вокативних речень 

в українському художньому та політичному дискурсах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Голіченко Мар'яна 

Олегівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-3094 А] УДК 811.161.2'367.323'42 
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5144. Грицевич Ю. В. Діалектний компонент у фольклорних текстах із 

Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Грицевич Юрій Васильович ; Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. 

— [2018-2969 А] УДК 811.161.2'28:398](477.81/.82) 

5145. Доценко М. В. Поетоніміка модерністської та постмодерністської прози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Доценко Марія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — 

Вінниця, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — [2018-3423 А]

 УДК 811.161.2'373.2:821.161.2'06-3.09 

5146. Лелюк О. О. Стилістика і прагматика синтаксичних конструкцій із 

підрядним компонентом причини в українській художній прозі 90-х років ХХ — 

початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Лелюк Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-2859 А] УДК 811.161.2'367.335'38'42 

5147. Леонтьєва О. О. Структурно-семантичні типи іменних форм предикатів 

у сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Леонтьєва Олена Олександрівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Придністров. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, М-во 

просвіти Придніпров. Молд. Респ.]. — Харків, 2018. — 27 с. — Бібліогр.: с. 20—23 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3758 А] УДК 811.161.2'06'37 

5148. Малишева М. А. Імперативні мовленнєві акти у сучасному православ-

ному релігійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Малишева Марина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2018-2982 А] 

 УДК 811.161.2'42:271.2 

5149. Маркова О. І. Експлікація концепту патріотизм у мові друкованих ЗМІ 

України ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Маркова Ольга Іванівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Сум. держ. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). 

— 100 пр. — [2018-3596 А] УДК 811.161.2'42:070(477)"20" 

5150. Намачинська Г. Я. Когнітивно-прагматичний потенціал української 

лексики і фразеології в лексикографічній практиці російської мови ХІХ ст. і її 

художній стилістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Намачинська Галина Ярославівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-2984 А] УДК 811.161.2'373:811.161.1'38"18" 

5151. Невська Ю. В. Дискурсиви в організації й авторизації епістолярного 

дискурсу: типологійно-прагматичний аспект : (на матеріалі епістолярію М. Куліша) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Невська Юлія Володимирівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3684 А] 

 УДК 811.161.2'42:821.161.2-6.09 

5152. Синєгуб Я. В. Формування української соціологічної термінології : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Синєгуб Ярослава Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
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[Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Київ, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 15 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-2830 А] УДК 811.161.2'276.6:316 
5153. Цар І. М. Українське повсякденне мовлення в міському молодіжному 

середовищі: структура і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Цар Іванна Миколаївна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 
— 100 пр. — [2018-4398 А] УДК 811.161.2'276.3-053.6/.81 

5154. Шелудько В. Л. Мовна особистість сучасного українського державного 

службовця у професійному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шелудько Віра Леонідівна ; НАН України, 

Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — 
[2018-3157 А] УДК 811.161.2'276.6:35.08 

5155. Шоля І. С. Динаміка іменника жителів м. Ужгорода у ХХ ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шоля 

Іванна Станіславівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [ДВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т"]. — Луцьк, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-4359 А] УДК 811.161.2'373.231(477.87-21)"19" 

5156. Щербак О. В. Впливова динаміка лінгвосеміотичних кодів у рекламному 

дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Щербак Олена Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 
Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4400 А]

 УДК 811.161.2'22'42:659 

811.411 Семітські мови 

На ступінь кандидата 

5157. Мазніченко О. І. Французькі запозичення у туніському діалекті араб-

ської мови в умовах двомовності : (на матеріалі сучас. слов. діалект. лексики) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови 

народів Азії, Африки, абориген. народів Америки та Австралії" / Мазніченко Ольга 
Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т сходознавcтва ім. А. Ю. Крим-

ського НАН України]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-3443 А] УДК 811.411.21'282.3(611)'373.45 

811.512.1 Тюркські мови 

На ступінь кандидата 

5158. Каціон І. О. Семантичні особливості вербалізації концептів життя і 

смерть у турецькій мовній картині світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.13 "Мови народів Азії, Африки, абориген. народів 

Америки та Австралії" / Каціон Ірина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 120 пр. — 

[2018-3748 А] УДК 811.512.161'37'42 

82 Література. Літературознавство  

821.0 Теорія художньої літератури. Вивчення літератури 

На ступінь доктора 

5159. Фока М. В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і 

Заходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 



   

 
230 

"Порівнял. літературознавство" ; 10.01.06 "Теорія літ." / Фока Марія Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Воло-

димира Винниченка]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (50 назв). — 

100 пр. — [2018-3311 А] УДК 82-1.091 
5160. Чик Д. Ч. Жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII 

— середини ХІХ ст.: проблеми типології та поетики : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Чик 
Денис Чабович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — 
Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2018-3314 А] 

 УДК 821.161.2+821.111]-3.091"179/185" 

На ступінь кандидата 

5161. Обихвіст М. С. Репрезентація фемінності у романах Ґабріеля Ґарсіа 
Маркеса, Салмана Рушді і Мо Яня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Обихвіст Марія 
Сергіївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 
(17 назв). — 100 пр. — [2018-3926 А] УДК 821(4/5)'06-31.091:305-055.2 

5162. Романцова Б. М. Час у європейському модерністському романі першої 
третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.06 "Теорія літ." / Романцова Богдана Михайлівна ; НАН України, Ін-т літ. 
ім. Т. Г. Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3696 А] 

 УДК 821(4)-31.09"190/193" 
5163. Ступницька Г. І. Жанрові особливості комедії в англійській, німецькій, 

українській драматургії (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / 
Ступницька Галина Ігорівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3994 А] 

 УДК 821.111+821.112.2+821.161.2]-2.091"188/191" 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

5164. Пшенична М. С. "Роман про митця" у творчості Дж. М. Кутзее : (на 
матеріалі романів "Фо", "Митець Петербурга", "Елізабет Костелло") : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / 
Пшенична Марія Сергіївна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна]. — Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 
100 пр. — [2018-3695 А] УДК 821.111-31'06-31.09(092) 

821.112.2.0 Німецька література 

На ступінь кандидата 

5165. Кравчук О. В. Конструювання поетичної ідентичності у творчості Рози 
Ауслендер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Кравчук Ольга Василівна ; НАН України, Ін-т літ. 
ім. Т. Г. Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2018. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3589 А] 

 УДК 821.112.2-1.09(092) 



   

 
231 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь кандидата 

5166. Чуб В. П. Поетика романної прози Антуана Володіна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Чуб 

Вікторія Павлівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-3717 А] УДК 821.133.1'06-31.09(092) 

821.161.1.0 Російська література 

На ступінь кандидата 

5167. Боровська О. М. Творчість М. О. Львова в контексті проблеми "поетики 

автора" в російській літературі останньої третини XVIII — початку ХІХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.02 

"Рос. літ." / Боровська Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-4009 А] УДК 821.161.1.09(092)"173/181" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

5168. Джиджора Є. В. Гімнографія Київської Русі ХІ—ХІІІ сторіч: структурне 

ціле канону мінейного циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Джиджора Євген Володимирович ; НАН України, 

Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2018. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2018-3578 А] 

 УДК 821.161.2-97.09"10/12":2-535.7 

5169. Колкутіна В. В. Літературна есеїстика Дмитра Донцова: націософсько-

герменевтичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Колкутіна Вікторія Вікторівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (48 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3664 А] 

 УДК 821.161.2'06-4.09(092):801.73 

5170. Левченко Н. М. Біблійна герменевтика в давній українській літературі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Левченко Наталія Микитівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 32—37. — 100 пр. — [2018-3592 А] УДК 821.161.2'01.09:801.73 

5171. Лущій С. І. Романістика української діаспори 1960—1980-х років: проб-

лематика, жанрово-стильові парадигми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Лущій Світлана Іванівна ; НАН України, 

Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. 

— [2018-3594 А] УДК 821.161.2(1-87)-31.09"1960/1980" 

5172. Швець А. І. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, 

світоглядному і творчому вимірах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Швець Алла Іванівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [ДУ "Ін-т Івана Франка НАН України"]. — Львів, 2018. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 29—32. — 100 пр. — [2018-3720 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"185/192"(092) 
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На ступінь кандидата 

5173. Войтків О. М. Художня концепція героя в романі Івана Франка "Лель і 

Полель" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 

"Укр. літ." / Войтків Олег Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-3651 А] 

 УДК 821.161.2-31.09(092) 

5174. Желновач А. О. Соціальний міф і його художнє втілення у драматургії І. 

Багряного ("Морітурі", "Розгром", "Генерал") : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Желновач Аліна Олек-

сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3897 А] 

 УДК 821.161.2'06-2.09(092) 

5175. Ковалів С.-М. В. Літературознавчі концепції Луки Луціва : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / 

Ковалів Соломія-Марія Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-2895 А] 

 УДК 821.161.2.09(092) 

5176. Міллер О. Р. Модуси ідентичності в художній прозі Мистецького 

Українського Руху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Міллер Олеся Романівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2018-

3819 А] УДК 821.161.2-3.09 

5177. Семчишин Д. В. Версифікація Миколи Вінграновського : (метрика, 

ритміка) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 

"Теорія літ." / Семчишин Дмитро Володимирович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили. — Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-

3627 А] УДК 821.161.2'06-1.09:801.63](092) 

5178. Сидоренко Л. І. Поетика сучасної української метадрами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Сидоренко 

Леся Іванівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 104 пр. — [2018-3628 А] УДК 821.161.2'06-21.09 

5179. Федько О. Ю. Культурософські мотиви у романістиці Леоніда Горлача: 

особливості функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Федько Ольга Юріївна ; НАН України, Ін-т літ. 

ім. Т. Г. Шевченка, [Запоріз. держ. мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

3634 А] УДК 821.161.2'06-31.09(092) 

5180. Цепкало Т. О. Міфологема місяця в українській поезії ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Цепкало Тетяна Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Херсон. 

держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 104 пр. — 

[2018-3393 А] УДК 821.161.2-1.09"19" 

5181. Шостак О. О. "Еміграційний" текст Івана Франка : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Шостак 

Ольга Олександрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. 

ун-т]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-3800 А] УДК 821.161.2.09(092) 
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5182. Юрчак Г. М. Жанрово-стильова своєрідність романістики Юрія Косача : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 
літ." / Юрчак Галина Михайлівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3959 А] УДК 821.161.2(73)'06-31.09(092) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

5183. Мозговий А. А. Конфліктогенність та збалансованість міського розвитку 
в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.02 
"Екон. та соц. географія" / Мозговий Артем Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
географії. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—38 (65 назв). — 120 пр. — 
[2018-3921 А] УДК 911.375(477) 

На ступінь кандидата 

5184. Баранник А. В. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Свидовецького і Чорно-
гірського масивів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
геогр. наук : спец. 11.00.05 "Біогеографія та географія ґрунтів" / Баранник Андрій 
Вікторович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3401 А] 

 УДК 911.3:631.445.3](292.452) 
5185. Городиський Ю. Я. Геопросторова організація паломництва у Львів-

ській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Городиський Юрій Ярославович ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 
100 пр. — [2018-3419 А] УДК 911.3:2-57](477.83) 

5186. Гринюк Д. Ю. Суспільно-географічні аспекти дослідження конкуренто-
спроможності регіону : (на прикладі Київ. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Гринюк Діана 
Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (32 назви). — 100 пр. — [2018-3845 А] 

 УДК 911.3:332.1](477.41) 
5187. Денисик Б. Г. Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього По-

бужжя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 
"Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Денисик Богдан 
Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-3256 А] 

 УДК 911.9:[338.483+502]]((282.247.318-192.2):477) 
5188. Джаман Я. В. Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті : (на прикладі 

м. Чернівці) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 
11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Джаман Ярослав Васильович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Київ, 2018. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4026 А] 

 УДК 911.3:338.483.13](477.85-25) 
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5189. Дьякова Є. О. Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв'язки: 

суспільно-географічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. 

наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Дьякова Євгенія Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2018-3260 А] УДК 911.3:339.9](477:510) 

5190. Кравченко К. О. Суспільно-географічні особливості формування та 

розвитку системи розселення Харківської області : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Кравченко 

Катерина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — 100 пр. — [2018-3857 А] 

 УДК 911.37(477.54) 

5191. Мазурова А. В. Суспільно-географічні особливості функціонування 

міської соціогеосистеми : (на прикладі м. Харків) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Мазурова 

Анастасія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2018-3522 А] 

 УДК 911.375(477.54-25) 

5192. Ніколаєва О. І. Рекреаційний господарський комплекс Одеського 

регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 

"Екон. та соц. географія" / Ніколаєва Олена Іванівна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-3605 А] 

 УДК 911.3:332.1](477.74) 

5193. Омельченко Н. В. Урбанізація в контексті якості життя населення : (на 

прикладі Херсон. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Омельченко Наталя В'ячеславівна ; НАН 

України, Ін-т географії. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). 

— 100 пр. — [2018-2865 А] УДК 911.375.1:304.3](477.72) 

5194. Патиченко О. М. Конструктивно-географічні засади нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Пати-

ченко Оксана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т 

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

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4053 А] УДК 911.9:528]:332.6 

5195. Чуєв О. С. Просторовий ГІС-аналіз інфраструктурної складової урбо-

геосистеми : (на прикладі м. Харків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Чуєв Олексій Сергійович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-3837 А] УДК 911.372.7(477.54-25) 

929 Біографічні дослідження 

929.7 Нобілітет. Знать. Дворянство 

На ступінь доктора 

5196. Смуток І. І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV—XVIII ст.). 

Історико-генеалогічне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 
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Смуток Ігор Іванович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства 

ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (32 назви). — 

100 пр. — [2018-3144 А] УДК 929.7:271.2](438=161)"13/17" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь доктора 

5197. Житков О. А. Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби 

визвольних змагань (1917—1921 рр.): історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Житков Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2018-3973 А] УДК 930:338.43"1917/1921"](477) 

5198. Нефьодов Д. В. Робітничий клас УРСР в повоєнне двадцятиріччя 
(1946—1965 рр.): історіографія проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-

ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дис-

ципліни" / Нефьодов Дмитро Валерійович ; Запоріз. нац. ун-т, [Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського]. — Миколаїв ; Запоріжжя, 2018. — 39 с. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (33 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4296 А] 

 УДК 930.1:94-057.2](477)"1946/1965" 

На ступінь кандидата 

5199. Березанська І. М. Розвиток вищої педагогічної освіти України в 2002—

2014 рр. : (на матеріалах вузів І—ІІ рівнів акредитації): історіографія : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, 

джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Березанська Ірина Михайлівна ; Держ. 
ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-

Хмельницький (Київ обл.), 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2804 А] 

 УДК 930:[378.147:37](477)"2002/2014" 
5200. Зозуля Н. М. Повстанський рух на Середньому Подніпров'ї (1918—

1922 рр.) за спогадами старшин армії УНР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Зозуля Надія Миколаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельниць-

кого, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського]. — Черкаси, 2018. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4172 А]

 УДК 930.2:355.426](477.4)"1918/1922" 

5201. Музичин І. Т. Українські землі Австро-Угорщини в політиці Російської 

імперії наприкінці ХІХ ст. — 1917 р.: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Музичин Ірина Тарасівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-2824 А] 

 УДК 930:[94(436=161.2):327(47+57)]"189/1917" 

5202. Скороход О. В. Економічна політика російського уряду на Півдні 

України у дореформений період: історіографія : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Скороход Ольга Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 

держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Центральноукр. нац. техн. ун-т]. — 

Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-2832 А] УДК 930:338.2(477)"17/18" 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

5203. Філіпова Г. В. Історико-пам'яткознавчий вимір об'єктів культурної 
спадщини Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяльності російських 
урядовців (1690—1765 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / Філіпова Ганна Володи-
мирівна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр 
пам'яткознавства. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 120 пр. 
— [2018-2996 А] УДК 930.85(477):351(47+57)]"1690/1765" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

5204. Лукашенко А. І. Дуалістичні релігійні уявлення в соціокультурному 
житті Європи (IV — сер. XVII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Лукашенко Аліса Іванівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 33—36 та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2018-3760 А] УДК 94:2-423.3:316.7](4)"03/16" 

5205. Миколенко Д. В. Політична спадщина Стефана Стамболова у болгар-
ському державотворенні (1895—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Миколенко Дмитро Валерійович ; 
НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 
[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 
(35 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4112 А] 

 УДК 94:321.01](497.2)(092)"1895/1920" 
5206. Орлик С. В. Фінансова політика російського окупаційного режиму в 

Галичині та Буковині в роки Першої світової війни (1914—1917 рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / 
Орлик Світлана Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. 
— 35 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (35 назв). — 100 пр. — [2018-3608 А] 

 УДК 94:336.02]((47+57):477.8)"1914/1917" 
5207. Підберезних І. Є. Сполучені Штати Америки і країни Південно-Східної 

Азії в умовах сучасної регіоналізації відносин (1991—2011-х рр.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Підберезних 
Інна Євгеніївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. 
— Львів, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 100 пр. — [2018-3823 А]
 УДК 94:327](73:5-12)"1991/2011" 

5208. Подобєд О. А. Культурне життя та повсякдення переміщених осіб і 
біженців з України у Західній Німеччині (друга половина 1940-х рр.) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / 
Подобєд Олена Андріївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Черкаси, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 
(31 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4208 А] 

 УДК 94:304]-054.73(430=161.2)"1945/1950" 
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На ступінь кандидата 

5209. Волонтир О. О. Політика польської влади у галузі освіти у Волинському 

воєводстві (1921—1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Волонтир Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3494 А] 

 УДК 94:351.851](438:477.82-89)"1921/1939" 

5210. Звягіна О. М. Зовнішня політика Польського королівства у Центрально-

Східній Європі в умовах міждинастичного суперництва Ягеллонів і Габсбургів 

(1507—1548 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Звягіна Олександра Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 104 пр. — [2018-3179 А] УДК 94(4):327(438)]"1507/1548" 

5211. Клочак О. З. Зовнішня політика і дипломатія Республіки Польща в 

епоху глобалізаційних змін (1989—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Клочак Олег Зіновійович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Дипломат. акад. України при М-ві закордон. 

справ України]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-4270 А] УДК 94:327](438)"1989/2004" 

5212. Макаревич А. С. Трансформація інституту вакфу в Османській імперії 

XVI століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 

"Всесвіт. історія" / Макаревич Антоніна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2018-4190 А] УДК 94(560)"15" 

5213. Маркович М. М. Внутрішня політика імператора Флавія Клавдія 

Юліана (361—363 рр. н. е.) у контексті еволюції релігійного життя Римської імперії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Маркович Марія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-3818 А] УДК 94:323](37)(092)"0361/0363" 

5214. Приймак В. П. Соціальна політика ФРН у східних федеральних землях у 

1990—2005 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Приймак Вікторія Павлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2018-4210 А] УДК 94:351.84](430.2)"1990/2005" 

5215. П'ятничук Т. І. Ідейні засади зовнішньої політики США в останній 

третині ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / П'ятничук Тарас Іванович ; Чернівец. нац. 

ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2018-3457 А] УДК 94:327](73)"187/191" 

5216. Тичка Г.-М. І. Східна Галичина у політиці Франції (1918—1923) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Тичка Ганна-Меланія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2018-3831 А] 

 УДК 94:327](44:477.83/.86-89)"1918/1923" 
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94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

5217. Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор 

творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894—1941) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.05 "Етнологія" / Овчаренко 

Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства 

ім. Івана Крип'якевича. — Львів, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (35 назв). — 

100 пр. — [2018-2985 А] УДК 94:738.071.5](477)"1894/1941" 

5218. Пасічник Н. О. Університетська фінансово-правова наука і освіта на 

терені України ХІХ — поч. ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 

наук : спец. 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Пасічник Наталя Олексіївна ; Держ. 

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

Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29— 34. — 100 пр. — [2018-

4391 А] УДК 94:[378:347.73]](477)"18/19" 

5219. Шульга С. А. Чехи в Західній Волині: етносоціокультурні трансформації 

(60-ті роки ХІХ — середина ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" ; 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Шульга 

Світлана Анатоліївна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, 

Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (36 назв). — 

100 пр. — [2018-4360 А] УДК 94(477.82=162.3)"186/195" 

На ступінь кандидата 

5220. Альмес І. І. Книгозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот 

Львівської єпархії XVII—XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Альмес Іван Іванович ; НАН України,  

Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-3481 А] 

 УДК 94:[021.1:271.4-788](477.83-89)]"16/17" 

5221. Ганусин О. Б. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини в 

другій половині ХІХ — на початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Ганусин Олена 

Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — [2018-3805 А] УДК 94:304.3]-057.4(477.83/.86-89)"185/191" 

5222. Грималюк О. М. Благодійність Православної церкви у Волинській 

губернії кінця XVIII — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Грималюк Оксана Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2018-2891 А] 

 УДК 94:271.2-46](477.82-89)"1793/1917" 

5223. Клепак А. С. Громадська та меценатська діяльність В. В. Тарновського-

молодшого в Україні (1838—1899 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Клепак Аліна Сергіївна ; НАН України, 

Ін-т історії України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-3509 А] УДК 94:7.078](477)"1838/1899"(092) 

5224. Книгиницька О. В. Громадська, військова та науково-педагогічна 

діяльність Олени Степанів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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спец. 07.00.01 "Історія України" / Книгиницька Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — 

[2018-3813 А] УДК 94(477)(092) 

5225. Кундельський В. В. Корінне населення Правобережної України у 

міжнаціональних відносинах наприкінці XVIII — 60-х рр. ХІХ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Кундель-

ський Валерій Васильович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — 

Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 30, [1] с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 26—28 (14 назв). — 125 пр. — [2018-3670 А] 

 УДК 94:323.1](=1:477.4-81)"179/186" 

5226. Куцик Р. Р. Інформаційна політика російської імперської влади в 

українських губерніях Південно-Західного краю (1914—1917 рр.): методи та засоби 

реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Куцик Руслан Ростиславович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 104 пр. — [2018-3115 А] 

 УДК 94(477.8-13)"1914/1917" 

5227. Мельник І. В. Єврейське населення Уманщини наприкінці XVIII — на 

початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Мельник Ірина В'ячеславівна ; Чорномор. нац. ун-т 

ім. Петра Могили, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Миколаїв, 2018. — 

17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4384 А]

 УДК 94(477.46=411.16)"179/191" 

5228. Мороз Н. О. Становлення громадянського суспільства незалежної 

України (1991—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мороз Ніна Олександрівна ; Миколаїв. нац. ун-т 

ім. В. О. Сухомлинського, [Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка"]. — Миколаїв, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4197 А] 

 УДК 94(477)"1991/2010" 

5229. Павлів Ю. З. Депортації українців з польсько-українського прикордоння 

1944—1951 рр. у регіональній пам'яті України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Павлів Юлія Зеновіївна ; 

НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — 

Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв). — 100 пр. — [2018-3290 А] 

 УДК 94(477):314.151.3-054.74(438=161.2)]"1944/1951" 

5230. Переходько Н. М. Охорона здоров'я у Волинському воєводстві (1921—

1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Переходько Наталія Миколаївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Луцьк, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-3691 А] УДК 94:614](477.82-89)"1921/1939" 

5231. Покалюк В. В. Вища сільськогосподарська освіта України в умовах 

становлення та розвитку радянського суспільства (20-ті рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Покалюк 

Вадим Вікторович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-

Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 

100 пр. — [2018-3214 А] УДК 94:[378.147:63]](477)"192" 

5232. Понипаляк О. Д. Діяльність старшинських і підстаршинських шкіл 

Української повстанської армії (1943—1946 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Понипаляк Олександр 
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Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3618 А] 

 УДК 94:355.425.4]:355.237](477.8)"1943/1946" 

5233. Росіцький П. С. Українська народна самооборона в дистрикті "Гали-

чина" у 1943 році : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Росіцький Петро Станіславович ; НАН України,  

Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (5 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3826 А]

 УДК 94:356.15](477.83/.86-89)"1943" 

5234. Рубан В. В. Настрої та поведінка селянства Поділля наприкінці 1920-х — 

початку 1930-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.01 "Історія України" / Рубан Володимир В'ячеславович ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. 

— Черкаси, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-2950 А] УДК 94(477.43/.44)"1920/1930" 

5235. Руденко Ю. М. Діяльність установ пошти і телеграфу на Правобережній 

Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Руденко Юлія Мико-

лаївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2952 А] 

 УДК 94:656.8](477.4)"185/191" 

5236. Семененко М. Г. Вплив інтенсивної хімізації сільськогосподарського 

виробництва на здоров'я сільського населення УРСР в 50—70-ті роки ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Семененко Микола Григорович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. 

пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Переяслав-

Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-2991 А] 

 УДК 94:[613.63:631.83/.85]](477-22)"195/197" 

5237. Сокирко А. А. Діяльність об'єднань художників УСРР (1920-ті — 

початок 1930-х рр.): суспільно-політичний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Сокирко Анастасія 

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

с. 14—15 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3307 А] 

 УДК 94:[061.2:75/76]](477)"1920/1930" 

5238. Соловей В. О. Діяльність підпілля ОУН на центрально-східному Поділлі 

(1941—1953) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Соловей Віталій Олександрович ; НАН України, Ін-т 

українознавства ім. Івана Крип'якевича, Ін-т народознавства. — Львів, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-4065 А] 

 УДК 94:329.73](477.43/.44)"1941/1953" 

5239. Стасюк Ю. М. Українські добровольчі формування: створення та 

функціонування (2014—2015 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Стасюк Юрій Миколайович ; Держ. ВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Нац. ун-т оборони 

України ім. Івана Черняховського]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. 

— 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — У вих. дан. помилк. зазначено: Київ. — 

100 пр. — [2018-3230 А] УДК 94:356.15](477)"2014/2015" 
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5240. Усиков О. О. Розвиток промисловості Миколаївщини в 1944—1991 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Усиков Олександр Олександрович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухо-

млинського. — Миколаїв, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2018-4397 А] УДК 94:338.45](477.73)"1944/1991" 

5241. Федчук О. М. Волинська духовна семінарія в умовах радянської 

тоталітарної системи (1945—1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Федчук Олександр Миколайович ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-3710 А] 

 УДК 94:271.2-754](477.82)"1945/1964" 

5242. Харкевич Н. В. Переселенські процеси в Україні у 1944—1953 рр.: на 

матеріалах Волинської та Рівненської областей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Харкевич Наталія 

Валеріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-3834 А] 

 УДК 94:314.15.045](477.81/.82)"1944/1953" 

5243. Христан Н. М. Король Данило Романович в українській культурній 

пам'яті другої половини ХІХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Христан Назарій 

Михайлович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-3474 А] 

 УДК 94(092):008](477)"185/201" 

5244. Янчук М. М. Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл Київ-

ської єпархії: формування, якісний склад та практики повсякдення (друга половина 

ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Янчук Михайло Михайлович ; Держ. ВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-3240 А] 

 УДК 94:[271.2-75:37.014.22]](477-25)"185/191" 
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 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в 
круглих дужках. 
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Борейко О. Ю. 3595 

Борисенко О. І. 4863 

Борисов В. М. 5001 

Борисова К. С. 3947 

Борисяк О. В. 3633 

Боровська О. М. 5167 

Бородай А. О. 4571 

Бородай Є. О. 4904 

Бортнік І. М. 4683 

Бортнічук О. В. 4983 

Борук С. Д. 4296 

Боса В. П. 4208 

Ботвіновська С. І. 4317 

Бочарова К. А. 3988 

Браценюк В. Ю. 4899 

Бредун І. В. 3691 

Бреславець Г. М. 5061 

Бреус А. О. 4805 

Бриль Ю. О. 4209 

Бричевський М. М. 4380 

Бріттен Б. (5073) 

Брунеткін О. І. 5015 

Брухно Р. П. 4531 

Брюховецька О. В. 3702 

Бублик Л. Я. 3842 

Буга Л. В. 3948 

Бугакова О. В. 4137 

Бугера О. І. 4443 

Бударний О. В. 3949 

Будяєв М. О. 4961 

Бузенко І. Л. 4174 

Буката В. В. 4614 

Буківський А. П. 4381 

Букін О. В. 4763 

Булах Т. Д. 4930 

Бунятян Х. А. 4615 

Бургаз М. І. 4456 

Бурда Н. Є. 4541 

Бурик З. М. 4116 

Бурка Н. А. 5114 

Буркун В. В. 3875 

Бурлака В. В. 4775 

Бурлуцький О. В. 4845 

Бурунсуз К. С. 3634 

Буряк М. І. 3843 

Бутіна Л. І. 4713 

Бутова В. О. 4159 

Буханько В. О. 4444 

Бухтатий О. Є. 4111 

Буяджи Г. В. 4053 

Буяджи С. А. 3989 

Важеніна О. Г. 5141 

Вайт П. (5125) 

Валько О. О. 4512 

Валюх А. М. 4112 

Ван Яцзюнь 4210 

Ваньчук І. Д. 3906 

Вапнярчук В. В. 3978 

Варченко В. В. 4417 

Васецька О. І. 5142 

Васильєва Н. В. 4211 

Васильківська В. В. 3950 

Васильців В. Г. 3876 

Ватуляк Ю. В. 5029 

Ващишин Л. В. 4764 

Веклич В. О. 3937 

Великсар Т. І. 3844 

Величко Л. Ю. 4092 

Вербицька А. Е. 5115 

Вербицька А. О. 4071 

Вергелес К. М. 3738 

Веретельник К. О. 4662 

Весна А. В. 5043 

Вєтрова О. Д. 4212 

Виноградов Ю. О. 4816 

Височіна Н. Л. 5081 

Виткалов С. В. 3673 

Витяганець А. І. 4753 

Вінграновський М. (5177) 

Вінтоняк Ю. І. 3907 

Вірченко С. Г. 3605 

Власенко І. В. 5096 

Власенко К. О. 4213 

Власенко Ю. В. 3893 

Власов О. І. 4407 

Влах В. В. 5026 

Вовкович У. В. 3908 

Водовозов Є. Н. 3635 

Водяніцький О. М. 4495 

Воєвода К. В. 4214 

Вознюк А. А. 3979 

Вознюк А. В. 4716 

Возняк А. Г. 4745 

Возняк А. О. 4359 

Возняк О. Т. 5033 

Войтків О. М. 5173 

Войтович М. А. 4323 

Войтович О. П. 4186 

Воленюк Л. С. 4851 

Волинець Р. А. 3980 

Волкова Т. І. 3990 

Волковічер Т. М. 4292 

Воловічев І. М. 4369 

Володін А. (5166) 

Волонтир О. О. 5209 

Волох Ф. О. 4684 

Волохата К. М. 4215 

Волошенко А. В. 3866 

Волошенюк О. Л. 4857 

Волошин А. (4136) 

Волошина Л. О. 4676 

Волощук О. В. 4535 

Воробєй Є. С. 4484 

Воробйов Л. Й. 4366 

Воробйова Г. Ю. 3755 

Ворожейкін Є. П. 3697 

Вороніна О. В. 4421 

Воронов К. М. 3929 

Воронова О. Ю. 3709 

Вотінова Д. О. 5097 

Гавенко М. М. 3606 

Гаврильченко Є. Ю. 4806 

Гавриш Н. С. 4099 

Гавриш П. А. 4776 

Гавришко О. С. 4879 

Гайович І. В. 4685 

Гак І. О. 4717 

Галайчук О. В. 4293 

Галинська Ю. В. 3867 

Галій О. З. 4422 

Галоян Л. Л. 4928 

Галунко Г. М. 4513 
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Галян О. В. 5133 

Гамалія К. М. 5041 

Гамаюнова Н. В. 4382 

Гандзілевська Г. Б. 3703 

Гандзюк А. М. 3768 

Ганусин О. Б. 5221 

Гарасимів В. М. 5018 

Гармаш Т. А. 4216 

Гармаш Я. А. 4466 

Гарник І. А. 4148 

Гасанов Х. Ш. 4536 

Гасій Г. М. 4819 

Гедзик С. М. 4616 

Гелей В. М. 4617 

Геник- 

Березовська С. О. 4537 

Герасименко О. Ю. 3591 

Герман К. Ю. 4095 

Гіренко А. Т. 3894 

Гіреш Й. Й. 4579 

Гірман О. С. 4117 

Глава М. Г. 3589 

Гладенко С. Є. 4718 

Гладишевський М. В. 

 5011 

Гладка В. А. 5132 

Глазунов А. О. 4618 

Глазунов С. М. 4408 

Глибовець А. М. 3583 

Глушко А. В. 4779 

Глущенко К. С. 4104 

Глущенко О. В. 3836,  

 5126 

Гмирін А. А. 3991 

Гоголюк О. П. 4740 

Гой В. В. 3636 

Голіченко М. О. 5143 

Голобородько Я. О. 3637 

Голова В. В. 3572 

Головащенко Ю. С. 5116 

Головей С. А. 4725 

Головіна Н. А. 3877 

Голуб М. С. 3596 

Голубчак К. Т. 5044 

Гончар М. Ф. 3614 

Гончаренко О. М. 4719 

Горбань М. В. 4423 

Горбань Р. А. 3735 

Горбовець В. С. 4580 

Горбоконь В. Ю. 4962 

Горбунов О. В. 3845 

Горда Р. В. 4424 

Гордейчук В. В. 3951 

Гордієнко А. В. 4042 

Горіховський М. В. 3638 

Горковчук Д. В. 4348 

Горлач Л. (5179) 

Горобець Н. Г. 3930 

Городиловська М. І. 4619 

Городиський Ю. Я. 5185 

Горохова Г. І. 4217 

Горохова Т. О. 4218 

Гороховець Ю. А. 4945 

Горошко В. В. 3992 

Грабовська О. В. 3687 

Гранадос Е. (5063) 

Греба Р. В. 4118 

Гречко О. Ю. 3764 

Гречнєва М. О. 4319 

Григор'єв С. О. 3878 

Гриднєва Т. В. 5007 

Грималюк О. М. 5222 

Гриневич Л. В. 3800 

Гринькевич О. С. 3868 

Гринюк Д. Ю. 5186 

Гринюк О. І. 3639 

Грицак Р. В. 4362 

Грицевич Ю. В. 5144 

Грицина О. М. 3710 

Грицюк М. І. 4666 

Гришак С. М. 4187 

Гришаков С. В. 3580 

Грищук Д. В. 3640 

Грищук Д. Г. 4138 

Гріднєв М. А. 3811 

Гріньова О. М. 3704 

Гродська Е. Б. 3678 

Грудинська Т. В. 4720 

Гудзь Г. О. 3846 

Гульцова Д. П. 5062 

Гуляєва О. В. 3679 

Гуменюк І. А. 4800 

Гуменюк К. П. 4065 

Гупало О. О. 4496 

Гураль І. В. 4340 

Гурбик О. Б. 4497 

Гурженко А. Ю. 4668 

Гуржій Ю. М. 4704 

Гуріна О. В. 3801 

Гурський В. М. 4733 

Гуртовий Р. І. 4431 

Гусак В. М. 4219 

Гусарчук Т. В. 5057 

Гусєва Є. І. 3952 

Гутаревич Н. О. 4043 

Гуцало Є. (5141) 

Ґарсіа Маркес Ґ. (5161) 

Дабло Л. Г. 3680 

Давидова І. В. 4055 

Давидова Л. В. 4932 

Дал Р. (5104) 

Даниленко С. А. 4105 

Даниленко С. Г. 4502 

Даниліна Ю. С. 4096 

Данило Романович 

(волин. та галиц. кн.)

 (5243) 

Данильченко Ю. Б. 3981 

Данильчук Л. О. 4132 

Данієлян А. Є. 5031 

Данілова Л. В. 4139 

Данчин Г. О. 4686 

Данчук О. В. 4902 

Даньків Л. В. 4678 

Дараганова Н. В. 3938 

Дарушин О. В. 3812 

Дацко Б. М. 4726 

Дац-Опока М. І. 4620 

Двірник Я. В. 4769 

Дейна А. Ю. 3743 

Дейнега О. В. 3615 

Дейниченко Л. Г. 4981 

Деміденко В. В. 4175 

Демір Гьокхан 3698 

Деміхов О. І. 4119 

Демченко О. С. 4453 

Демченков С. О. 4727 

Демчук Р. В. 3674 

Демяненко К. А. 3641 

Денисенко Є. В. 4220 

Денисенко І. Ю. 4304 

Денисик Б. Г. 5187 

Денисюк Ж. З. 3675 

Дерев'янко Д. А. 4877 
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Деркач А. В. 4984 

Деркач К. В. 4503 

Деркульський Р. Ю. 3813 

Детюк А. М. 3953 

Децик О. І. 4963 

Джаман Я. В. 5188 

Джига Г. М. 4432 

Джиджора Є. В. 5168 

Дзіковський Д. В. 4345 

Дзюба К. К. 4741 

Дичківська І. М. 4188 

Діденко Д. В. 4581 

Діденко І. О. 4140 

Дімітрова- 

Бурлаєнко С. Д. 4221 

Діхтярук І. В. 4746 

Дмитришина Т. І. 3993 

Дмитрієв Ю. В. 4120 

Добжиньскі А. А. 3699 

Добіна Т. Г. 3681 

Добровольська В. В. 5019 

Добушовський М. С. 4324 

Довгань А. О. 4601 

Довгаюк- 

Семенюк М. В. 4491 

Довлатов С. (5136) 

Долик Р. М. 4809 

Долиняк Ю. О. 3814 

Долінська І. Я. 4724 

Домінова І. В. 3847 

Донцов Д. (5169) 

Дорош А. Б. 4325 

Дорошенко В. С. 4777 

Дорошенко К. В. 4767 

Доценко В. Ю. 3778 

Доценко М. В. 5145 

Доценко Ю. Р. 4669 

Дралова О. А. 4695 

Дробіт О. С. 4896 

Дручек О. М. 3954 

Ду Цзілун 4152 

Дудник О. О. 3607 

Думанська Т. В. 4222 

Думич Н. Б. 3848 

Дунська А. Р. 3616 

Дутчак С. Р. 3994 

Дьомін Р. Ю. 4844 

Дьоміна А. А. 5083 

Дьякова Є. О. 5189 

Дьяченко Ю. В. 3642 

Дяденчук А. Ф. 4747 

Д'ячков Д. С. 4077 

Ерастов В. І. 4131 

Ерліх Є. (3934) 

Єгорченкова Н. Ю. 3590 

Єзерська Н. В. 3711 

Єльчіщева Ю. В. 4504 

Ємельяненко Г. Д. 3736 

Ємець О. А. 4349 

Єпіфанов О. В. 3955 

Єременко О. С. 4755 

Єрмаков В. М. 4297 

Єрмакова О. А. 3802 

Єрмоленко І. Ю. 4751 

Єрмоленко С. В. 4457 

Єрьоменко Д. Ю. 3712 

Єфименко В. А. 5111 

Єщенко М. Г. 4160 

Жадан С. О. 4505 

Жалілов О. Ш. 4814 

Жарікова М. В. 3593 

Жданюк А. В. 4223 

Желновач А. О. 5174 

Женченко М. І. 4931 

Жердецька Л. В. 3837 

Жердецька С. В. 4900 

Жерш С. А. 4445 

Жидецький В. В. 4621 

Житков О. А. 5197 

Житченко Г. О. 3643 

Жовнер В. Ю. 3713 

Жуковська А. В. 5117 

Жуковська В. М. 3617 

Жулай Д. С. 4409 

Жулінська О. В. 3671 

Жулканич В. О. 3815 

Жусь О. М. 3832 

Забашта В. (5054) 

Заболотна Н. І. 5027 

Заботін В. В. 4078 

Заверуха М. М. 3879 

Завідна Л. Д. 3618 

Загітова М. Г. 5084 

Загородня О. Ф. 5098 

Задніпряна О. І. 4663 

Задорожна А. П. 4079 

Задорожна Г. С. 4149 

Задорожна К. О. 4622 

Задорожна-

Княгницька Л. В. 4189 

Заєць А. С. 3909 

Заєць Н. В. 5063 

Зайцев Є. М. 4915 

Залізко О. М. 3931 

Зарудня О. М. 4153 

Заставний І. І. 4514 

Захарасевич Н. В. 4224 

Захаркевич О. В. 5030 

Зварич Р. Є. 3891 

Звонар В. П. 3772 

Звягіна О. М. 5210 

Зеленов А. С. 4080 

Земка О. В. 4225 

Земляк Т. Б. 4602 

Земсков С. В. 4607 

Зеньковський В. В. (4143) 

Зеров К. О. 4072 

Зіненко Д. Ю. 4561 

Зінукова Н. В. 4190 

Зіньцьо Ю. В. 4870 

Змієвський Ю. Г. 4976 

Знаєвський М. І. 4623 

Зозуля Н. М. 5200 

Золотар О. О. 3939 

Золотарьова О. Г. 4964 

Зосімова А. В. 3644 

Зошій І. В. 3714 

Зражевська Н. Г. 4341 

Зубаль В. І. 4624 

Зубенко В. І. 4728 

Зубець Ю. Г. 3995 

Зуєва Л. Є. 4191 

Зюбіна Р. В. 3608 

Зюльцле О. В. 4454 

Іванишин Ю. І. 5085 

Іванков В. М. 4946 

Іванова Л. В. 4771 

Іванова М. І. 4958 

Іванова О. В. 3715 

Іванова Т. М. 4924 

Іванович Я. І. 4467 

Іванченко В. А. 3956 

Іванько А. В. 3619 

Іванюта О. О. 4226 
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Івасів Н. С. 4227 

Іваха Н. Б. 4433 

Івашкевич Е. Е. 3716 

Іващук В. В. 5016 

Іващук С. І. 4608 

Івко А. В. 3645 

Івченко Є. А. 3620 

Ігнатенко Д. Є. 5099 

Ізюмський М. С. 4434 

Іліопол І. М. 4081 

Ільїнська О. О. 4353 

Ільницький І. М. 5086 

Ільчишин Я. В. 4228 

Ільчук Л. П. 4229 

Ільющенкова К. О. 4057 

Іншакова Г. В. 4230 

Іозіс І. В. 4176 

Ісаєнко І. А. 4106 

Ісаєнко О. І. 3573 

Ісаєнков О. О. 4817 

Іщенко А. І. 3689 

Іщенко О. П. 4734 

Кабанкова О. М. 4231 

Кабірі Магда  

Хуссейн 5118 

Кавуніченко О. В. 4780 

Казачінер О. С. 4192 

Казієв С. Г. 4670 

Кайда О. П. 4121 

Кайдалов Р. О. 4840 

Кайдаш О. М. 4989 

Кайсіна Д. М. 5119 

Калапко-

Мацієвська О. М. 4549 

Калашнікова А. Ю. 4781 

Калиновський А. О. 4937 

Калініна А. В. 3996 

Калінічева В. В. 4538 

Калініченко І. В. 4772 

Калініченко О. В. 4659 

Калугін І. В. 4692 

Каменська Н. П. 3940 

Канюк Ю. І. 4729 

Капітан Р. Б. 3597 

Капустіна Г. А. 4890 

Кара С. В. 4846 

Каракаш І. І. 4101 

Карінцева О. І. 3773 

Кармазінова В. Д. 3646 

Карнаух М. В. 4842 

Карпенко Н. В. 3997 

Карпов Д. С. 4354 

Карпюк У. В. 4542 

Картавцева Ю. В. 4044 

Кархут Р. В. 3998 

Касіренко Т. М. 4326 

Катасанов О. М. 3717 

Каціон І. О. 5158 

Кацман М. Д. 4298 

Качан Г. М. 3794 

Качний О. С. 4113 

Качур І. А. 3957 

Кащишин В. М. 3647 

Квасницька Ю. Г. 4999 

Кизима О. А. 4403 

Кирилова О. О. 5080 

Кириченко Р. М. 4582 

Кислинська А. С. 4880 

Кихтенко О. В. 4558 

Кільдеров Д. Е. 4193 

Кінаш Ю. О. 4625 

Кіндратів Е. О. 4714 

Кірова М. О. 3816 

Кітрі Мохаммед 4562 

Кладченко А. О. 3910 

Клепак А. С. 5223 

Клименко В. І. 4841 

Климко З. В. 5045 

Кліщова Ж. Є. 4905 

Клочак О. З. 5211 

Клочко О. М. 4161 

Клюс В. Ю. 4696 

Ключка С. С. 3859 

Книгиницька О. В. 5224 

Кобилинська Т. В. 3741 

Кобринська Н. (5172) 

Коваленко А. О. 3999 

Коваленко В. В. 4626 

Коваленко М. О. 3860 

Ковалів С.-М. В. 5175 

Коваль Т. В. 4468 

Ковальова І. С. 4000 

Ковальова Т. І. 4001 

Ковальська М. Є. 4603 

Ковальський Р. І. 4232 

Ковальчук В. В. 4527 

Ковальчук І. С. 4233 

Ковальчук М. С. 4073 

Ковальчук О. О. 3686 

Ковбаса В. А. 3889 

Ковінько А. В. 4234 

Ковтун С. І. 4367 

Ковшова І. О. 3621 

Кодлюк І. В. 4177 

Кодубовська О. О. 5100 

Кожем'яка Г. В. 4583 

Козачук А. М. 5101 

Козир- 

Чепурна М. А. 3648 

Козлова О. М. 4821 

Козловцева В. А. 4305 

Кокарєв А. В. 4906 

Колінець Л. Б. 3887 

Колісник В. Ю. 4235 

Колкутіна В. В. 5169 

Колодчин Д. В. 4002 

Комнацька К. М. 4550 

Кондратенко Л. О. 3705 

Кондратенко Н. Ю. 4236 

Кондратенко С. О. 4627 

Коновалова Н. М. 4563 

Кононенко Я. В. 3833 

Копаниця О. М. 4469 

Копистинський Л. О. 5020 

Копієвська О. Р. 3676 

Копйова І. А. 4003 

Кополовець І. І. 4572 

Корзаченко М. М. 4825 

Коркішко А. В. 4237 

Кормишкін Ю. А. 3831 

Корнєва З. М. 4194 

Корнієнко В. С. 4737 

Корнієнко В. Я. 4812 

Корнієць А. В. 4306,  

 4383 

Коробійчук В. В. 4813 

Корогодський В. А. 4768 

Королецька Л. В. 4238 

Коротка І. М. 5102 

Корюк В. П. 4829 

Корягіна А. Ю. 5127 

Косач Ю. (5182) 

Косілов М. С. 4782 

Костишин Н. М. 4528 
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Кострицький В. В. 4004 

Костюк Б. В. 4947 

Костюченко М. С. 4100 

Костюченко О. Є. 4093 

Котець Є. А. 4005 

Кофанов О. Є. 4307 

Кохан А. В. 4889 

Кохан М. М. 4965 

Кохановський В. О. 4063 

Коцур М. П. 4327 

Кочетков Ю. О. 4871 

Кочіна М. В. 4360 

Кошак Б. О. 4679 

Кошкош О. О. 4082 

Кошмак І. О. 4346 

Кошулян С. В. 3649 

Кравцов І. П. 4344 

Кравченко К. О. 5190 

Кравченко М. О. 4959 

Кравченко О. В. 5087 

Кравченко Т. І. 3650 

Кравчук О. В. 5165 

Кравчук П. О. 4628 

Красій М. О. 4006 

Красников Є. В. 4122 

Краснова Ю. А. 4102 

Краснолуцький О. В. 3817 

Кремзер О. О. 4573 

Крестянов М. Ю. 4700 

Кригіна Д. Г. 4074 

Кричкевич В. А. 4584 

Кріштафор Д. А. 4564 

Кріщенко І. М. 4384 

Круковес В. В. 4083 

Крупицька Л. О. 4506 

Крусян Р. А. 4084 

Крутій В. О. 3756 

Крушельницький М. В.

 3651 

Кубаш В. І. 4680 

Кувітанова Ю. І. 3911 

Кудрявцев І. О. 3912 

Кудрявцева Н. С. 5095 

Кузьма В. Ю. 3932 

Кузьменко Т. М. 4498 

Кузьменко Т. С. 4313 

Кузьмик У. Г. 4921 

Кузьміна В. А. 4629 

Кулаковський К. О. 3895 

Кулеша Н. П. 3718 

Кулешова О. О. 4446 

Кулик М. М. 4058 

Куліш М. (5151) 

Куліш Т. В. 4539 

Кулькіна Я. С. 4007 

Кундельський В. В. 5225 

Кунуп Т. В. 4758 

Купіна Д. Д. 5064 

Купрієвич В. О. 4178 

Курган В. О. 4797 

Куриляк В. В. 3672 

Куриляк М. Ю. 3896 

Курінний Д. А. 4461 

Курлан Н. Ю. 4697 

Курцев М. С. 4759 

Куспляк Г. І. 4123 

Кустрин Т. Б. 4705 

Кутзее Дж. М. (5116,  

 5164) 

Кутуза Н. В. 5138 

Кухар І. С. 4996 

Куц К. В. 4529 

Куцик Р. Р. 5226 

Куцина І. А. 5038 

Кучеренко Є. Ю. 4883 

Кучеренко Ю. М. 4770 

Кучінка Т. В. 3652 

Кушнарьов І. В. 3766 

Кушнарьова Т. О. 4975 

Кушнірук В. О. 4470 

Кущенко О. О. 5088 

Лабудзинський Д. О. 4471 

Лавренчук Я. Ю. 5120 

Лаврів О. А. 4756 

Лавріненко В. А. 3719 

Лагоржевська І. М. 4706 

Лазаревич Є. Ю. 5065 

Лазаренко М. М. 3933 

Лазарєв С. Г. 5066 

Лазученков Д. М. 4363 

Лакіза В. В. 4966 

Лалименко О. С. 4532 

Ламазян Г. Р. 4551 

Лаптій О. П. 4907 

Лахтадир Т. В. 4515 

Лашкін В. М. 4352 

Лебедь Г. М. 4239 

Лебідь А. Є. 3692 

Лебідь К. М. 4472 

Левенко Г. М. 4826 

Левицька С. О. 4967 

Левицька С. Ю. 4085 

Левицький К. (3922) 

Левків С. П. 4146 

Левкулич В. В. 3734 

Левченко І. М. 3570 

Левченко К. В. 4552 

Левченко Н. М. 5170 

Лелюк О. О. 5146 

Лемішовський В. І. 3653 

Ленівський Р. В. 3958 

Леоненко А. М. 4671 

Леонтьєва О. О. 5147 

Леошик О. В. 4630 

Лешак В. І. 4604 

Лещенко О. В. 5008 

Лещук Г. В. 3803 

Лєзіна А. В. 3654 

Лизун М. В. 3888 

Лимар О. О. 4410 

Липян Є. В. 4993 

Лиса Н. К. 3603 

Лисенко М. (5035) 

Лисенков Е. А. 4370 

Лисеюк А. М. 4008 

Лисик Є. (5045) 

Литвин В. С. 3767 

Литвиненко Н. А. 4596 

Литвинець А. І. 5089 

Литвинова Н. В. 4240 

Литвинчук М. Ю. 3720 

Лихацький П. Г. 4465 

Лихач А. В. 4923 

Лихачов Н. С. 3959 

Лі Юе 4241 

Лідов О. П. (3572) 

Ліске О. М. 4760 

Ліскін В. О. 3598 

Лісова Л. О. 4997 

Лісовий М. М. 4862 

Лісюткіна М. Ю. 4990 

Літвінова О. В. 4543 

Літіченко О. Д. 4150 

Ліховіцький Я. О. 3982 
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Ліщенко Н. В. 4802 

Лобойко Ю. В. 4927 

Лобунько В. С. 3721 

Логаш М. В. 4516 

Логінський Я. В. 5054 

Лозинська Л. Ю. 4631 

Лозинська Ю. І. 4009 

Лозицька І. О. 4107 

Лопащук Д. І. 4010 

Лубенченко О. Е. 4938 

Луговий С. І. 4916 

Луканюк М. В. 4373 

Лукач П. М. 4585 

Лукашенко А. І. 5204 

Луківська Д. В. 4328 

Лукіянець О. О. 4632 

Лукова-Чуйко Н. В. 3577 

Лук'янов В. І. 3818 

Лупак Р. Л. 3856 

Луцишин В. Г. 4677 

Луців Л. (5175) 

Лученко О. О. 4147 

Лучинська О. В. 4124 

Лущик Ю. М. 4242 

Лущій С. І. 5171 

Львов М. О. (5167) 

Лю Цзін 4162 

Любачівська Р. З. 3897 

Любицький Р. І. 5039 

Любчинський О. В. 4011 

Ляпунов О. М. 4553 

Лятошинський Б. (3681) 

Ляхович Г. І. 4939 

Ляшенко П. А. 3819 

Мазанна М. Г. 4908 

Мазанова А. О. 4473 

Мазніченко О. І. 5157 

Мазур І. Я. 4909 

Мазур О. М. 4852 

Мазур О. О. 4605 

Мазур О. Ю. 4385 

Мазуренко О. В. 3869 

Мазурик В. М. 3722 

Мазурова А. В. 5191 

Макаревич А. С. 5212 

Макарчук О. В. 4832 

Макогон В. Д. 3838 

Максимов Д. О. 4901 

Максимова Ю. С. 4350 

Максимовський М. І. 4243 

Макух Я. П. 4893 

Маланій О. Я. 3913 

Малахатка Д. О. 4748 

Малевич Н. Ю. 3779 

Малєєв М. В. 4386 

Малишева М. А. 5148 

Малойван В. В. 4045 

Мальцев Г. В. 4418 

Мальцев О. В. 3740 

Мальцева В. Є. 4463 

Мальцева О. В. 3744 

Мамєдова Е. І. 4897 

Мамонтов О. В. 3795 

Мамчур В. В. 4864 

Манайло-

Приходько Р. Ю. 3770 

Мандзик В. М. 3774 

Мандзик Т. М. 3723 

Мандра В. В. 3775 

Маник А. З. 3934 

Манокіна Г. В. 5067 

Манченко А. О. 4517 

Манчуленко О. Г. 3761 

Мар'їна О. Ю. 3684 

Марко Я. Р. 3914 

Марков О. В. 4783 

Маркова О. І. 5149 

Маркович М. М. 5213 

Мартиненко В. Г. 4411 

Мартиненко Г. Ю. 4794 

Мартинів І. К. 4948 

Мартинова Л. В. 3655 

Мартиць Ю. М. 4633 

Марценяк І. В. 4518 

Марченко М. В. 3960 

Марченко О. А. 4012 

Марчишина А. А. 5112 

Марчук І. А. 4244 

Марчук Н. М. 4807 

Маслєй В. М. 4858 

Масло Р. Є. 3898 

Масюк А. Р. 4765 

Масюк М. Б. 4474 

Матвіїв Р. О. 5012 

Матвійчук Н. Г. 4884 

Матвійчук О. П. 4554 

Матківська Р. М. 4519 

Матківський О. М. 4374 

Матяш Л. О. 4634 

Медведенко Н. В. 3961 

Медведовська Я. С. 5021 

Медвідь І. І. 4364 

Мединська Н. М. 5139 

Мелех Г. Б. 5128 

Меліхова Т. О. 3622 

Мельник В. В. 4046 

Мельник В. І. 3962 

Мельник В. О. 4917 

Мельник Д. М. 3820 

Мельник І. В. 5227 

Мельник М. І. 4872 

Мельник С. І. 4973 

Мельников В. Є. 4738 

Мельникова О. С. 3748 

Мельниченко Т. В. 4406 

Мельничук А. Л. 4798 

Мельничук П. І. 4859 

Мельничук С. Ю. 4245 

Мельничук Ю. М. 4635 

Менчинська А. А. 4986 

Метіль Т. К. 3821 

Мехрзі Мохамед  

Камель 4687 

Мешкіні Фар  

Сеїд Реза 4425 

Мєр'ємова Ю. В. 5103 

Миколенко Д. В. 5205 

Миколишена Т. В. 5104 

Милін А. М. 4426 

Мисак Н. Р. 5046 

Мисліцька Н. А. 4195 

Миськова Н. М. 4246 

Мисюк В. О. 4949 

Михайленко Х. О. 4387 

Михайлик Д. О. 4013 

Михайлов М. Г. 4865 

Михайлусов Р. М. 4559 

Михалік О. І. 4014 

Михальченко С. В. 4636 

Михальчик С. В. 4707 

Михаць Р. М. 4141 

Мицай М. О. 4098 

Мицик Ю. О. 4667 

Міллер О. Р. 5176 
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Мільман Л. М. 3780 

Мілютін Г. В. 3880 

Мінакова К. О. 4388 

Мінгела О. А. 3915 

Мірошниченко Ю. І. 4701 

Міхайліна Т. В. 3905 

Міхно І. С. 3861 

Міхно С. В. 4247 

Міщенко А. М. 4435 

Міщенко О. А. 4248 

Міщенко О. В. 4784 

Млинко О. І. 4785 

Мо Янь (5161) 

Мовна У. В. 4291 

Могілатенко А. С. 3599 

Мозговий А. А. 5183 

Моісеєнко А. С. 4637 

Моісеєнко Ю. М. 4086 

Мокляк С. В. 4015 

Молнар І. М. 4565 

Молчанов А. О. 3609 

Молчанова О. О. 4693 

Моргун В. В. 4688 

Мороз Н. О. 5228 

Мосейчук Ю. Ю. 4196 

Мотречко В. В. 4125 

Мохамед  

Мохамед Феді 4586 

Мрихіна О. Б. 3623 

Музика Н. О. 4587 

Музичин І. Т. 5201 

Мунтян Л. Я. 4308 

Муха М. Й. 4849 

М'якаєва Г. М. 4309 

Мякушко Н. С. 3758 

Набок А. І. 5121 

Набулсі Х. 3834 

Навоєва І. Л. 5068 

Нагаївська Д. Ю. 3796 

Нагорна О. О. 4544 

Надутенко О. Л. 4142 

Назін В. І. 4795 

Наконечна А. О. 4249 

Намачинська Г. Я. 5150 

Нарожна М. В. 4664 

Насад Н. В. 3656 

Науменко Є. О. 3610 

Науменко Ж. Г. 3822 

Наумчук Ю. А. 4507 

Нахкур Т. Ф. 4126 

Невська Ю. В. 5151 

Недашківська Н. І. 4338 

Недбайло О. М. 5034 

Недобор І. В. 4108 

Нейко О. В. 4555 

Неколяк Р. В. 3963 

Нестеренко О. О. 4940 

Нестор О. Ю. 3849 

Нефедов С. Ю. 5069 

Нефьодов Д. В. 5198 

Нечипорук Н. В. 4950 

Нємченко Є. К. 4355 

Нижник О. В. 3657 

Никоненко Д. Д. 3688 

Ничкалюк В. Г. 3574 

Нищета В. А. 4157 

Нівня Г. О. 3700 

Нігалатій В. Д. 5009 

Нікіфорова Є. Ю. 5122 

Нікола С. О. 3781 

Ніколаєва І. М. 4250 

Ніколаєва О. І. 5192 

Ніколаєску І. О. 4197 

Ніколенко І. В. 4918 

Ніколенко М. Б. 4066 

Ніконенко Т. В. 4251 

Новіков Д. В. 4060 

Новіков Є. А. 4047 

Новіков Л. А. 4818 

Новікова В. О. 4499 

Новосельська Н. Т. 4154 

Новохацька А. О. 4389 

Ножко І. О. 4252 

Обихвіст М. С. 5161 

Овсянико- 

Куликовський Д. (3680) 

Овчаренко Л. М. 5217 

Овчаренко Ю. С. 3575 

Огієнко К. О. 5105 

Односум Г. В. 4926 

Одосій О. Ю. 4087 

Оженко Є. М. 5022 

Околович М. Є. 3964 

Олевінська Т. І. 4860 

Олексин С. М. 3658 

Олійник А. Ю. 4638 

Олійник В. П. 4016 

Олійник О. Б. 4929 

Олійник У. М. 3916 

Олійниченко В. В. 4017 

Олійніченко Л. С. 4774 

Оліх О. Я. 4378 

Оліховський В. Я. 3659 

Ольховська А. С. 4198 

Омельченко Н. В. 5193 

Омельченко Т. Ю. 4935 

Онипа Д. П. 4329 

Онищак Г. В. 5106 

Орел Л. А. 4447 

Оріховська А. С. 5090 

Орлик С. В. 5206 

Осадча Н. В. 4163 

Осадчук Я. О. 5013 

Осипчук М. М. 4361 

Остапенко В. В. 3965 

Остапко К. С. 4018 

Остапчук А. А. 4853 

Остапчук В. О. 3850 

Остафійчук В. В. 4702 

Островський С. О. 3966 

Осьмачко О. М. 4885 

Осюхіна М. О. 3749 

Очеретна Н. П. 4520 

Очколяс О. М. 4922 

Ошкадеров І. Г. 3917 

Павленко Е. М. 4639 

Павлів Ю. З. 5229 

Павлов К. В. 3804 

Павлова І. О. 3823 

Паламарчук Д. П. 4886 

Палєнка О. Є. 4689 

Паливода Р. С. 4640 

Палійчук А. В. 5070 

Пальоха В. В. 4109 

Панкова А. І. 4294 

Панкратьєв С. А. 4412 

Панченко В. А. 5135 

Пасічна М. В. 3600 

Пасічник Н. О. 5218 

Патиченко О. М. 5194 

Пахлеванзаде  

Альборз 4019 

Пахольчук О. П. 4566 

Пашковський Б. В. 5023 
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Пащенко О. В. 3890 

Паюк О. П. 4390 

Пелехата О. Б. 4330 

Пенюк В. О. 3660 

Перетятко Г. В. 3918 

Переходько Н. М. 5230 

Перцов М. О. 5071 

Пестременко-

Скрипка О. С. 4934 

Петренко Д. Г. 4822 

Петренко Н. Б. 5091 

Петренко О. В. 4485 

Петрик І. В. 3624 

Петриченко О. В. 4641 

Петришен О. І. 4567 

Петров А. М. 3760 

Петрова Л. С. 3661 

Петрушенко С. І. 4391 

Пєнязькова О. О. 4020 

П'єцух О. І. 5113 

Пилипенко К. А. 4866 

Пилипенко Н. О. 4530 

Пилипенко О. М. 4021 

Пиндус Т. О. 4609 

Пиріг Ю. В. 4761 

Письменна М. С. 4941 

Питюк О. Ю. 4356 

Підберезних І. Є. 5207 

Підгорна Т. В. 4253 

Піддубна Н. Г. 5047 

Пілевич О. А. 4254 

Пілюгіна І. С. 4980 

Пінь А. М. 3899 

Піонтківська О. Г. 3750 

Піскунов О. В. 5107 

Пісов М. П. 3919 

Пітерська В. М. 3625 

Піткович Х. Є. 4448 

Піх І. В. 3604 

Піцун О. Й. 3601 

Пішенін І. К. 3791 

Піщанська В. М. 3677 

Плакош А. І. 4314 

Плисюк В. М. 4910 

Пліс І. Б. 4690 

Плоховська С. Г. 4464 

Плющ О. М. 3745 

Повержук У.-Ю. М. 4968 

Повзун Л. І. 5058 

Повшук В. В. 4991 

Погарченко Т. В. 4022 

Погорєлова А. О. 4919 

Пода В. М. 4143 

Подобєд О. А. 5208 

Подуст Г. П. 4392 

Поздняков Д. В. 5028 

Покалюк В. В. 5231 

Покиньброда Т. Я. 4508 

Поклонський С. В. 4827 

Покотило В. Ю. 4521 

Покудіна Л. С. 4255 

Полтавець А. А. 3967 

Поляков М. В. 3892 

Полякова В. І. 3751 

Понипаляк О. Д. 5232 

Пономаренко В. О. 4642 

Пономаренко С. В. 4887 

Пономаренко Ю. В. 3682 

Пономарьов О. С. 4867 

Пономарьова О. А. 5108 

Попик М. М. 3824 

Попиченко Д. А. 4873 

Попов А. С. 3805 

Попова А. В. 4449 

Попова Н. А. 3765 

Поповичук В. О. 4023 

Порохнавець Я. А. 4951 

Потапенко А. В. 4643 

Похвалітий А. А. 4998 

Пригодій Д. В. 4786 

Придюк М. П. 4488 

Прижбило О. В. 4024 

Приймак А. Ю. 4164 

Приймак В. П. 5214 

Прийменко Д. С. 4703 

Приндюк С. І. 4672 

Приступа В. І. 4375 

Приходько А. А. 4025 

Прокопенко В. В. 3941 

Прокопів М. І. 3662 

Пронтенко К. В. 4199 

Просвірова О. В. 4847 

Проскуріна М. О. 3857 

Прохорова Є. М. 4475 

Процан Н. В. 4979 

Проценко Я. В. 4969 

Прудник С. В. 3968 

Пташник С. А. 4874 

Пуля А. В. 4436 

Путієнко В. О. 4708 

Пушка О. С. 4987 

Пушкар О. П. 5136 

Пую В. Л. 4898 

Пшенична М. С. 5164 

Пянковський В. В. 3969 

П'ятничук Т. І. 5215 

Рабецька Н. Л. 4256 

Радович Р. Б. 4288 

Радьога Р. В. 4522 

Раза Ахмед 4838 

Разгонова О. В. 4833 

Рак Г. В. 4952 

Рафіков О. Р. 3752 

Ревенко О. І. 4026 

Ревенок Н. М. 5052 

Ревура А. П. 4644 

Редько Я. В. 5002 

Рекова Н. Ю. 3839 

Рехтета І. І. 3782 

Решетняк О. М. 4379 

Рєзнік Д. В. 3797 

Рибак А. С. 4365 

Рибак О. А. 4170 

Рибнікова Е. Ю. 4048 

Рисована Л. М. 3602 

Рищак Н. І. 4165 

Ріпа Т. В. 4953 

Рожелюк І. Я. 4257 

Розломій І. О. 3586 

Роїк О. С. 4419 

Роман В. В. 5109 

Романенко С. В. 4954 

Романова В. О. 4588 

Романова Т. О. 4709 

Романцова Б. М. 5162 

Романцова С. В. 4027 

Романюк У. В. 4067 

Роп'як Л. Я. 4778 

Росіцький П. С. 5233 

Рослонь Д. А. Т. 3762 

Ротань Н. В. 3663 

Рощук О. І. 4645 

Рубан В. В. 5234 

Рубець С. П. 4368 
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Руденко Є. О. 4597 

Руденко О. А. 3881 

Руденко О. П. 4476 

Руденко Ю. М. 5235 

Рудика В. І. 3870 

Руднік Ю. В. 4258 

Рушді С. (5161) 

Рябенко Л. М. 4955 

Рябков М. В. 4834 

Рябухін С. В. 4441 

Саванчук Т. М. 4875 

Савельєв С. Г. 4992 

Савелюк Н. М. 3706 

Савенкова В. Г. 4075 

Савич С. В. 4393 

Савінова І. В. 4911 

Савотченко О. М. 4310 

Савранська Г. М. 4127 

Савранчук С. Л. 3970 

Савченко Н. П. 4749 

Савчин Г. В. 3733 

Савчук О. О. 4427 

Сагайда П. І. 3584 

Садовська І. Б. 4942 

Садовський Д. Ю. 4428 

Саєнко Г. В. 4394 

Сазонов М. Є. 4660 

Сайчук О. В. 4995 

Сакаль О. В. 3776 

Салижин Т. І. 4589 

Самборська Н. М. 4259 

Самойленко О. О. 3724 

Самойленко Ю. І. 3862 

Самойчук К. О. 4920 

Самокиш І. І. 4200 

Самофатова В. А. 3806 

Самсоненко Н. І. 5137 

Самусь Є. В. 3971 

Санніков С. В. 3739 

Саулко В. В. 4912 

Саф'янова І. С. 4437 

Сахно С. В. 3798 

Сачук О. В. 4429 

Сбітнєва О. Ф. 4155 

Свердліковська О. С. 4442 

Свиденко А. В. 3783 

Свиридюк Б. В. 4646 

Свиридюк В. В. 4260 

Семен Н. Ф. 3753 

Семененко М. Г. 5236 

Семененко О. М. 4450 

Семенець- 

Орлова І. А. 4114 

Семеній О. М. 4088 

Семенов С. О. 4848 

Семенченко В. В. 4523 

Семенька О. М. 4064 

Семенюк Н. С. 3725 

Семигуліна І. Б. 3825 

Семінська О. О. 4835 

Семчишин Д. В. 5177 

Сенчук О. Ю. 4438 

Сенюта І. Я. 4056 

Серветник А. В. 4606 

Сергієнко В. В. 4710 

Сергіюк І. М. 5048 

Сердюков К. Г. 3626 

Середа А. С. 4836 

Середа Д. Б. 4787 

Середа К. О. 4028 

Середюк В. Ю. 3920 

Середюк Г. В. 4500 

Серікова О. С. 4694 

Сєвідова І. О. 4868 

Сидорак Х. Т. 4647 

Сидоренко К. В. 3900 

Сидоренко Л. І. 5178 

Сидоров О. А. 3784 

Сидорова Н. М. 3587 

Сидоровська Є. А. 3683 

Сильчук Т. А. 4982 

Синенко В. О. 4451 

Синєгуб Я. В. 5152 

Синковець Н. І. 3901 

Синякіна С. А. 4395 

Сисак К. Я. 4315 

Сисоєв Д. В. 4331 

Сисоєнко С. В. 3581 

Сисолятін С. В. 4477 

Ситар Г. В. 5140 

Ситник О. О. 4339 

Ситнік О. М. 4029 

Сібекіна А. Ю. 3886 

Сідей Я. Я. 4089 

Сікірін В. Є. 4936 

Сімкова І. О. 4201 

Сімонова І. І. 4925 

Сімферовська А. О. 5055 

Сіпій В. В. 4166 

Сірак Я. Я. 4788 

Сірант О. Р. 3972 

Сіробаба В. О. 4823 

Січко Л. О. 4049 

Скворцова Н. М. 5072 

Скорик А. О. 4343 

Скоробагатько Д. О. 4462 

Скоромний Д. А. 4030 

Скороход О. В. 5202 

Скрябін О. (5077) 

Скупейко В. В. 3627 

Слабий О. Б. 4509 

Слабий О. О. 4810 

Слаутенко Є. Г. 4540 

Слобода М. Т. 4648 

Смаковський Ю. В. 4261 

Смандич В. С. 4649 

Смірнов Д. О. 4681 

Смірнов С. В. 4262 

Смітюх О. В. 4439 

Смуток І. І. 5196 

Снігур О. О. 3611 

Снітко Я. О. 5073 

Собко Г. В. 4913 

Сова О. С. 4263 

Совгира В. В. 4824 

Сокирко А. А. 5237 

Соколенко А. С. 3826 

Соколов О. М. 4061 

Солдатюк В. М. 4650 

Соловей В. О. 5238 

Соловей І. С. 3827 

Соловей К. О. 4651 

Соловйова М. В. 4332 

Сологуб Ю. О. 3785 

Солодовник А. О. 4264 

Соломенко Г. В. 3973 

Соломінчук В. В. 3921 

Солоненко Л. І. 4789 

Соляр Л. В. 4265 

Сондак О. В. 4179 

Сорока О. М. 3726 

Сороквашин С. В. 4180 

Сотер М. В. 4266 

Співак С. М. 3858 
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Спірідонов М. О. 4031 
Ставицька Я. В. 4295 
Стаднік В. Г. 3664 
Стамбульська Т. І. 4267 
Станасюк Н. С. 3871 
Старостіна О. А. 4665 
Стасишин О. В. 4574 
Стасюк Ю. М. 5239 
Стащук О. В. 3840 
Стельмащук В. В. 4335 
Степанів О. (5224) 
Степанова В. С. 4977 
Степанова Г. М. 4478 
Степанова О. Ю. 5074 
Степанченко О. О. 3983 
Степанчук О. В. 5037 
Степаньян С. Г. 4404 
Степась Ю. М. 4479 
Стецюк О. М. 4440 
Стечишин А. В. 3922 
Столяр С. Г. 4894 
Столяренко О. В. 4145 
Сторожилов Г. Є. 4396 
Стрілець В. С. 4351 
Стрілецький Ю. Й. 3578 
Стрільчук Ю. І. 3851 
Ступницька Г. І. 5163 
Стухляк Д. П. 5010 
Судакова Д. А. 4811 
Султанова Л. Ю. 4202 
Султанова Н. В. 4133 
Сунгуров Б. С. 4397 
Суранов О. О. 4801 
Суховій Н. О. 4754 
Сухорукова О. О. 4333 
Сущенко Д. В. 3974 
Сюсюка В. Г. 4715 
Сяо Ваньнін 5110 
Таран А. Ю. 3902 
Тараненко К. С. 4268 
Тарасенко О. В. 3975 
Тарасенко С. О. 4661 
Тарасова В. І. 4590 
Тарасова С. О. 5123 
Тарасюк В. М. 3759 
Тарасюк В. П. 5040 
Тарнавський М. І. 3665 
Тарновський В. В.  
(мол.) (5223) 

Таха Салах Ахмад 4711 

Тачиніна О. М. 5017 

Твердохвалов В. О. 4790 

Твердохліб Н. В. 4181 

Твердохлібова Я. М. 4269 

Тверитникова О. Є. 3571 

Телешун Я. С. 3769 

Теплюк С. М. 4090 

Терехова Т. А. 3935 

Терещенко Н. М. 4591 

Терещук О. А. 3976 

Тертишний І. М. 4773 

Теслюк С. А. 3852 

Теус С. М. 4405 

Тимейчук А. М. 4270 

Тимофєєва С. В. 4556 

Тимош Ю. В. 3727 

Тимошенко К. В. 4970 

Тимошенко Ю. В. 4524 

Тимощук В. С. 4739 

Тихонов І. В. 4850 

Тичка Г.-М. І. 5216 

Тіхова Є. В. 4480 

Ткач О. Б. 4652 

Ткаченко А. М. 3786 

Ткаченко І. В. 4452 

Ткаченко І. О. 4271 

Ткаченко П. В. 4673 

Ткаченко Ю. В. 5129 

Ткачук В. В. 4653 

Ткачук Т. В. 4568 

Ткачук Т. І. 3582 

Товкач І. О. 4766 

Тодорова В. Г. 5082 

Токар М. І. 5056 

Токарєва О. В. 4272 

Томнюк Л. М. 5130 

Тонконог І. В. 4182 

Торпаков А. С. 4730 

Трегуб О. А. 4103 

Триняк Л. В. 4289 

Тріщ В. І. 4674 

Трокоз Ю. В. 3882 

Трохименко Г. Г. 4299 

Трутаєва І. А. 4525 

Тулей Ю. Л. 4828 

Туленінова Д. М. 3666 

Тульчинський Г. В. 4691 

Турлова Ю. А. 3984 

Турченюк В. О. 4888 

Турчин О. В. 4799 

Турянська М. М. 4273 

Турянський Ю. І. 3872 

Тяжкороб І. В. 3807 

Уваєва О. І. 4493 

Улітіна О. В. 4076 

Унгурян Г. М. 4334 

Усатова Т. І. 4032 

Усиков О. О. 5240 

Устьян О. Ю. 4971 

Фалович В. А. 4960 

Фалья М. де (5063) 

Фарафонов В. С. 4430 

Фасоляк А. В. 4413 

Фаст А. С. 4274 

Фауре Е. В. 3579 

Федишин Т. В. 4721 

Федоришина Л. М. 3742 

Федоров С. С. 4974 

Федорова Н. Є. 3787 

Федорук Є. І. 4128 

Федосєєва А. О. 3588 

Федоскіна О. В. 4808 

Федосов А. І. 4545 

Федосюк Р. М. 4533 

Федотов В. О. 4750 

Федулова С. О. 3808 

Федчук О. М. 5241 

Федько О. Ю. 5179 

Федюшко О. Ю. 4376 

Фень К. С. 3667 

Фесенко Г. А. 4275 

Фесенко Г. Г. 3693 

Фесенко Є. В. 4068 

Фесенко О. С. 4183 

Фешанич Л. І. 5024 

Філіпова Г. В. 5203 

Філоненко О. С. 3737 

Фірсова Є. (5067) 

Флавій Клавдій  

Юліан (5213) 

Фока М. В. 5159 

Форостянко Д. В. 3923 

Франко І. (5173, 5181) 

Франко Р. (5101) 

Фурда І. Л. 4914 
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Футало Ю. Р. 3788 

Халімон Т. М. 3628 

Харандюк Т. В. 4978 

Харитоненко Р. А. 3828 

Харкевич Н. В. 5242 

Харлай Л. О. 3592 

Харлов О. О. 4033 

Харченко Р. Ю. 4854 

Харченко Ю. В. 4722 

Хатунцева С. М. 4203 

Хвисюк М. О. 4592 

Хелемеля О. В. 4357 

Хижна О. Р. 4034 

Хижняк А. А. 3728 

Хілько С. О. 3729 

Хлєбнікова І. І. 3853 

Хмель Н. В. 5075 

Хмельницька Ю. К. 5092 

Хміль Д. О. 4481 

Ходус О. В. 3694 

Хоменко С. О. 4881 

Хомутенко М. В. 4167 

Хорольський О. В. 4414 

Хохлов М. А. 4791 

Хохонь М. П. 5049 

Хоча Н. В. 4956 

Христан Н. М. 5243 

Хрустальов В. М. 4377 

Хряпченко В. П. 3924 

Худоб'як М. М. 4682 

Хуртик Д. В. 5093 

Цалан М. І. 3829 

Цар І. М. 5153 

Царенко І. О. 3883 

Цвях О. М. 3830 

Цепкало Т. О. 5180 

Церковник С. І. 3925 

Цибулін О. С. 4534 

Циганов О. Г. 3942 

Циганчук Р. О. 3789 

Цись О. О. 4276 

Цифра Т. Ю. 3668 

Ціленко В. А. 4050 

Цімболинець Р. Ф. 4316 

Цірат К. Г. 3936 

Чабак Л. М. 4342 

Чабур С. В. 3926 

Чайка М. І. 4891 

Чайковська К. І. 5076 

Чалий М. В. 4654 

Чанишева А. Р. 4062 

Чаплигіна А. Б. 4455 

Чаплик-Чижо І. О. 4526 

Чекаліна Н. І. 4575 

Чекіта В. Г. 4091 

Челомбітко А. Ф. 4895 

Чень Цзицзянь 4277 

Черепова Т. С. 5000 

Чернякова Г. М. 4486 

Чернятіна В. А. 4129 

Черпак Ю. В. 4144 

Черчель В. Ю. 4882 

Чеханов Ю. О. 4723 

Чжоу Цянь 4278 

Чжу Чжень 4279 

Чик Д. Ч. 5160 

Чирва Я. О. 4280 

Чистяков О. В. 4336 

Чіп Р. С. 3730 

Чорна І. І. 4281 

Чорна О. О. 4054 

Чорна Ю. В. 4051 

Чорнописький П. Б. 3977 

Чуб В. П. 5166 

Чуб О. М. 5050 

Чубар Т. М. 4052 

Чуєв О. С. 5195 

Чужа Н. П. 4156 

Чуй К. В. 4712 

Чуйко М. М. 5014 

Чуловський В. А. 4069 

Чумак К. О. 3763 

Чуницька І. І. 3841 

Чупахін С. А. 4282 

Чуприна О. О. 3792 

Шабільянова Л. О. 4593 

Шавріна В. І. 4458 

Шагоян С. М. 3903 

Шама І. П. 4283 

Шамара І. М. 3669 

Шанковський А. З. 5094 

Шапочка С. В. 4035 

Шапран Ю. Є. 4855 

Шапула В. В. 4036 

Шарабар К. В. 5035 

Шатинська О. А. 4482 

Шатіло В. А. 3943 

Шатненко К. О. 3790 

Шаяхметова Г. М. 4546 

Шваб С. Л. 4792 

Швець А. І. 5172 

Швець В. В. 3731 

Шевцов В. М. 4878 

Шевцов С. О. 4793 

Шевченко А. О. 4837,  

 4985 

Шевченко В. М. 5131 

Шевченко С. В. 3732 

Шевченко Т. С. 3690 

Шевчук Б. М. 3585 

Шевчук Ю. В. 3854 

Шелкунова Н. Л. 3576 

Шелудько В. Л. 5154 

Шемаєв В. В. 3873 

Шемаєва Л. М. 3835 

Шепітько М. В. 3985 

Шеремет П. М. 4168 

Шерудило В. О. 4037 

Шинкар С. М. 4972 

Широкорад Д. В. 4398 

Шишков Ф. О. 4861 

Шіїнтум О. Н. 4483 

Шкарбан Л. В. 4284 

Шкіренко В. В. 4957 

Шклярук М. Г. 4110 

Шкурдода Ю. О. 4400 

Шкуропат О. В. 4130 

Шкута О. О. 3986 

Шмегельська Ю. В. 5036 

Шнипко О. С. 4038 

Шоля І. С. 5155 

Шопен Ф. (5077) 

Шостак О. О. 5181 

Шостя І. В. 3754 

Шпак М. М. 3707 

Шпотюк О. О. 4655 

Шрамко С. С. 4039 

Штойко І. П. 4731 

Штомпель М. А. 4757 

Шугаєв А. В. 5124 

Шукатка М. С. 5051 

Шульга С. А. 5219 

Шульженко А. Д. 4656 

Шуляк І. М. 5125 
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Шуляк І. С. 4830 
Шумиляк Л. М. 3612 
Шунков В. С. 4311 
Шутурмінський В. Г. 4610 
Щепанський Е. В. 4115 
Щерба М. А. 4744 
Щербак О. В. 4594, 5156 
Щербина Б. С. 4059 
Щуцька Г. В. 5003 
Юзевич Л. В. 4815 
Юзик Д. І. 4501 
Юй Ле 5077 
Юрас Ю. І. 4312 
Юрчак Г. М. 5182 

Юрченко Л. П. 4399 
Юрченко Н. І. 3884 
Юрчишин О. І. 4487 
Юхименко В. М. 3855 
Явір В. А. 3757 
Язіна В. А. 3885 
Якименко Н. О. 4285 
Якимчук Р. А. 4459 
Яковенко І. А. 4820 
Яковенко Н. Д. 4415 
Якубовська В. В. 4557 
Ян Сяо 4595 
Янісів Ю. О. 4286 
Янішевський К. А. 4657 

Янко В. М. 4040 
Янчук М. М. 5244 
Янь Чжихао 5078 
Яо Ямін 4287 
Яремак І. І. 5025 
Яремчук І. Я. 4401 
Ярова О. Б. 4151 
Ястребов Ю. Ю. 4876 
Яструбський М. Я. 3629 
Яхневич М. Я. 4358 
Яцковська А. О. 5079 
Яцук І. П. 4892 
Яцюк І. І. 4492 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австралія 
 філол. науки 5125 
Австрія 
 юрид. науки 3934 
Австро-Угорщина 
 історія 5201 
Автономна Республіка Крим 
 іст. науки 4290 
Болгарія 
 іст. науки 5205 
Буковина 
 історія 5206 
Велика Британія 
 мистецтвознавство 5073 
 пед. науки 4148, 4242 
 філол. науки 5113, 5120, 5123 
Відень 
 мистецтвознавство 5074 
Вінниця 
 іст. науки 3687 
Волинська обл. 
 архітектура 5048 
 іст. науки 5209, 5219, 5222,  
  5230, 5241-42 
Галичина 
 історія 4135, 4141, 5206,  
  5221, 5233 
 право 3908 
Дніпро, р. 
 екологія 4499 
Дніпропетровська обл. 
 геол. науки 4453 
Донбас 
 екологія 4891 

Закарпатська обл. 
 пед. науки 4136 
Західна Україна 
 архітектура 5049 
 іст. науки 5232 
 мед. науки 4526 
Західний Лісостеп України 
 агроґрунтознавство 4879 
 корм. рослини 4898 
 рослинництво 4899 
Івано-Франківська обл. 
 іст. науки 4289 
 техн. науки 4312 
Ірландія 
 філол. науки 5113 
Іспанія 
 культурологія 3678 
 мистецтвознавство 5063 
Італія 
 юрид. науки 4073 
Йорданія 
 екон. науки 4943 
Канада 
 пед. науки 4191 
 філол. науки 5101, 5120 
Київ 
 іст. науки 5244 
 техн. науки 5040 
Київська обл. 
 геогр. науки 5186 
Київська Русь 5168 
Китай 
 геогр. науки 5189 
 мистецтвознавство 5078 
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Країни Азії 
 філол. науки 5161 
Країни Близького Сходу 
 фіз. виховання 5083 
Країни Європ. Союзу 
 екон. науки 3886, 3897, 3902 
 пед. науки 4151 
 політ. науки 3765 
 юрид. науки 3930, 3959, 4075,  
  4092, 4094 
Країни Європи 
 держ. упр. 4106 
 екон. науки 3848, 3882, 3896 
 іст. науки 5204 
 мистецтвознавство 5065 
 пед. науки 4134, 5210 
 політ. науки 3767 
 філол. науки 5161-62 
 філос. науки 3699 
 юрид. науки 3932, 3935, 3974, 4060 
Країни Півд.-Сх. Азії 
 іст. науки 5207 
Країни Півн. Африки 
 фіз. виховання 5083 
Країни Сх. Європи 
 політ. науки 3762 
Лівобережний Лісостеп України 
 фауна 4498 
Лісостеп України 
 зерн. культури 4881 
Лондон 
 мистецтвознавство 5074 
Львів 
 архітектура 5039, 5047, 5051 
 мистецтвознавство 5053, 5055, 5059 
Львівська обл. 
 геогр. науки 5185 
 іст. науки 5220 
Миколаївська обл. 
 іст. науки 5240 
Нижнє Подніпров'я 
 археологія 3688 
Німеччина 
 екон. науки 3902 
 іст. науки 5208, 5214 
 пед. науки 4184, 4271 
 філол. науки 5127 
Одеська обл. 
 геогр. науки 5192 
Османська імперія 
 історія 5212 

Південна Україна 
 іст. науки 5202, 5226 
 мистецтвознавство 3679 
Південний Степ Україна 
 агрохімія 4890 
 зерн. культури 4896 
Північний Степ України 
 зерн. культури 4897 
Північно-Східна Україна 
 біол. науки 4455 
Північно-Східний Лісостеп  
України 
 рослинництво 4900 
Поділля 
 екологія 4458 
 історія 5234, 5238 
Полтавська обл. 
 пед. науки 4182 
 с.-г. науки 4887 
Польща 
 екон. науки 3809 
 іст. науки 5196, 5209-11, 5229 
 пед. науки 4184, 4286 
 політ. науки 3762 
 юрид. науки 3913, 3998 
Правобережна Україна 
 іст. науки 5200, 5225, 5235 
Правобережний Лісостеп України 
 фітомеліорація 4864 
Придніпров'я 
 екологія 4457 
Рим Стародавній 
 історія 5213 
Рівненська обл. 
 іст. науки 5242 
Російська імперія 
 іст. науки 5201, 5203 
Росія 
 мистецтвознавство 5067 
 соц. комунікація 3753 
Середнє Побужжя 
 геоекологія 5187 
СРСР 
 іст. науки 3573 
 мистецтвознавство 5079 
 пед. науки 4187 
Східна Галичина 
 історія 3913, 3925, 5216 
Східний Лісостеп України 
 агротехніка 4883 
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США 
 іст. науки 5207, 5215 
 пед. науки 4249, 4274 
 політ. науки 3761, 3763 
 філол. науки 5120, 5123, 5182 
Туніс 
 філол. науки 5157 
Туреччина 
 іст. науки 5212 
Ужгород 
 техн. науки 5038 
 філол. науки 5155 
Україна 
 архітектура 5044-45 
 біол. науки 4467, 4485, 4488,  
  4490, 4493, 4501 
 вет. науки 4908, 4914 
 геогр. науки 5183, 5189 
 держ. упр. 3768, 4109-16,  
  4118-24, 4126-29 
 екон. науки 3629-30, 3742-43,  
  3771-73, 3777-78, 3780,  
  3782-83, 3786, 3788, 3792,  
  3799, 3809, 3825, 3831, 3836,  
  3841-42, 3844, 3848-49,  
  3852-55, 3863-66, 3868-86, 3893, 
   3895-96, 4131, 4302, 4870,  
  4943, 4952, 4961 
 іст. науки 3569-72, 3574-76, 4288, 
   5197, 5199, 5203, 5208, 5217-18, 
   5223-24, 5228-29, 5231,  
  5236, 5239, 5243 
 культурологія 3673, 3676-77,  
  3680-81 
 мед. науки 4487 
 мистецтвознавство 5035, 5052,  
  5054, 5056-57, 5060-61,  
  5064, 5066, 5068-71 
 пед. науки 4133, 4143-44, 4154,  
  4160-61, 4191, 4209, 4220,  
  4239, 4248, 4264, 4273, 4287 
 політ. науки 3760, 3764-65, 3770 
 психол. науки 3710 
 с.-г. науки 4882, 4892, 4928 
 соц. комунікація 3684-86,  
  3689-90, 3748, 3753 
 техн. науки 4296-97, 4852 
 фіз. виховання 5084 
 філол. науки 4292, 4294, 5149, 5176 

 філос. науки 3695, 3735 
 юрид. науки 3908-12, 3918, 3920,  
  3922, 3924, 3937-38, 3941-51, 3954, 
   3956-61, 3964, 3966, 3968, 3970-71, 
   3974-75, 3977, 3979, 3982, 3984, 
   3986, 3988, 3990-98, 4000, 4004, 
   4007, 4009, 4012-13, 4015-18, 4020, 
   4027, 4029-30, 4032, 4038-41, 4043, 
   4046, 4048-49, 4053, 4056-57,  
  4060-62, 4064-65, 4069-70, 4073-75, 
   4077, 4079, 4081, 4084, 4087, 4089,  
  4092, 4094, 4096-102 
Українське Полісся 
 агротехніка 4884 
 захист рослин 4894 
 фауна 4498 
 фольклор 5144 
Український щит 
 геохімія 4454 
Українські Карпати 
 біогеографія 5184 
 ентомологія 4500 
УРСР 
 іст. науки 5198 
УСРР 
 іст. науки 5237 
Фінляндія 
 пед. науки 4159 
Франція 
 іст. науки 5216 
 юрид. науки 4073 
Харків 
 архітектура 5050 
 геогр. науки 5191, 5195 
Харківська обл. 
 біол. науки 4492 
 геогр. науки 5190 
Херсонська обл. 
 геогр. науки 5193 
Черкаська обл. 
 іст. науки 5227 
Чернівці 
 геогр. науки 5188 
Чехія 
 філол. науки 4294 
Шаболатський лиман, Одес. обл. 
 гідробіологія 4456 
Японія 
 пед. науки 4147 

 


	ЗМІСТ
	0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
	1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ
	2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я)
	3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ
	5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
	6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА
	7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ
	8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА
	9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ
	ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
	ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

