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ПЕРЕДМОВА 

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

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

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

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

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

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

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

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

Бібліографічні записи групуються відповідно до інструкції "Використання 
Універсальної десяткової класифікації при формуванні структури бібліографічних 
покажчиків" (Київ, 2017 р.). У середині кожного розділу записи розміщено за 
рубриками: "На ступінь доктора наук" і "На ступінь кандидата наук", а всередині 
рубрик — за алфавітною послідовністю прізвищ авторів. 

У кожному номері літопису подано допоміжні покажчики: іменний та 
географічний. 

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

Географічний покажчик містить найменування географічних об'єктів, 
розглянутих у авторефератах дисертацій. 

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

"Літопис авторефератів дисертацій" — довідково-бібліографічне видання, 
призначене бібліотекарям, бібліографам і науковцям, які підвищують свій 
професійний рівень і цікавляться новими ідеями та напрямами в науці. 
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0 ЗАГАЛЬНИЙ КЛАС 

00 Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1. Бєлова О. І. Науково-організаційні основи становлення та розвитку сіль-
ськогосподарської дорадчої діяльності в Україні (80-ті роки ХІХ — початок 
ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бєлова Ольга Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0206 А] 

 УДК 001.89:631.145](477)"188/201" 
2. Кашперський В. Є. Академік УААН Г. О. Богданов (1930—2009 рр.): 

наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-економічних 
змін другої пол. ХХ — поч. ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Кашперський Володимир 
Євгенович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницкий (Київ. обл.), 2018. — 23 с. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5057 А] 

 УДК 001(477)(092)"195/201" 
3. Фесовець О. Р. Діяльність В. О. Соковича (1874—1953) в контексті роз-

витку залізничної науки та освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Фесовець Олег Романович ; Держ. 
ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 
(14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0113 А] 

 УДК 001:656.2](477)"19"(092) 
4. Шадріна О. В. П. І. Гавсевич (1883—1920) — вчений та організатор до-

слідництва з культури лікарських рослин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Шадріна Оксана 
Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2019. 
— 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—23 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0039 А]
 УДК 001.89:633.88](477)"18/19"(092) 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь кандидата 

5. Сенченко О. М. Книга як інструмент "м'якої сили" в інформаційно-ме-
режевих війнах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ко-
мунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо-
знавство" / Сенченко Оксана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. 
акад. культури. — Харків, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. 
— [2018-4945 А] УДК 002.1:316.776.23 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

6. Косован Г. В. Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей із не-

лінійною динамікою для захисту інформації в телекомунікаційних системах : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи 

захисту інформації" / Косован Григорій Васильович ; Одес. нац. акад. зв'язку 

ім. О. С. Попова, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

5177 А] УДК 004.056.55 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

7. Живцова Л. І. Моделі та методи вдосконалення компонентів комп'ютерних 

систем контролю параметрів просторової орієнтації об'єктів : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Живцова Людмила Іванівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [ДВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури"]. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2018-4489 А] 

 УДК 004.3'144:621.317 

8. Стахов В. П. Метод синтезу моноімітансних логічних елементів та 

спеціалізовані пристрої на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Володимир Петрович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: c. 17—20 (33 назви). — 100 пр. — [2018-4715 А] УДК 004.312.222 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь доктора 

9. Волк М. О. Моделі, методи та інформаційна технологія управління 

розподіленим обчислювальним процесом в гетерогенних комп'ютерних системах : 

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

технології" / Волк Максим Олександрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—37 (84 назви). — 100 пр. — [2019-

0053 А] УДК 004.415-025.25:004.771 

На ступінь кандидата 

10. Голоскокова А. О. Моделі та інформаційна технологія планування 

покращення якості процесу розробки програмного забезпечення : автореф. дис. на 

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

Голоскокова Анна Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

4970 А] УДК 004.4 

11. Горборуков В. В. Технологічні засоби онтологічного супроводу роз-

в'язання задач ранжування альтернатив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Горборуков Вячеслав 

Вікторович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору. — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 140 пр. — [2018-

5165 А] УДК 004.424.5 

12. Іваненко П. А. Методи автоматизації створення автотюнерів для пара-

лельних програм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Іваненко 

Павло Андрійович ; НАН України, Ін-т програм. систем. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: c. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4533 А] УДК 004.424 
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004.6 Дані 

На ступінь кандидата 

13. Тарасенко Я. В. Метод семантичного стиснення текстової інформації для 

протидії комп'ютерній лінгвістичній стеганографії : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Тарасенко Ярослав Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4875 А] 

 УДК 004.627:004.912 

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

На ступінь доктора 

14. Корж Р. О. Формування та ідентифікація інформаційного образу закладу 

вищої освіти у соціальних середовищах Інтернету : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Орестович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Київ, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 100 пр. — [2019-0160 А]

 УДК 004.77:378 

15. Мусієнко А. П. Методологічні основи забезпечення функціональної 

стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації : 

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

технології" / Мусієнко Андрій Петрович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2019. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 100 пр. — [2019-0171 А] 

 УДК 004.72:621.396 

На ступінь кандидата 

16. Балакін С. В. Методи та засоби підвищення достовірності ідентифікації 

несанкціонованих дій та атак в комп'ютерній мережі : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Балакін Сергій В'ячеславович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5281 А] УДК 004.7.056.53 

17. Василенко В. М. Засоби адаптивного управління системою передачі 

інформації в умовах апріорної невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Владислав Михайлович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. 

простору. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

130 пр. — [2018-4845 А] УДК 004.72.05 

18. Водоп'янов С. В. Методи побудови автономних комп'ютерних сегментів 

аеровузлової мережі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Водоп'янов Сергій В'яче-

славович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-5285 А] УДК 004.72 

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

глибокого аналізу пакетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Дєєв Костянтин Сергійович ; 

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

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4891 А] 

 УДК 004.724.4.056.523 
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20. Шарма Шаші Бхушан. Методи комбінованої метаевристичної кластери-

зації для енергоефективних протоколів гетерогенних бездротових сенсорних мереж : 

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

технології" / Шарма Шаші Бхушан ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5196 А] 

 УДК 004.724.057.4 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь кандидата 

21. Арделян В. В. Методика забезпечення функціональної стійкості пілотаж-

но-навігаційного комплексу повітряного судна на основі використання системи 

підтримки прийняття рішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Арделян Вікторія Віталіївна ; Держ. ун-т 

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

(16 назв). — 100 пр. — [2018-5003 А] УДК 004.832.2:656.7.052 

22. Дадерко О. І. Інтелектуальні методи поєднання медикаментозних засобів у 

синергетично обумовлені групи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Дадерко Олеся 

Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4570 А] 

 УДК 004.83:[004.942:615.015.2 

23. Куваєва В. І. Моделі і методи агрегування колективних експертних оцінок 

в рангових шкалах для мережевих систем прийняття рішень : автореф. дис. на 

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

Куваєва Варвара Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5180 А] 

 УДК 004.832.2 

24. Кухар М. А. Моделі комп'ютерної підтримки прийняття рішень системи 

земельних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кухар Максим Анатолійович ; Харків. 

нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2018. — 25 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4780 А] 

 УДК 004.83:332.2/.3](477) 

25. Лимаренко В. В. Інформаційна система підтримки рішень для авто-

матизації створення технологічних процесів механообробки деталей високоточного 

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

"Інформ. технології" / Лимаренко Вячеслав Володимирович ; Черкас. держ. технол. 

ун-т, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0165 А] 

 УДК 004.832.2:[681.516.75:621.9 

26. Нікульченко А. О. Методи та інформаційна технологія децентралізованого 

гарантуючого керування запасами у мережах поставок з невизначеними запізню-

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

"Інформ. технології" / Нікульченко Артем Олександрович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). 

— 100 пр. — [2018-4863 А] УДК 004.896:658.7 

27. Якубовська С. В. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в багато-

зв'язних об'єктах за умов невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Якубовська Софія Воло-

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

радіоелектроніки]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-5200 А] УДК 004.832.2 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

28. Гасанов А. С. Інформаційна технологія моделювання та прогнозування 

нестаціонарних процесів на основі багаторівневої інтеграції : автореф. дис. на 

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

Гасанов Айдин Сардар огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 100 пр. — [2018-5323 А] 

 УДК 004.942:[519.8+519.216.3 

29. Груць Ю. М. Теорія і структурно-алгоритмічні основи побудови спеціа-

лізованих відео-комп'ютерних стереоскопічних 3D систем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 

Груць Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці 

ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2018. — 46 с. : іл. — Бібліогр.: с. 38—42 (57 назв). — 80 пр. 

— [2018-5128 А] УДК 004.92 

30. Шевченко Р. І. Організаційно-технічні методи попередження надзвичай-

них ситуацій медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівнів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.02.03 "Цивіл. 

захист" / Шевченко Роман Іванович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, 

Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—40. — 120 пр. — [2018-5197 А] УДК 004.9:614.8.01 

На ступінь кандидата 

31. Вуж Т. Є. Інформаційна технологія просторово-хронологічного оцінювання 

впливу ареалів алергенних рослин на людей за умов невизначеності : автореф. дис. 

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

Вуж Тетяна Євгенівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2018. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4726 А] 

 УДК 004.94:57.084-047.36:616-022.8 

32. Гончаренко Т. А. Моделі, методи та інформаційна технологія побудови 

поверхні території під забудову : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гончаренко Тетяна Андріївна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—

21 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4848 А] УДК 004.942:711 

33. Дікова Ю. Л. Підсистеми інформаційно-вимірювальних комплексів вугіль-

них шахт для діагностики та прогнозування виробничих процесів : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Дікова Юлія Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — 

Покровськ (Донец. обл.), 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

22 (20 назв). — 100 пр. — [2018-5249 А] УДК 004.9 

34. Миронов О. В. Інформаційна технологія уніфікації контенту науко-

метричних суб'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Миронов Олексій Вадимович ; Київ. нац. ун-т 
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буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4858 А] УДК 004.9:[378:001.8 

35. Молчанова В. С. Комплекс методів попередньої обробки і векторизації 

растрових форматів контурів деталей машинобудівельних креслень : автореф. дис. на 

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

Молчанова Віра Сергіївна ; Нац. трансп. ун-т, [ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — 

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

4655 А] УДК 004.932:744 

36. Сабельніков П. Ю. Апаратно-алгоритмічні засоби виявлення відмінностей 

між еталонними і частково спотвореними контурами об'єктів у зображеннях : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Сабельніков Павло Юрійович ; НАН України, 

Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5328 А] УДК 004.93'1 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

37. Бабій І. В. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю під-

приємств за умов активізації інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Ірина Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (54 назви). — 100 пр. — [2019-0203 А] 

 УДК 005.21:[658:339.924 

38. Веренич О. В. Управління ментальним простором проектів та програм : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. 

проектами і програмами" / Веренич Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38. — 

110 пр. — [2019-0219 А] УДК 005.8 

39. Гринь Є. Л. Ефективність управління організаційними змінами в ме-

неджменті підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 

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

Гринь Євген Леонідович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—30 (31 назва). — 100 пр. — 

[2018-5052 А] УДК 005.332.3 

40. Давидова О. Ю. Методологія інноваційного управління розвитком під-

приємств готельно-ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Давидова Оксана Юріївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 

2018. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 35—42 (72 назви). — 100 пр. — [2018-

4528 А] УДК 005.342:640.43 

41. Жовковська Т. Т. Системно-рефлексивне управління розвитком про-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жовковська Тетяна Тарасівна ; 

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

Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2018-4807 А] УДК 005.34:334.716 

42. Захарченко Н. В. Методологія управління розвитком високотехнологічних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Захарченко Наталя Вяче-
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славівна ; Ун-т мит. справи та фінансів, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — 

Дніпро, 2019. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34 (57 назв). — 130 пр. — [2019-

0066 А] УДК 005.591.3:334.716 
43. Ломовських Л. О. Організаційно-економічний механізм управління 

маркетингом суб'єктів аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Ломовських Людмила Олександрівна ; Одес. нац. акад. 
харч. технологій, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Одеса, 
2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — [2018-4740 А]
 УДК 005.2:339.138:631.14 

44. Македон В. В. Методологія реструктуризації промислових підприємств: 
інноваційні підходи в умовах трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Македон Вячеслав Владиславович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (52 назви). — 150 пр. — [2018-5139 А] 

 УДК 005.591.4:334.716 
45. Орєхова А. І. Механізми контролінгу в управлінні економічним потен-

ціалом суб'єктів агробізнесу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Орєхова Альвіна Іванівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 
ім. Петра Василенка, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—33 (43 назви). — 100 пр. — [2018-5069 А] 

 УДК 005.584:005.336:631.11 
46. Сиволап Л. А. Сучасна економічна парадигма управління промисловими 

підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сиволап Лариса Анатоліївна ; 
Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — 
Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (30 назв). — 
100 пр. — [2018-4665 А] УДК 005:334.716 

47. Старинець О. Г. Антикризове управління телекомунікаційних під-
приємств: теорія та методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Старинець Олександр 
Георгійович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: c. 33—37 (44 назви). — 140 пр. — [2018-4714 А] УДК 005.59:621.39 

48. Фесенко Т. Г. Методологія гендерно-орієнтованого управління проектами 
та програмами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Фесенко Тетяна Григорівна ; Одес. нац. 
мор. ун-т. — Одеса, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (51 назва). — 
100 пр. — [2018-5236 А] УДК 005.8:305 

49. Шкода Т. Н. Стратегічне управління людським капіталом авіатранспорт-
них підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" ; 08.00.07 "Демографія, економіка 
праці, соц. економіка і політика" / Шкода Тетяна Никодимівна ; Держ. ВНЗ "Київ. 
нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (70 назв). — 100 пр. — [2018-4918 А] 

 УДК 005.96:656.7.07 

На ступінь кандидата 

50. Авдієнко Я. А. Субконтрактація як форма маркетингової діяльності 

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



   

 
13 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Авдієнко Яна Анатоліївна ; 

Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 17—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-4682 А] УДК 005.591.4:005.58]:[658.8:334.716 

51. Аль Ширафі Мохаммед Авад. Антикризове управління розвитком в сфері 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Аль Ширафі Мохаммед Авад ; 

Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(26 назв). — 100 пр. — [2018-4921 А] УДК 005.334:614.2 

52. Аннаєв Б. С. Наукові засади формування інноваційного потенціалу 

виробничого підприємства в економіці знань : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Аннаєв Батир Сейдуллаєвич ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 120 пр. — [2018-5001 А] 

 УДК 005.94:658.5 

53. Бабарицький О. В. Формування стратегії ефективного менеджменту 

промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал : автореф. 

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

підприємствами" / Бабарицький Олександр Васильович ; Укр. інж.-пед. акад. — 

Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

4602 А] УДК 005.21:005.932.5:334.716 

54. Бабаченко М. В. Організаційно-економічний механізм управління по-

тенціалом енергетичної ефективності підприємств рибного господарства : автореф. 

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

підприємствами" / Бабаченко Марина Вікторівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-5043 А] УДК 005.336:639.2 

55. Болотова О. О. Організаційно-економічне забезпечення ефективності 

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

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

Олегівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2018-5124 А] 

 УДК 005.95/.96 

56. Ванькович Л. Я. Дифузія результатів інноваційної діяльності машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ванькович Любомир Яро-

славович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (27 назв). — 100 пр. — [2019-0135 А] УДК 005.591.6:62 

57. Вишневська К. В. Оцінювання та механізм адаптації за постіндуст-

ріальних умов діяльності підприємства : (за матеріалами гірн.-металург. підприємств 

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Вишневська Катерина Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5087 А] 

 УДК 005.31:658]:334.716](477) 

58. Голівер В. П. Оцінка якості корпоративного управління в акціонерних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Голівер Владислав Павлович ; Держ. 
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ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-5089 А] 

 УДК 005.6:334.722.8 

59. Журавель Ю. В. Стратегічне планування на підприємствах харчової 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Журавель Юлія Вікторівна ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: c. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4695 А] 

 УДК 005.51:005.21]:663/664 

60. Заєць О. С. Трансформація стимулювання людського капіталу будівельних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Заєць Олександр Степанович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0064 А] 

 УДК 005.32:331.101.3]:69 

61. Зінченко М. М. Економіко-аналітичні аспекти формування інтелектуаль-

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

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

Мирослава Михайлівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0148 А] 

 УДК 005.336.4:69 

62. Іваненко Л. В. Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Іваненко Лілія 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2018-5019 А] 

 УДК 005.95:005.941 

63. Іванова Г. О. Управління потенціалом розвитку маркетингової діяльності 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Іванова Ганна Олександрівна ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5056 А] 

 УДК 005.336:631.11.027 

64. Калєнік К. В. Формування конкурентної стратегії підприємств ресторан-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Калєнік Ксенія Володимирівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2018. — 22 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4810 А] 

 УДК 005.332.4:640.432 

65. Кіт Л. З. Організаційно-економічні засади розвитку аптечних мережевих 

бізнес-структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кіт Леся Зеновіївна ; Мукачів. 

держ. ун-т, [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України"]. — 

Мукачево (Закарпат. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 110 пр. — [2018-5297 А] УДК 005.7:[339.372.84:615.15 

66. Колєдіна К. О. Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Колєдіна Катерина Олек-
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сандрівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури]. — Київ, 2018. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (29 назв). — 

100 пр. — [2018-4931 А] УДК 005.585:005.342 

67. Куваєва Т. В. Стратегія взаємодії промислового підприємства на засадах 

маркетингу партнерських відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Куваєва Тетяна 

Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". — Дніпро, 2018. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4934 А] 

 УДК 005.21:339.138:005.56 
68. Кучеренко А. В. Фінансовий інжиніринг на підприємствах реального 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кучеренко Анастасія Владиславівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0078 А] УДК 005.942:005.915 
69. Ліщинський М. П. Розвиток корпоративного управління в підприємствах 

аграрного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Михайло Петрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України]. — Харків, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-5063 А]

 УДК 005.35:338.432](477) 

70. Марчишин Н. Я. Формування системи інноваційного маркетингу на 

підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Марчишин Назар Ярославович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (16 назв). — 150 пр. — [2018-4981 А] УДК 005.342:339.138 

71. Мутерко Г. М. Управління трудовим потенціалом промислових під-
приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 

"Економіка та упр. підприємствами" / Мутерко Ганна Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4658 А] УДК 005.96:334.716 
72. Олійник А. М. Формування стратегії розвитку підприємств малого та 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Олійник Андрій Михайлович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 
100 пр. — [2018-4660 А] УДК 005.21:334.012.61-022.51-022.55 

73. Павловський П. В. Формування системи логістичних бізнес-процесів 

переробної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Павловський Павло В'яче-
славович ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. 

— Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5144 А] УДК 005.932:338.45 

74. Паранюк Я. Д. Оцінка ефективності інноваційних проектів на під-

приємствах в умовах ризику та невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Паранюк Ярослав Дмитрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 150 пр. — [2019-0173 А] 

 УДК 005.8:005.591.6 
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75. Покровська Н. М. Інтенсифікація економічних процесів на підприємствах 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Покровська Наталія 

Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 

Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4663 А]

 УДК 005.591:[334.716:62 

76. Попадюк О. В. Соціальна відповідальність бізнесу в контексті стра-

тегічного розвитку підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття 

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

Попадюк Олена Василівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-4753 А] УДК 005.35:664 

77. Придатько Е. М. Підвищення ефективності процесу формування пер-

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

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

Миколаївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [ДВНЗ "Донец. 

нац. техн. ун-т"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18— 22 (36 назв). — 100 пр. — [2018-4909 А] УДК 005.953:334.716 

78. Пряхіна К. А. Модернізація кадрового забезпечення машинобудівних 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пряхіна Катерина Андріївна ; 

Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (32 назви). — 100 пр. — [2018-

4868 А] УДК 005.95/.96:621 

79. Савка Ю. В. Планування розвитку підприємств паливно-енергетичного 

комплексу в умовах ринкових трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Юлія Василівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4870 А]

 УДК 005.51:620.9 

80. Стоказ Я. М. Формування стратегічних знань промислового підприємства : 

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

та упр. підприємствами" / Стоказ Яна Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т 

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

(12 назв). — 150 пр. — [2018-5272 А] УДК 005.336.4:334.716 

81. Сугак Т. О. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової 

системи економічної безпеки підприємств гірничо-промислового комплексу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека 

суб'єктів госп. діяльності" / Сугак Тетяна Олександрівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та 

права "Крок". — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-5316 А] УДК 005.934:657]:622 

82. Третиниченко Ю. О. Портфельно-орієнтоване управління збалансованим 

розвитком організацій перевізників автомобільного транспорту : автореф. дис. на 

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

програмами" / Третиниченко Юрій Олександрович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2018. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2018-4797 А] 

 УДК 005.8:656.13.07 
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83. Цьвок Д. Р. Економічне оцінювання та забезпечення конкурентних переваг 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Цьвок Данило Романович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-

4674 А] УДК 005.332.4 

84. Чавичалов І. І. Розвиток управлінського персоналу промислового під-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Чавичалов Ігор Ігорович ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом" [ДВНЗ "Укр. хім.-технол. ун-т"]. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 110 пр. — [2018-5278 А] УДК 005.5 

85. Черчик А. О. Управління еколого-економічною безпекою лісогосподар-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Черчик Артур Олегович ; Львів. нац. 

аграр. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2018-5238 А] 

 УДК 005.934:630*6 

86. Шевченко Л. О. Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємств 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шевченко Людмила Олегівна ; Нац. 

ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0194 А] УДК 005.591.6:663.5 

87. Шпак Ю. Н. Економічне оцінювання та управління інформаційною 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шпак Юрій Нестерович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-0197 А] УДК 005.57 

88. Щербаченко О. М. Планування проектів розвитку систем реагування на 

надзвичайні ситуації об'єднаних територіальних громад : автореф. дис. на здобуття 

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

Щербаченко Олександр Миколайович ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0198 А] 

 УДК 005.8:352 

89. Яковчук А. М. Управління змінами як інструмент забезпечення стра-

тегічної стійкості машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Яковчук Анастасія Миколаївна ; ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т", [ПВНЗ "Міжнар. 

екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем'янчука"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-5080 А]

 УДК 005.332.3:621 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь кандидата 

90. Подколзіна О. М. Удосконалення методів оцінювання невизначеності 

вимірювань при проведенні випробувань твердого мінерального палива : автореф. 

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

сертифікація та метрол. забезп." / Подколзіна Олена Миколаївна ; М-во екон. 
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розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології", [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-4791 А] УДК 006.01:[53.088:662.71/.74 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

91. Божко Л. Д. Туризм у контексті глобалізаційних процесів: історико-
культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Божко Любов 
Дмитрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2018. 
— 41 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (60 назв). — 100 пр. — [2018-5284 А] 

 УДК 008:338.481.2 
92. Щербань А. Л. Орнаментаційні трансформації кераміки в традиційній 

культурі населення Лівобережної України : (атрибутика, технологія, морфологія, 
семантика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра культурології : [спец.] 
26.00.04 "Укр. культура" / Щербань Анатолій Леонідович ; М-во культури України, 
Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2018. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 
c. 26—30 (48 назв). — 100 пр. — [2018-4559 А] УДК 008:738.048](477.5) 

На ступінь кандидата 

93. Красовський С. О. Міжнародний туризм як чинник крос-культурної ко-
мунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Красовський Сергій Олександрович ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2019. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0020 А] 

 УДК 008:316.7:338.48(100) 
94. Фарина О. В. Культуротворча діяльність греко-католицького духовенства 

Східної Галичини у 1921—1946 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Фарина Оксана 
Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 
2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4798 А] 

 УДК 008:271.4-722](477.83/.86)"1921/1946" 
95. Чумаченко М. О. Міфологема світла і темряви в православній культурній 

традиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Чумаченко Марина Олександрівна ; М-во 
культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2018. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2018-4639 А] УДК 008:271.2-1 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь доктора 

96. Горова С. В. Глобальна інформатизація і розвиток бібліотечної сфери у 
формуванні особи інформаційного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, біб-
ліотекознавство, бібліографознавство" / Горова Світлана Валеріївна ; НАН України, 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 26—31 
(44 назви). — 100 пр. — [2018-5324 А] УДК 021+004]:316.77 

На ступінь кандидата 

97. Шендрик О. О. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек України 

(90-ті рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук 
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із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство" / Шендрик Ольга Олегівна ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-4999 А] УДК 027.5:021.64](477)"199/201" 

050 Серіальні видання. Періодика 

На ступінь кандидата 

98. Касянчук В. О. Наукові журнали комунікаційної тематики в наукометрич-

них базах даних Scopus і Web of Science: змістовий та організаційний аспекти : 

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

спец. 27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Касянчук Валерія 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0069 А] УДК 050.48:001]:004.7 

06 Організації загального типу 

069 Музеї. Виставки 

На ступінь кандидата 

99. Марченко І. Я. Розвиток методів та засобів консервації пам'яток станко-

вого живопису в художніх музеях України у радянський період : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'ятко-

знавство" / Марченко Ірина Ярополківна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток 

історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2018-4821 А] 

 УДК 069.44:75.051](477)"192/198" 

07 ЗМІ. Засоби масової інформації. Масова комунікація. 

Засоби масової інформації та комунікаційні дослідження 

На ступінь доктора 

100. Мірошниченко П. В. Звуковий образ українського радіомовлення: проб-

леми національної іманентності та комунікативної ефективності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія та 

історія журналістики" / Мірошниченко Павло Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т журналістики, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2018. — 29 с. — 

Бібліогр.: с. 23—26. — 100 пр. — [2018-5184 А] УДК 075.1:316.7](477) 

1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

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

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

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

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — 

Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 28—35 (71 назва). — 100 пр. — [2018-5257 А] 

 УДК 141.7:37.01 
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На ступінь кандидата 

102. Батракіна Є. Є. Легітимаційний потенціал деліберативної демократії в 

полікультурному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Батракіна Єлизавета 

Євгеніївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 12—14 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0005 А] УДК 1:[321.7:316.7 

103. Білецька В. В. Іван Мірчук як історик української філософії: європей-

ський контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

09.00.05 "Історія філософії" / Білецька Вікторія Вікторівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2019-0125 А] УДК 101.9(477)(091) 

104. Буряк-Стефанова Н. Б. Феномен релігії у філософії Еріха Фромма: 

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

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Буряк-Стефанова 

Наталія Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (23 назви). — 100 пр. — [2019-0131 А] 

 УДК 141.7:2](430)"19"(092) 

105. Бутко Ю. Л. Концепція духовної трансгресії в даоській антропомістиці : 

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

філософії" / Бутко Юлія Леонідівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — 

Слов'янськ (Донец. обл.), 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2018-4966 А]

 УДК 141.333:221.3 

106. Зборовська К. Б. Антропологічна рецепція спадщини Діонісія Ареопагіта 

у філософії Миколи Кузанського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.05 "Історія філософії" / Зборовська Ксенія Борисівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-5294 А] УДК 141(430)"14":27-36(38) 

107. Кийков О. Ю. Філософська парадигма національної стратегії інтерна-

ціоналізації вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Кийков Олексій Юрійович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-5255 А] УДК 141.7:378.014 

108. Рудан Н. С. Генезис та еволюційні трансформації економічної культури: 

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

наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Рудан Наталя Сергіївна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0181 А] УДК 130.2:33 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

109. Вознюк А. В. Психологія управління педагогічними працівниками в 

освітніх округах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 

19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Вознюк Алла Вікторівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (48 назв). — 100 пр. — [2018-4770 А] 

 УДК 159.922.27:[37.07:005.95 

110. Луценко О. Л. Закономірності психологічної адаптації людини на сучас-

ному етапі еволюції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 



   

 
21 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Луценко Олена Львівна ; Ін-т 

соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Київ, 2018. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — [2018-4498 А]

 УДК 159.923.2-044.332 
111. Спицька Л. В. Соціально-психологічні основи корекції афективних 

розладів в кризові періоди життя особистості зрілого віку : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. 
роботи" / Спицька Ліана Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 
100 пр. — [2019-0106 А] УДК 159.972:364.62]-053.8 

112. Яковицька Л. С. Психологія самореалізації викладача у науково-
технічній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 
[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Яковицька Лада Савеліївна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2018. — 
39 с. : табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (48 назв). — 100 пр. — [2018-5199 А] 

 УДК 159.923.2:001]:378.011.3-051 

На ступінь кандидата 

113. Арефнія С. В. Психологічні засоби профілактики та корекції професій-
ного вигорання державних службовців законодавчого органу влади : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.10 "Організац. психологія; 
екон. психологія" / Арефнія Світлана Вячеславівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права 
"Крок", [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 17—18. — 
100 пр. — [2018-4521 А] УДК 159.944.4:35.08 

114. Байда С. П. Психологічні чинники формування позитивного іміджу 
молодого викладача вищого педагогічного навчального закладу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психо-
логія" / Байда Світлана Петрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 
держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Уман. держ. пед. ун-т 
ім. Павла Тичини]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2018-4764 А] УДК 159.923.2:378.011.3-051 

115. Близнюкова О. М. Соціально-психологічні чинники фасилітації розвитку 
особистості підліткового віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Близнюкова Олена 
Миколаївна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. 
обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2018-4844 А] 

 УДК 159.922.82 
116. Гончаренко Я. В. Психологічні чинники орієнтації на клієнта персоналу 

комерційних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 
наук : [спец.] 19.00.10 "Організац. психологія; екон. психологія" / Гончаренко Яро-
слава Валентинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 
— Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (18 назв). — 100 пр. — [2018-
4772 А] УДК 159.922.27:005.346 

117. Іванова Н. О. Психодіагностика мазохізму у процесі глибинного пізнання 
психіки майбутнім психологом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Іванова Наталія 
Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Черкас. 
нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 22 с., включ. 
обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4849 А] 

 УДК 159.922.8:159.964]:[378.147:159.9 
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118. Кривцова Н. В. Психологічні особливості потенціалу самореалізації 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кривцова Наталя Вячеславівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2018-4901 А] УДК 159.923.2 

119. Кузіна В. Д. Перфекціонізм як чинник розвитку професійної ідентичності 

офіцера Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Вікторія Дмитрівна ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана 

Черняховського, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4977 А] 

 УДК 159.923.2:17.036.2:355(477) 

120. Курапов А. О. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Курапов Антон Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2018-4853 А] УДК 159.923.2:316.7 

121. Кутєпова-Бредун В. Ю. Психологічні особливості музикантів-професіо-

налів та аматорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Кутєпова-Бредун Вікторія 

Юріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

— Одеса, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-4854 А] УДК 159.923.2:78.071.2 

122. Мартинюк В. О. Система психологічного супроводу соціальної реадап-

тації неповнолітніх в умовах сімейної депривації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роботи" / Мартинюк Володимир Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-

димира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2019-0086 А] УДК 159.922.2-053.6:364.64 

123. Піддубняк С. В. Особливості особистісної диференціації та соціально-

психологічні засоби корекції аутоагресивної поведінки молоді : автореф. дис. на 

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

психологія соц. роботи" / Піддубняк Сергій Васильович ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-4867 А] УДК 159.922.8:316.624.3 

124. П'янківська Л. В. Психологічна профілактика синдрому "емоційного 

вигорання" у курсантів вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. на 

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

особливих умовах" / П'янківська Людмила Володимирівна ; М-во оборони України, 

Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0097 А] 

 УДК 159.944.4:355.233-057.875(477) 

125. Сємєнєня О. І. Часова перспектива як складова конструкту життєвих 

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

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Сємєнєня Олексій Ігорович ; 

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-4872 А] УДК 159.923.2"7" 
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126. Шрамко І. А. Психологічне забезпечення соціальної підтримки жінок в 

період вагітності та після пологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ігор Анатолійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк 

(Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2018-4880 А] УДК 159.98:364-787.22-055.26 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь кандидата 

127. Загудаєва О. А. Логічний аспект моделювання юридичної аргументації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.06 "Логіка" / 
Загудаєва Олеся Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5292 А] УДК 164.031:34 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

128. Титаренко В. В. Методологія прогнозних досліджень в академічному 
релігієзнавстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Титаренко Віта Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2018. — 44 с. — Бібліогр.: с. 38—42. — 

100 пр. — [2018-4758 А] УДК 2-6:001.8 

На ступінь кандидата 

129. Теремко В. І. Релігійна громада: сутність та її історичні форми : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Теремко Василь Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2008. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2018-5330 А] УДК 2-726.6:316.347 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

130. Іщук Н. В. Сучасна православна теологія діалогу: філософсько-релігіє-

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

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Іщук Наталія Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-

гоманова, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця М-ва охорони здоров'я України]. — 
Київ, 2019. — 40, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 33—36 (48 назв). — 100 пр. — 

[2019-0068 А] УДК 271.2-1 

131. Осадчук С. М. Загальнотеоретичні засади розвитку церковного права в 

Україні : (на прикладі півд. регіонів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філософії в області теології : [спец.] PhD-теологія / Осадчук Степан Михайлович ; 
Християн. гуманітар.-екон. відкритий ун-т. — Одеса, 2018. — 10 с. — Бібліогр.: с. 9 

(4 назви). — 100 пр. — [2018-5107 А] УДК 27-74(477.7) 

132. Попович В. М. Взаємозв'язок соціального вчення православних церков і 

богословської освіти в Україні: філософсько-релігієзнавчий аналіз : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Попович 

Василь Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (49 назв). — 100 пр. 

— [2018-4754 А] УДК 271.2-12-43+2-75](477) 
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На ступінь кандидата 

133. Шепетяк О. Т. Становлення та сучасний стан Східних не-ортодоксальних 

та Східних Католицьких Церков : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Шепетяк Оксана Тарасівна ; НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4836 А] УДК 272/273-9(5) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь доктора 

134. Корепанов О. С. Методологічні засади статистичного забезпечення 

управління розвитком "розумних" сталих міст в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Корепанов Олексій 

Сергійович ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та 

аудиту. — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (43 назви). — 100 пр. 

— [2018-4624 А] УДК 311.21:338.49(477-21) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

135. Литвиненко О. Д. Соціально-психологічні засади розвитку адаптаційного 

потенціалу молоді в умовах сучасного соціуму : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

роботи" / Литвиненко Ольга Дмитрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. 

— Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 

(38 назв). — 100 пр. — [2019-0082 А] УДК 316.612-053.6/.81 

136. Мельніков А. С. Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як но-

вітньої парадигми соціологічного теоретизування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Мельніков 

Андрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 25—30 (52 назви). — 100 пр. — [2019-0087 А] УДК 316.2 

137. Паращевін М. А. Трансформація соціального інституту релігії в сучас-

ному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Паращевін Максим Анато-

лійович ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—18 

(36 назв). — 100 пр. — [2019-0174 А] УДК 316.74:2](477) 

138. Савельєв Ю. Б. Соціальне включення як вимір модернізації європейських 

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

22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Савельєв Юрій Борисович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—33. — 

100 пр. — [2018-4631 А] УДК 316.3 

На ступінь кандидата 

139. Безчотнікова А. О. Відеоігри в системі соціальних комунікацій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 

"Теорія та історія соц. комунікацій" / Безчотнікова Аліна Олегівна ; Дніпров. нац. ун-т 
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ім. Олеся Гончара, [Маріупол. держ. ун-т]. — Дніпро, 2018. — 23 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 150 пр. — [2018-5123 А] УДК 316.77:[004.9:794 

140. Воронова В. В. Геобрендинг як соціально-комунікаційна технологія у 

процесі інноваційного розвитку регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. 

технології" / Воронова Вілена Володимирівна ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-5014 А] УДК 316.77:[339.138:338.483.1]]:332.146.2](477) 

141. Дзюба Н. В. Ґендерні стереотипи населення України при прийнятті 

електоральних рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Дзюба Наталія Валеріївна ; Класич. 

приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2018-4926 А] УДК 316.473:324]:305 

142. Єременко Ю. В. Самореалізація обдарованих учнів у сучасній Україні: 

основні чинники та ризики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. 

наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Єременко Юлія Вікторівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — 

Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0063 А]

 УДК 316.6-056.45-057.874(477) 

143. Кирилюк В. В. Соціальна згуртованість і соціальний капітал: взаємодія та 

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

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

Володимир Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-

4735 А] УДК 316.454.4:316.472.3 

144. Кречетова В. А. Вища школа як чинник формування громадянської 

ідентичності студентів у сучасній Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кречетова Віра 

Альбертівна ; Класич. приват. ун-т, [Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад."]. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (30 назв). — 100 пр. — [2018-

4933 А] УДК 316.354(477) 

145. Никоненко О. В. Психологічні особливості монетарної соціалізації сту-

дентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Никоненко Олена 

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

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5143 А]

 УДК 316.614-057.875 

146. Стадник А. Г. Інформаційні війни як чинник впливу на стан громадської 

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

"Спец. та галуз. соціології" / Стадник Альона Георгіївна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

4992 А] УДК 316.485.26:004]:316.653 

147. Теодорська Л. І. Дитяча аудиторія як адресат і посередник у рекламній 

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

спец. 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Теодорська Людмила 

Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, [Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-4913 А] УДК 316.772.4-053.2:659.1 
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148. Франкова І. О. Феномен соціальної самоізоляції у пацієнтів з невро-

тичними розладами та непатологічною трансформацією поведінки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / 

Франкова Ірина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [Укр. НДІ соц. і суд. психіатрії та наркології]. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-5078 А] 

 УДК 316.62-042.52:616.8-00 

32 Політика 

На ступінь доктора 

149. Бортнікова А. В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні 

традиції і сучасний процес децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Львів, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (77 назв). — 100 пр. — 

[2018-4605 А] УДК 32:352.071.6](477.82) 

150. Тімашова В. М. Конституювання й функціонування політичної сфери 

транзитного суспільства: теоретико-методологічний аналіз : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. 

науки" / Тімашова Вікторія Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 

Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—28 (47 назв). — 100 пр. — [2019-0189 А] 

 УДК 32.01:316 

На ступінь кандидата 

151. Каріх І. В. Інституційно-правові засади політики національної безпеки в 

гуманітарній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Каріх Ігор Володимирович ; Нац. 

ін-т стратег. дослідж., [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—

16 (14 назв). — [2018-5175 А] УДК 32.073.1:351.86]:351.85 

152. Тарнавський О. Р. Концептуальні засади та дискурс євроскептицизму в 

сучасній політичній теорії і практиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Тарнавський Омелян 

Романович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4994 А] УДК 32:165.72](4-6ЄС) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

153. Куницький М. П. Детермінанти та прояви політичної поведінки в умовах 

демократичної трансформації суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Куницький Микола 

Прокопович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0162 А] УДК 321.011.5:316.62 

154. Слободян В. Я. Консерватизм як джерело формування політико-ідео-

логічних засад українського державотворення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Слободян Володимир Ярославович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: c. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-

4553 А] УДК 321.01(477) 
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323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь кандидата 

155. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу в умовах змін : 

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

графія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Ігнатенко Тетяна Сергіївна ;  

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

[ДВНЗ "Ун-т банк. справи"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4733 А] УДК 323.3-058.13 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь доктора 

156. Макаренко Л. П. Інституційні форми політичної комунікації у демо-

кратичних процесах в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 

наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Макаренко Лілія Петрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 32—34 (32 назви). — 100 пр. — [2018-4580 А] УДК 323.21:316.77](477) 

На ступінь кандидата 

157. Головка А. А. Громадянське суспільство як суб'єкт протидії загрозам 

національній безпеці в інформаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Анатолій Анатолійович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0055 А] 

 УДК 323.21:[351.86:316.776.23]](477) 

158. Литвиненко К. О. Гуманітарні чинники генерування сепаратистських 

рухів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 

21.03.01 "Гуманітар. і політ. безпека держави" / Литвиненко Кирило Олександрович ; 

Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-5260 А] УДК 323.173(477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

159. Кан Ден Сік. Міжнародно-політичні чинники врегулювання корейської 

проблеми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.04 

"Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Кан Ден Сік ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 37 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(45 назв). — 100 пр. — [2018-5295 А] УДК 327.56(5):327.8(100:519.3) 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь кандидата 

160. Савельєва Т. П. Суспільні рухи як чинник державотворення: політико-

інституційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Савельєва Тетяна Павлівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0182 А] УДК 329.7:321 
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329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

161. Левенець С. В. Механізми впливу організованих груп інтересів на по-

літику національної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 21.01.01 "Основи нац. безпеки держави" / Левенець Сергій 

Володимирович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0080 А] УДК 329.058:351.86](477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

162. Литвинов А. І. Ефективність механізмів відтворення в аграрному 

секторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Литвинов Анатолій Іванович ; Дніпров. держ. 

аграр.-екон. ун-т [та ін.]. — Дніпро, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—33 (45 назв). — 100 пр. — [2018-4902 А] УДК 330.313:338.43 

163. Люльов О. В. Макроекономічна стабільність національної економіки: 

соціальні, політичні та маркетингові детермінанти : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олексій Валентинович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 39 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 100 пр. — [2018-4936 А] УДК 330.362:338(477) 

На ступінь кандидата 

164. Васільцова О. В. Екологічна капіталізація підприємств харчової про-

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

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Васільцова 

Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5011 А] УДК 330.142:502.1]:664.6 

165. Касьяновський Є. В. Управління інвестиціями в реальний сектор націо-

нальної економіки на основі індикативного оцінювання : автореф. дис. на здобуття 

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

Касьяновський Євген Владиславович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 150 пр. — [2018-5094 А] 

 УДК 330.322 

166. Котко О. К. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку націо-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Котко Ольга Костянтинівна ; Держ. ВНЗ 

"Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Ун-т мит. справи та фінансів]. — 

Дніпро, 2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-

5101 А] УДК 330.322:330.341.1 

167. Мороз М. О. Інвестиційна безпека України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Мороз 

Максим Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0089 А]

 УДК 330.322.01(477) 
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331 Праця. Економіка праці. Організація праці. Профспілки 

На ступінь доктора 

168. Ільїч Л. М. Структурні зрушення транзитивного ринку праці: теорія і 

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

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

Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — 

Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (60 назв). — 150 пр. — [2018-

4492 А] УДК 331.52.05 

На ступінь кандидата 

169. Ільчук О. С. Підвищення рівня ефективності управління охороною праці 

на машинобудівному виробництві методами бенчмаркінгу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Ільчук 

Оксана Степанівна ; Держ. служба України з питань праці НАН України [та ін.]. — 

Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2018-5216 А] 

 УДК 331.45:62 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

170. Бочко О. Ю. Деконструкція регіональних ринків молочної продукції на 

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

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бочко Олена 

Юріївна ; Луц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — 

Луцьк, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (65 назв). — 

100 пр. — [2018-4606 А] УДК 332.122:338.439.5:637.1](477) 

171. Зеленко О. О. Вдосконалення системи регіональних економічних від-

носин на засадах соціального діалогу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

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

(Луган. обл.), 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — 

[2019-0232 А] УДК 332.1 

172. Сімків Л. Є. Регіональна економічна політика в умовах диспропор-

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

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Сімків Лілія 

Євгеніївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Івано-Франків. нац. 

техн. ун-т нафти і газу]. — Івано-Франківськ, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—35 (57 назв). — 100 пр. — [2018-5232 А] УДК 332.14:330.368 

На ступінь кандидата 

173. Бурцев О. В. Інфраструктурне забезпечення регіонального розвитку в 

умовах обмеженості інвестиційних ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександр Володимирович ; Одес. нац. акад. харч. технологій, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка]. — Одеса, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-4724 А] УДК 332.14:330.322:338.49](477) 

174. Бутусов О. Д. Моніторинг конкурентоспроможності регіону : автореф. 

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



   

 
30 

сил і регіон. економіка" / Бутусов Олександр Дмитрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. 

ун-т". — Ужгород, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-4769 А] УДК 332.14:339.137 

175. Ігнацевич С. П. Удосконалення еколого-економічного механізму регу-

лювання рівня забруднення ґрунтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

середовища" / Ігнацевич Сергій Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 

агроекології і природокористування. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5021 А] УДК 332.368.025.12:631.4 

176. Кукош М. С. Теоретико-методичні підходи до оцінки інвестиційного 

потенціалу регіону в умовах децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кукош Максим Сергійович ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

дослідж. — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-4652 А] УДК 332.14.012.7-045.52:330.322 

177. Кучменко В. О. Удосконалення механізму управління транспортною сис-

темою міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Кучменко Віталій 

Олександрович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Житомир. держ. технол. 

ун-т]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 

(37 назв). — 100 пр. — [2019-0163 А] УДК 332.122:656](1-21) 

178. Микуланинець С. І. Логістичний механізм розвитку туристично-рекреа-

ційного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Світлана Іванівна ; Мукачів. держ. ун-т. — Мукачево (Закарпат. обл.), 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-5141 А] 

 УДК 332.12:338.48 

179. Піщик О. В. Стратегії та механізми реалізації соціальної політики у 

забезпеченні житлом населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Піщик Олександр Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: c. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4703 А]

 УДК 332.821:351.84 

180. Рижок З. Р. Удосконалення оцінки сільськогосподарських угідь в умовах 

трансформації земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

середовища" / Рижок Зоряна Русланівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4551 А] 

 УДК 332.6:332.334.4:63 

181. Романишин О. В. Удосконалення економічного механізму функціону-

вання та розвитку ринку м'яса в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Романишин Ольга Василівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 120 пр. — [2018-4944 А] 

 УДК 332.14:338.439.5:637.5 

182. Савчук Д. М. Управління економічним і соціальним розвитком громади 

на засадах синергізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
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спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Савчук Дмитро 

Михайлович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2019-0183 А] УДК 332.14:352 

183. Ткаченко О. О. Потенціал просторової інтеграції бізнесу у забезпеченні 

соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Ткаченко Олександр Олександрович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. 

ім. М. І. Долішнього НАН України". — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4517 А] УДК 332.135 

184. Тютюнник Г. О. Економіко-організаційне забезпечення концентрації 

екологічно чистих сільськогосподарських земель : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

охорони навколиш. середовища" / Тютюнник Ганна Олексіївна ; НАН України, Ін-т 

проблем ринку та екон.-екол. дослідж. — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2018-4637 А] 

 УДК 332.5:631.95 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

185. Ніфатова О. М. Методологічні засади розвитку брендингу в інтегрованих 

структурах бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ніфатова Олена Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 

(56 назв). — 100 пр. — [2018-4906 А] УДК 334.75:347.77]:005.35 

186. Чечетова-Терашвілі Т. М. Теоретичні аспекти розробки стратегії роз-

витку малого та середнього підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття 

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

Чечетова-Терашвілі Тетяна Михайлівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем 

розвитку. — Харків, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (36 назв). — 

100 пр. — [2018-4675 А] УДК 334.02:334.012.61-022.51-022.55](477) 

На ступінь кандидата 

187. Бондаренко О. В. Основи державного регулювання розвитку техно-

логічного підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бондаренко Олена 

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

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

[2018-4767 А] УДК 334.7.025.12:66](477) 

188. Вінтсі Жое Розвельт Ідрісса. Підвищення конкурентоспроможності у 

забезпеченні економічної безпеки агрохолдингів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / 

Вінтсі Жое Розвельт Ідрісса ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5013 А] 

 УДК 334.722.8:63]:005.332.4 

189. Салюк-Кравченко О. О. Регулювання корпоративних відносин суб'єктів 

господарювання в умовах динамічного макроекономічного середовища : автореф. 

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

підприємствами" / Салюк-Кравченко Олександр Олексійович ; Одес. нац. акад. харч. 
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технологій, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4632 А] УДК 334.012.324 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

190. Білоусова О. С. Фінансова взаємодія держави та підприємств для роз-

витку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Білоусова Олена Станіславівна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2019. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 130 пр. — [2019-0046 А] 

 УДК 336.1:658.14/.17 

191. Васильчишин О. Б. Фінансова безпека банківської системи України : 

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

фінанси і кредит" / Васильчишин Олександра Богданівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (58 назв). — 150 пр. — 

[2018-4967 А] УДК 336.71:658.15](477) 

192. Кравчук І. С. Стабільність ринку обігових фінансових інструментів : 

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

фінанси і кредит" / Кравчук Ігор Святославович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (47 назв). — 150 пр. — 

[2018-5179 А] УДК 336.76 

193. Краснова І. В. Управління активами на інтегрованих фінансових ринках : 

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

фінанси і кредит" / Краснова Ірина Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(60 назв). — 100 пр. — [2018-5302 А] УДК 336.764.1 

194. Кремень В. М. Методологічні засади розвитку фінансового нагляду в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Кремень Вікторія Михайлівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2018. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 29—34 (47 назв). — 100 пр. — [2018-4536 А]

 УДК 336.025.13(477) 

195. Лободіна З. М. Бюджетний механізм соціально-економічного розвитку 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Лободіна Зоряна Миколаївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. 

— Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 (58 назв). — 150 пр. — [2019-

0084 А] УДК 336.143:330.34 

196. Ярошевська О. В. Фондові механізми формування капіталу суб'єктів 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Ярошевська Оксана Володимирівна ; 

Донбас. держ. машинобудів. акад., [Класич. приват. ун-т]. — Краматорськ (Донец. 

обл.), 2018. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (53 назви). — 

100 пр. — [2018-4600 А] УДК 336.76:334.7 

На ступінь кандидата 

197. Алєйнікова Н. М. Формування механізму оцінки вартості акціонерних 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Алєйнікова Наталія Миколаївна ; Харків. нац. екон. ун-т 
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ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-5082 А] 
 УДК 336.741.231:334.722.8]-047.44 

198. Балакіна Ю. С. Оверсайт платіжних систем в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Балакіна Юлія Станіславівна ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2019-0044 А] 

 УДК 336.71(477) 

199. Бороденко Т. М. Корпоративні інвестиційні фонди: пріоритети розвитку і 

підвищення ефективності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бороденко Тетяна Миколаївна ; Держ. ВНЗ 
"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0049 А] УДК 336.76:334.78 

200. Валуйський І. А. Трансформація бюджетної політики України у кризовий 

період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Валуйський Іван Анатолійович ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2018-5163 А] УДК 336.143(477) 

201. Галапуп Л. О. Банківський капітал та особливості його формування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Галапуп Лілія Олегівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (42 назви). — 120 пр. — 

[2018-5164 А] УДК 336.71.054.22(477) 

202. Гарбар Є. С. Забезпечення фінансової стійкості банку в умовах волатиль-
ності ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 

"Гроші, фінанси і кредит" / Гарбар Євгеній Сергійович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 

— Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

4771 А] УДК 336.71.06:336.76 
203. Думікян А. К. Фінансове забезпечення поточних видатків бюджетних 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Думікян Артур Камоєвич ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

4893 А] УДК 336.146 
204. Журба О. М. Валютно-курсова політика у системі економічної безпеки 

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

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Журба Олександр Миколайович ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 
100 пр. — [2018-4614 А] УДК 336.748.3:351.862.6 

205. Качур О. О. Фінансова безпека суб'єктів підприємництва виноробної 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Качур Олег Олександрович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5096 А] 

 УДК 336.02:[005.934:663.2]](477) 

206. Керімов П. О. Фінансові механізми розвитку машинобудування в Украї-

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

фінанси і кредит" / Керімов Павло Олексійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-5254 А] УДК 336:338.45:621](477) 
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207. Лесик В. О. Моніторинг фінансової стабільності банківської системи : 

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

фінанси і кредит" / Лесик Віталій Олексійович ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 

Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 

100 пр. — [2018-5182 А] УДК 336.71:005.584.1 

208. Марачевська А. В. Механізм активізації іпотечного житлового креди-

тування молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Марачевська Анастасія Володимирівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2018-5104 А] 

 УДК 336.77:332.8]-053.81 

209. Нейков С. О. Податкові важелі стимулювання інноваційного розвитку 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нейков Сергій Олександрович ; 

Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 120 пр. — [2018-5067 А] УДК 336.221.22:[658.589:334.716 

210. Онищук В. О. Грошові перекази трудових мігрантів в системі доходів 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Онищук Вікторія Олегівна ; Тернопіл. нац. 

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

120 пр. — [2018-4986 А] УДК 336.717.111:331.556.46 

211. Салайчук О. М. Фінансовий механізм надання гарантій у системі 

автотранспортного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Салайчук Олександр Миколайович ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-4793 А] УДК 336.59:368.212 

212. Самошкіна О. А. Видатки бюджету у системі державного регулювання 

соціально-економічного розвитку країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Самошкіна Ольга 

Анатоліївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (27 назв). — 100 пр. — [2018-5032 А] УДК 336.144.38.025.12(477) 

213. Степанюк Н. І. Пріоритети розвитку та шляхи вдосконалення бюджет-

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

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Степанюк Надія Ігорівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0108 А] УДК 336.143(477) 

214. Уракін М. Г. Механізм підвищення результативності зовнішніх держав-

них запозичень в системі забезпечення фінансової безпеки держави : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / 

Уракін Максим Геннадійович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2018-4594 А] УДК 336.276:351.863 

215. Філімошкіна І. О. Фінансові ресурси місцевих органів влади в умовах 

фіскальної децентралізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Філімошкіна Інна Олександрівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-5194 А] 

 УДК 336.14:352 
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338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

216. Марценюк Л. В. Інноваційний розвиток пасажирських компаній шляхом 

організації залізничного туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

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

Володимирівна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Дніпропетров. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Харків, 2018. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—44 

(67 назв). — 150 пр. — [2018-4820 А] УДК 338.48:656.2 

217. Самойлик Ю. В. Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глоба-

лізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Самойлик Юлія Василівна ; 

Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(183 назви). — 100 пр. — [2019-0185 А] УДК 338.439.5:339.9 

218. Сержанов В. В. Державна інвестиційна політика національної економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Сержанов Віталій Вікторович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 

2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (43 назви). — 115 пр. — [2018-

5268 А] УДК 338.242:330.322 

На ступінь кандидата 

219. Капущак В. В. Конкурентна політика в банківському секторі націо-

нальної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Капущак Валентин Володимирович ; 

Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(16 назв). — 150 пр. — [2018-5133 А] УДК 338.242.2:336.71 

220. Полєнніков М. О. Формування державної стратегії соціально орієнто-

ваного економічного розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / 

Полєнніков Михайло Олександрович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2018-5110 А] УДК 338.262 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

221. Іванова Н. С. Прогнозування забезпечення економічної безпеки націо-

нальної економіки: регіональний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іванова Наталя 
Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі 

ім. Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)]. — Дніпро, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (41 назва). — 120 пр. — [2018-4809 А] 

 УДК 338.27:351.863](477) 
222. Самойленко І. О. Теоретико-методологічні засади формування енерго-

ефективної моделі розвитку національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Самойленко Інна Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (39 назв). — 150 пр. — [2018-5115 А] 

 УДК 338.2:620.9](477) 
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На ступінь кандидата 

223. Дзядикевич О. Я. Формування та реалізація конкурентних переваг 

продукції зернової галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4806 А] 

 УДК 338.439.5:633](477) 

224. Драбик О. М. Державне регулювання пенсійного забезпечення в кон-

тексті соціального захисту сільського населення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

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

(Хмельниц. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—17 (12 назв). — 120 пр. 

— [2018-4532 А] УДК 338.242.4:364.35](477-22) 

225. Колодяжна Т. В. Вплив процесів злиттів та поглинань компаній на 

конкурентоспроможність економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Колодяжна Тетяна Вікторівна ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку, 

[Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури]. — Харків, 2018. — 24, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: c. 18—22 (40 назв). — 100 пр. — [2018-4535 А] 

 УДК 338.246:334.758](477) 

226. Лебега О. В. Організаційно-економічний механізм освоєння ресурсів 

природного газу із сланцевих порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

середовища" / Лебега Ольга Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана", [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: c. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4537 А] 

 УДК 338.24:553.981](477) 

227. Мазуров С. А. Державне регулювання процесу створення високопро-

дуктивних робочих місць в промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Сергій Анатолійович ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів Держ. служби 

зайнятості України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-4742 А] УДК 338.242.4:331.103.11](477) 

228. Меглей В. І. Еколого-економічний розвиток аграрного сектора націо-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Меглей Віктор Іванович ; Поділ. держ. 

аграр.-техн. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Кам'янець-

Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4785 А] УДК 338.43(477) 

229. Рагуліна Н. В. Розвиток інвестиційного механізму державної політики 

пост-конфліктного відновлення національної економіки : автореф. дис. на здобуття 

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

Рагуліна Надія Вікторівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-5111 А] УДК 338.23:330.332](477) 

230. Солдаткіна А. В. Стратегічне планування розвитку інформаційного 

сектора національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Солдаткіна Анна Віталіївна ; 
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Одес. нац. політехн. ун-т, [Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Одеса, 2018. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 120 пр. — [2018-4949 А] 

 УДК 338.2:004.7](477) 

231. Сугак Т. М. Державна політика економічного розвитку сфери водопоста-

чання та водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Сугак Тетяна Михайлівна ; ВНЗ 

"Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). 

— 115 пр. — [2018-5273 А] УДК 338.46:628](477) 

232. Фраєр О. В. Перехід сільського господарства України на засади сталого 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Фраєр Олексій Володимирович ; Держ. установа 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 140 пр. — [2018-5317 А] 

 УДК 338.43:330.34-021.387](477) 

233. Шабельник Л. Ю. Удосконалення регулювання стандартизації та серти-

фікації промислової продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Людмила Юріївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4598 А] 

 УДК 338.45:006](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь доктора 

234. Дзюба П. В. Еволюція парадигми міжнародного портфельного інвесту-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дзюба Павло Валерійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 31—37 

(52 назви). — 100 пр. — [2018-4693 А] УДК 339.727.2 

На ступінь кандидата 

235. Койло В. В. Формування фінансової безпеки України під впливом 

залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій : автореф. дис. 

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

кредит" / Койло Вікторія Василівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: c. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4534 А] 

 УДК 339.727.2:336.02(477) 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні економічні зв'язки. 

Зовнішньоекономічна політика. Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

236. Стаканов Р. Д. Трансформація регіональної трудової міграційної по-

літики в умовах формування глобального ринку праці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. від-

носини" / Стаканов Роман Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—38 (107 назв) та в тексті. — 100 пр. — 

[2019-0107 А] УДК 339.924:331.556.4 
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На ступінь кандидата 

237. Бучинська Т. В. Формування універсальних компетентностей людини в 

умовах інклюзивного розвитку світового господарства : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Бучинська Тетяна Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 150 пр. — 

[2019-0216 А] УДК 339.9:331.101.262 

238. Коваленко Р. С. Торговельно-економічні відносини України та Турецької 

Республіки: євроінтеграційний контекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Коваленко Роман Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. 

— 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0158 А] 

 УДК 339.92(477:560) 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

239. Книш В. В. Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-

правової відповідальності в Україні : 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" / Книш Віталій Васильович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-

Франківськ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 100 пр. — [2018-

4896 А] УДК 340.132:[342.4:343.222](477) 

240. Мухін В. В. Індивідуальне регулювання у механізмі децентралізації у 

праві : 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" / Мухін Віталій 

Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 40 с. — 

Бібліогр.: c. 32—34. — 150 пр. — [2018-4699 А] УДК 340.132:352.071.6](477) 

241. Налуцишин В. В. Філософсько-правова парадигма соціального контролю 

як засобу забезпечення правового порядку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Налуцишин Віктор Воло-

димирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. держ. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Львів, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—32 (41 назва). — 

100 пр. — [2018-4659 А] УДК 340.12 

На ступінь кандидата 

242. Башинський О. А. Становлення та розвиток інституту покарання в 

кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919—1991 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" / Башинський Олександр Анатолійович ; Приват. ВНЗ 

"Ун-т короля Данила", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

4884 А] УДК 340.15:343.8](477)"1919/1991" 

243. Бойчук Д. С. Право людини на захист: загальнотеоретична характерис-

тика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 
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"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бойчук Дмитро 

Сергійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-5006 А] УДК 340.12:342.7 

244. Віконський В. В. Втілення ідеологічної функції права у сучасній правовій 

системі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Віконський 

Василь Васильович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-Франківськ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4889 А] 

 УДК 340.114(477) 

245. Грекул-Ковалик Т. А. Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині 

(1875—2015 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" / Грекул-

Ковалик Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича]. — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-4611 А] 

 УДК 340.12:[378:34](477.85-89)"1875/2015" 

246. Гуркова А. В. Акти місцевих органів публічної влади в Україні: 

теоретико-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Гуркова Аліна В'ячеславівна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: c. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4691 А] 

 УДК 340.134:352.073](477) 

247. Довганич В. А. Ґенеза правової ідеології в Галичині другої половини 

ХІХ — початку ХХ ст. (історико-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Довганич Василь Антонович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля 

Данила". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-4892 А] УДК 340.11(477.83/.86)"185/191" 

248. Ковач Я. В. Локальні нормативно-правові акти місцевого самовряду-

вання: поняття, особливості, проблеми правового регулювання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Ковач Ярослава Вікторівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4651 А] УДК 340.11:352 

249. Козоріз О. О. Організація та діяльність поліції на західноукраїнських 

землях у складі Республіки Польща (1921—1939) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Козоріз Оксана Олегівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4621 А] 

 УДК 340.12:351.74](477.8-89)"1921/1939" 

250. Мельник А. А. Якість закону: теоретико-методологічний та техніко-

юридичний 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" / 

Мельник Алла Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2018-4786 А] УДК 340.115 

251. Муринець Н. Я. Девіантна поведінка дитини: правовий вимір : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 

Муринець Наталія Ярославівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права, 
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[Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—

16 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0027 А] УДК 340.12:316.624-053.2 

252. Трошкіна К. Е. Становлення інституту громадянства в УНР та ЗУНР 

(1918—1921 рр): історико-порівняльне 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" / Трошкіна Катерина Евгенівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля 

Данила", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Івано-Франківськ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4834 А] 

 УДК 340.12:342.71](477)"1918/1921" 

253. Федорова Т. С. Господарська юстиція в системі інститутів сучасної 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Федорова Тетяна 

Сергіївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 100 пр. — [2018-4916 А] УДК 340.12:346.91 

254. Француз І. Г. Теоретико-правові аспекти примусового виконання судових 

рішень в 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" / 

Француз Іван Григорович ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4878 А] 

 УДК 340.132:347.952](477) 

255. Шутко Н. І. Зобов'язальне право за Цивільним кодексом Австрії 1811 

року та його застосування на західноукраїнських землях (1811—1939 роки) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Шутко Наталія Ігорівна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2018-4520 А] УДК 340.15:347.4](436:477.8)"1811/1939" 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

256. Гутник В. В. Право на захист у міжнародних кримінальних судах: 

доктрина та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Гутник Віталій Володимирович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—37 (47 назв). — 

1 20 пр. — [2018-5325 А] УДК 341.45:341.645 

257. Кулько А. В. Міжнародно-правове регулювання використання та охорони 

транскордонних прісних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Кулько Андрій Вадимович ; НАН України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2018. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41 

(40 назв). — 150 пр. — [2018-5259 А] УДК 341.224 

На ступінь кандидата 

258. Аносова Ю. В. Юрисдикція міжнародних судових органів щодо злочину 

геноциду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 

"Міжнар. право" / Аносова Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — 

Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4763 А] 

 УДК 341.645:341.485 

259. Півторак Г. Ф. Ґенеза інституту реального зв'язку судна з державою пра-

пора в міжнародному морському праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Півторак Галина Федорівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. ун-т "Одес. мор. 

акад."]. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: c. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

4702 А] УДК 341.225.5 

260. Шведа О. С. Міжнародно-правове регулювання інституту лобіювання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Шведа Ольга Сергіївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — 

Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0118 А] 

 УДК 341.217 

261. Яворський Я. Т. Правовий статус прокурора Міжнародного кримі-

нального суду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Яворський Ярослав Теодейович ; Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад.", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4958 А] УДК 341.645:343.163 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

262. Аверочкіна Т. В. Адміністративна юрисдикція України в прибережних 

водах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Аверочкіна Тетяна 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: 

c. 26—32. — 100 пр. — [2018-4683 А] УДК 342.95:341.221.23](477) 

263. Бориславська О. М. Європейська модель конституціоналізму: форму-

вання, сучасний стан, тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Бориславська 

Олена Марківна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (50 назв). — 100 пр. — [2019-0210 А] УДК 342.4(4) 

264. Губанова Т. О. Адміністративно-правові засади організації та функціо-

нування коледжів: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Губанова Тамара Олексіївна ; Запоріз. нац. ун-т, [ДВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Запоріжжя, 2018. — 29 с. — Бібліогр.: с. 20—24 (42 назви). 

— 100 пр. — [2018-4774 А] УДК 342.97:377.36 

265. Зливко С. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності керівників 

органів і установ виконання покарань в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Зливко Станіслав Володимирович ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України, [ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (45 назв). — 

100 пр. — [2019-0149 А] УДК 342.98:343.83-057.177](477) 

266. Легенький М. І. Адміністративно-правові засади формування та реа-

лізації державної політики у сфері освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Легенький Микола Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. 

— 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (38 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

5181 А] УДК 342.951:351.851 

267. Литвин Н. А. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної 

діяльності органів Державної фіскальної служби України : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Литвин Наталія Анатоліївна ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—33 (46 назв). — 100 пр. — [2019-0081 А] УДК 342.97:351.713.08](477) 

268. Максіменцева Н. О. Публічне адміністрування в галузі використання і 

охорони надр в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Максі-

менцева Надія Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Дніпров. нац. 

ун-т ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (48 назв). — 

100 пр. — [2018-4743 А] УДК 342.95:502.7](477) 

269. Миколенко О. М. Функції адміністративно-деліктного права : (теорет.-

прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Миколенко Олена 

Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Запоріжжя, 

2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (36 назв). — 100 пр. — [2018-4584 А] 

 УДК 342.9.03 

270. Москаленко С. І. Організаційні та правові засади регулювання відносин у 

сфері цивільної авіації в Україні: адміністративно-правова теорія і практика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Москаленко Сергій Іванович ; ПрАТ 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—

38 (28 назв). — 100 пр. — [2018-5066 А] УДК 342.95:656.7](477) 

На ступінь кандидата 

271. Барікова А. А. Систематизація права електронних комунікацій: адмі-

ністративно-правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Барікова Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4642 А] 

 УДК 342.95:[654+004.7 

272. Бондар О. В. Правове регулювання надання адміністративних послуг у 

сфері морського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бондар 

Олег Валентинович ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — 

Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4886 А]

 УДК 342.95:656.61 

273. Брус І. І. Організаційно-правові засади виховної діяльності в органах 

прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Брус Ірина 

Іванівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5044 А] 

 УДК 342.9:347.963](477) 

274. Бухарєв В. В. Адміністративно-правові засади забезпечення кібербезпеки 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бухарєв Владислав 

Вікторович ; Сум. держ. ун-т, [Ун-т сучас. знань]. — Суми, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2018-5007 А] УДК 342.95:004.7.056](477) 

275. Гавловський І. А. Адміністративно-правові відносини з використанням 

електронного цифрового підпису в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Гавловський Ігор Анатолійович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 17 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-

4802 А] УДК 342.95:004.056.55](477) 

276. Гальонкін С. А. Адміністративно-правове забезпечення апеляційного 

провадження в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гальонкін 

Сергій Анатолійович ; Сум. держ. ун-т, [Ун-т сучас. знань]. — Суми, 2018. — 24 с. 

— Бібліогр.: с. 20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5051 А] УДК 342.95:347.956](477) 

277. Голоднова Т. С. Контроль як гарантія законності управління майном 

військових формувань України: адміністративно-правові засади : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Голоднова Тетяна Станіславівна ; Держ. фіскал. 

служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 

19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0141 А] 

 УДК 342.95:[351.711:355 

278. Гомон Д. О. Адміністративно-правове та організаційне забезпечення 

охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гомон 

Дар'я Олегівна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-4568 А] 

 УДК 342.95:351.773](477) 

279. Грінь А. А. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади України 

та їх реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Грінь Андрій 

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

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 130 пр. — [2019-0143 А] 

 УДК 342.98:35.085](477) 

280. Драпайло В. В. Правовий режим зберігання товарів під митним конт-

ролем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Драпайло Вікторія Валеріїв-

на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: c. 17—18. — 

100 пр. — [2018-4694 А] УДК 342.95:351.713 

281. Іванець М. Г. Адміністративно-правові засади запобігання корупції в 

органах прокуратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Іванець 

Микола Григорович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. 

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

4808 А] УДК 342.95:347.963:343.35](477) 

282. Коваленко А. О. Адміністративно-правовий статус Державної фіскальної 

служби в умовах реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Коваленко Анатолій Олександрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персона-

лом". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5219 А]

 УДК 342.97:351.713](477) 

283. Коваленко Ю. О. Адміністративно-правовий механізм інформаційного 

забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 
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фінанс. право; інформ. право" / Коваленко Юрій Олександрович ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-5220 А] УДК 342.95:343.35]:351.74](477) 

284. Маринів А. В. Системно-структурна організація місцевого самовряду-

вання у Французькій Республіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Маринів Андрій 

Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: c. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-4698 А] УДК 342.553(44) 

285. Миргород-Карпова В. В. Адміністративно-правовий механізм забез-

печення контролю за міжнародними фінансами в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Миргород-Карпова Валерія Валеріївна ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-5026 А]

 УДК 342.95:339.7.025.12](477) 

286. Панькова З. Л. Адміністративні послуги у сфері економіки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Панькова Зоряна Леонідівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: c. 17—18. — 100 пр. 

— [2018-4548 А] УДК 342.951:33 

287. Рябов О. А. Повстанський рух селян Київщини в українському дер-

жавотворенні 1917—1921 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Рябов Олександр Анатолійович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Івано-Франківськ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4869 А] 

 УДК 342(477):323.269.6(477.41-22)]"1917/1921" 

288. Сірко В. С. Адміністративно-правове забезпечення волонтерської діяль-

ності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сірко Вікторія 

Сергіївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2018-4794 А] 

 УДК 342.97:364-322](477) 

289. Сокіран М. В. Адміністративно-правові засади апроксимації законо-

давства України до законодавства ЄС у сфері поводження з відходами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Сокіран Максим Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ "Між-

регіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2018-5074 А] УДК 342.9:628.4.03](477:4-6ЄС) 

290. Спицька Л. В. Публічно-сервісна діяльність як складова адміністративної 

діяльності 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" / Спицька Ліана Вікторівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Ун-т держ. фіскал. 

служби України]. — Тернополь, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-4795 А] УДК 342.97:35.078 

291. Сулім В. В. Адміністративно-правовий статус господарських судів Ук-

раїни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
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"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сулім Владислав Воло-

димирович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4829 А] УДК 342.95:347.962](477) 

292. Торяник О. Ю. Конституційно-правовий статус прокуратури України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Торяник Олег Юрійович ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-4634 А] УДК 342.56:347.963](477) 

293. Харківський С. А. Адміністративно-правовий захист земельних ресурсів 

України від нераціонального використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Харківський Сергій Анатолійович ; Ун-т мит. справи та фінансів, [ПВНЗ 

"Міжнар. ун-т бізнесу і права"]. — Дніпро, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(8 назв). — 100 пр. — [2018-4953 А] УДК 342.95:332.363](477) 

294. Червякова О. В. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав 

суб'єктів підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Червякова Оксана Вікторівна ; Класич. приват. ун-т, [НДІ публіч. 

права]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — 

[2018-5036 А] УДК 342.922:334](477) 

295. Шорський П. О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення 

виборчих прав громадян в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Шорський Павло Олександрович ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ]. 

— Суми, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5040 А]

 УДК 342.95:342.8](477) 

296. Яковенко А. В. Адміністративна відповідальність за невиконання судових 

рішень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Яковенко Антон Воло-

димирович ; Ун-т мит. справи та фінансів, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Дніпро, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4959 А]

 УДК 342.9 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

297. Запотоцький А. П. Теоретичні основи та практика розслідування зло-

чинів у сфері будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Запотоцький Андрій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2018. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5293 А] 

 УДК 343.98:[343.3:69 

298. Мозоль С. А. Кримінологічна безпека в Україні: феномен та наукові 

засади забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Мозоль 

Станіслав Анатолійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Харків, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31. — 100 пр. — [2018-5065 А] 

 УДК 343.9(477) 
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299. Пузирьов М. С. Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк у зарубіжних країнах: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пузирьов Михайло Сергійович ; Держ. 

фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, [Акад. держ. 

пенітенціар. служби]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—36. — 

100 пр. — [2018-4988 А] УДК 343.8.05(1-87) 

300. Шеремет О. С. Органи місцевого самоврядування як суб'єкт запобігання 

злочинам : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Шеремет Олег 

Семенович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Класич. 

приват. ун-т]. — Харків, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2018-

5079 А] УДК 343.85 

301. Юсупов В. В. Криміналістика в Україні у ХХ — на початку ХХІ ст. : (іст.-

теорет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Юсупов Володимир Васильович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. — [2018-

4957 А] УДК 343.98(477)"19/201" 

На ступінь кандидата 

302. Акулова Н. В. Кримінально-правова характеристика посягання на життя 

представника іноземної держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Акулова Ніна Володимирівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 140 пр. — [2018-4882 А] УДК 343.6-054.6 

303. Астахова О. О. Обстановка вчинення злочину за кримінальним правом 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Астахова Олександра 

Олександрівна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 1 40 пр. — [2018-4883 А] УДК 343.23(477) 

304. Безкоровайний Б. В. Криміналістична ідентифікація за уявним образом 

під час пред'явлення для впізнання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Безкоровайний Богдан Вікторович ; М-во внутр. 

справ України, Нац. акад. внутр. справ, [Нац. акад. прокуратури України, Ген. 

прокуратура України]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4723 А] УДК 343.982.32 

305. Бурдега Р. В. Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивній 

злочинності у Причорноморському регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Бурдега Ростислав Володимирович ; М-во внутр. справ України, 

Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: c. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-4524 А] УДК 343.9:343.85](477.7) 

306. Буряк О. О. Процесуальне керівництво розслідуванням прийняття про-

позиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
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криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Буряк Олександр 

Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5047 А] УДК 343.132:343.352 

307. Винокуров О. В. Захист прав підозрюваного при затриманні та засто-

суванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Винокуров Олек-

сандр Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5207 А] 
 УДК 343.125/.126:342.726](477) 

308. В'язовченко О. В. Міжнародне співробітництво під час розслідування 

ухилень від сплати податків транснаціонального характеру : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / В'язовченко 
Олександр Валерійович ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Нац. ун-т держ. фіскал. служби 

України]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5050 А] УДК 343.10 

309. Гричанюк М. В. Механізм протидії злочинності неповнолітніх : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Гричанюк Марина Володимирівна ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2018-5053 А] УДК 343.91-053.6:343.85 

310. Груздь О. І. Розслідування умисних вбивств, учинених при перевищенні 
меж необхідної оборони : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Груздь Олександр Іванович ; М-во внутр. справ України, Нац. 

акад. внутр. справ. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 
— [2018-4728 А] УДК 343.98:343.611](477) 

311. Даніч Є. О. Використання спеціальних знань під час проведення слідчого 

експерименту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Даніч Євгенія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-5054 А] УДК 343.983 

312. Доліновський Ю. С. Особливості виявлення та розслідування злочинів, 

що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров'я : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Долі-

новський Юрій Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Приват. ВНЗ "Львів. 

ун-т бізнесу та права"]. — Львів, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 
100 пр. — [2018-4488 А] УДК 343.35:[351.712:614 

313. Єрмолаєва-Задорожня С. В. Кримінологічна характеристика пере-

шкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів та його 

запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Єрмолаєва-

Задорожня Світлана Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем 

злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — 

Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0231 А]

 УДК 343.9:351.74(477) 
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314. Заічко О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання незаконній 

порубці лісу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Заічко Олена 

Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0065 А] 

 УДК 343.9:[343.77:630*9 

315. Іваницький Я. О. Закономірності адвокатської діяльності як складова 

предмета криміналістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Іваницький Ярослав Олегович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — 

Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-5131 А] 

 УДК 343.98:347.965 

316. Іваніна Ю. В. Підстави кримінально-правової кваліфікації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Іваніна Юлія Вікторівна ; Класич. приват. 

ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 150 пр. — 

[2018-5020 А] УДК 343.214 

317. Климосюк А. С. Кримінальна відповідальність за диверсію : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Климосюк Андрій Сергійович ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2018-5218 А] УДК 343.326(477) 

318. Ковалевська Є. В. Використання спеціальних медичних знань під час 

розслідування злочинів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Ковалевська Євгенія Валеріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2018. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4814 А] 

 УДК 343.98:340.6 

319. Козаченко В. І. Засада законності у кримінальному процесі Федеративної 

Республіки Німеччини та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Козаченко Вікторія Іванівна ; Акад. адвокатури 

України, [Нац. акад. прокуратури України Ген. прокуратури України]. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-5058 А] 

 УДК 343.13(430+477) 

320. Козленко А. А. Належність та допустимість доказів 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" / Козленко Анна Андріївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5025 А] УДК 343.14 

321. Кончук Н. С. Кримінальна відповідальність за державну зраду : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Кончук Наталія Сергіївна ; М-во внутр. 

справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0019 А] УДК 343.322(477) 
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322. Курафєєв В. В. Кримінальна відповідальність за порушення рівноправ-

ності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних 

переконань, інвалідності та за іншими ознаками (ст. 161 КК України): аналіз складу 

злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Курафєєв Віктор 

Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2018-4625 А] УДК 343.412(477) 

323. Лазарєв А. П. Механізм проведення слідчих (розшукових) дій у кри-

мінальному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Лазарєв Андрій Павлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4855 А]

 УДК 343.132 

324. Лушпієнко В. М. Показання свідка як процесуальне джерело доказів у 

кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Лушпієнко Вадим Миколайович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-4935 А] УДК 343.14 

325. Марадіна Ю. С. Катування: соціальна обумовленість і склад злочину : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Марадіна Юлія Сергіївна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19. — 

100 пр. — [2018-5140 А] УДК 343.615 

326. Махатадзе К. Г. Залишення в небезпеці та ненадання допомоги особі, яка 

перебуває в небезпечному для життя стані: кримінологічне дослідження : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Махатадзе Карина Георгіївна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад." М-ва освіти і науки України. — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4654 А] УДК 343.98:343.62 

327. Михальченко Н. М. Згода потерпілого у кримінальному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Михальченко Наталія Миколаївна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4939 А] 

 УДК 343.223(477) 

328. Морозов Д. А. Розслідування незаконного посіву або вирощування 

снотворного маку чи конопель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Морозов Демид Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, М-во внутр. справ 

України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2019-0170 А] УДК 343.98:343.575 

329. Оксюта Т. Г. Процесуальний статус запасного судді у судовому про-

вадженні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Оксюта Тарас Григорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
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[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5028 А] УДК 343.162:343.13](477) 

330. Олефір Л. І. Кримінально-виконавчі засади застосування пробації в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Олефір Людмила 

Іванівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4825 А] УДК 343.8(477) 

331. Опанасенко Н. О. Криміналістична характеристика та основні положення 

розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері 

житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Опанасенко Наталія Олегівна ; Акад. адвокатури України, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2018. — 23 с. — 

Бібліогр.: с. 20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5068 А] УДК 343.98:343.53:332.83 

332. Панченко О. В. Кримінальне провадження щодо юридичної особи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Панченко 

Ольга Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-4509 А] 

 УДК 343.1:347.19 

333. Піцик Ю. М. Кіберзлочини проти власності: кримінально-правова та 

кримінологічна характеристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Піцик 

Юрій Миколайович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0177 А] 

 УДК 343.7:004.7]:343.9 

334. Поцілуйко В. М. Процесуальні особливості застосування заходів забез-

печення провадження в кримінальних справах та справах про адміністративні 

правопорушення: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Поцілуйко Віталій Михайлович ; М-во 

внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, [Запоріз. нац. ун-т]. — Одесса, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-4512 А] 

 УДК 343.13:343.3/.7 

335. Романишин О. Р. Кримінально-правове забезпечення охорони порядку 

виконання судових рішень в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Романишин Олена Романівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Ко-

рецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-4943 А] УДК 343.18(477) 

336. Руденко В. І. Мотиви вчинення злочинів персоналом установ виконання 

покарання України: поняття та запобігання їх реалізації на практиці : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Руденко Вячеслав Іванович ; Класич. приват. 

ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — 

[2018-5030 А] УДК 343.97:343.83](477) 

337. Рябченюк Ю. В. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або 

пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-
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заповідного фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рябченюк 

Юлія Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: c. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-4710 А] 

 УДК 343.77(1-751) 

338. Свінціцька О. П. Розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної 

експлуатації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Свінціцька Олена Петрівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2019-0187 А] УДК 343.431:343.54 

339. Семенюк Н. М. Час вчинення злочину за кримінальним правом України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Семенюк Назарій Миколайович ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-4991 А] УДК 343.9(477) 

340. Сподарик Н. І. Кримінологічне запобігання підрозділами Національної 

поліції України насильницьких злочинів проти життя та здоров'я особи, що 

вчиняються студентами ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / 

Сподарик Наталія Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т 

бізнесу та права"]. — Львів, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4515 А] УДК 343.91-057.875:351.74](477) 

341. Стаскевич Г. С. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних 

із дорожньо-транспортними пригодами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Стаскевич Ганна Сергіївна ; Приват. ВНЗ 

"Європ. ун-т". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-5075 А] УДК 343.98:343.346 

342. Степанов А. Б. Співвідношення прокурорського нагляду, відомчого та 

судового контролю під час досудового розслідування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Степанов Артем Борисович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2018-5153 А] УДК 343.13:343.163 

343. Трекке А. С. Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання 

винуватості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Трекке Артем Сергійович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. 

фіскал. служби України, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-

4915 А] УДК 343.137:343.144 

344. Чечин М. Ю. Освіта як засіб виправлення і ресоціалізації засуджених до 

позбавлення волі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чечин Микита 
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Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2018-4597 А] УДК 343.82:[316.614:37 

345. Чорнуха О. С. Кримінально-правове забезпечення добросовісної конку-

ренції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чорнуха 

Олександр Сергійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. 

— Харків, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5037 А]

 УДК 343.37:339.137.27](477) 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

346. Іванюта Н. В. Функції господарського процесуального права: теоретико-

практичні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Іванюта Наталя Валеріївна ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2018. — 34 с. — Бібліогр.: с. 24—30 

(59 назв). — 130 пр. — [2018-4732 А] УДК 346.91 

На ступінь кандидата 

347. Білоусова Я. О. Правові засади здійснення дистриб'юторської діяльності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Білоусова Ярослава Олексіївна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого, [НДІ прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук 

України]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — 

[2018-4604 А] УДК 346:347.732](477) 

348. Віннічук Р. І. Господарсько-правове забезпечення перестрахування в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Віннічук Роман Іванович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 120 пр. — 

[2018-4725 А] УДК 346.1:368.029](477) 

349. Демченко Я. О. Господарсько-правові аспекти реалізації майнових прав 

інтелектуальної власності, їх охорони та захисту в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. 

право" / Демченко Ярослав Олександрович ; Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Між-

регіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0059 А] УДК 346.2:347.77/.78](477) 

350. Загородня Н. В. Джерела господарського процесуального права : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-

процес. право" / Загородня Наталя В'ячеславівна ; НАН України, Ін-т екон.-прав. 

дослідж. — Київ, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — 130 пр. — [2018-

4730 А] УДК 346.91 

351. Кабенок Ю. В. Правове регулювання арбітражного управління в про-

цедурі банкрутства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Кабенок Юлія Валеріївна ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(16 назв). — 130 пр. — [2018-5252 А] УДК 346.93(477) 
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352. Попович Т. Г. Стандартизація як засіб регулювання господарської 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Попович Тетяна Григорівна ; Нац. акад. прав. 

наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 

2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (17 назв). — 150 пр. — [2018-

5226 А] УДК 346.544.4 

353. Сопова К. А. Предмет і засоби доказування у справах щодо прав на 

торговельну марку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Сопова Катерина Андріївна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, 

[НДІ інтелект. власності]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

150 пр. — [2018-4950 А] УДК 346.9:347.233 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

354. Данилюк М. Б. Корпоративні інвестиційні фонди як учасники 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" / 

Данилюк Марина Богданівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 1 50 пр. — [2018-5170 А] УДК 347.191.1:330.322 

355. Кашканова Н. Г. Цивільно-правове регулювання застосування медико-

біологічних експериментів на людях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Кашканова Наталія Геннадіївна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-4930 А] УДК 347.132:616-092.6 

356. Романюк В. А. Позовна давність у цивільному праві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Романюк Віталія Анатоліївна ; 

Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4910 А] УДК 347.131.2 

357. Саветчук В. М. Правове регулювання злиття та приєднання юридичних 

осіб за правом України та Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Саветчук Віталій Миколайович ; Навч.-наук. юрид. 

ін-т, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 150 пр. — [2018-5189 А] 

 УДК 347.191.6(477+4-6ЄС) 

358. Яроцька М. В. Юридичний склад як підстава виникнення майнових 

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" / 

Яроцька Марина Віталіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 

підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 150 пр. — [2018-4960 А] УДК 347.13 
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347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

359. Біленко В. І. Договірне регулювання відносин, що виникають у зв'язку із 

застосуванням допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Біленко Віталій Ігорович ; Нац. акад. прав. наук 

України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 150 пр. — [2018-5203 А] 

 УДК 347.44:[614.253.83:618.2/.7-089.888.11 

360. Весна Н. О. Зміна та розірвання договору як цивільне правовідношення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Весна Наталія 

Олександрівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмель-

ницький, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4923 А]

 УДК 347.439 

361. Дмитренко В. Ю. Виконання іпотечного зобов'язання за цивільним 

законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Дмитренко Володимир Юрійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права 

і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(23 назви). — 150 пр. — [2018-5212 А] УДК 347.466/.468(477) 

362. Криса М. В. Договір підряду на геологічне вивчення надр за державним 

замовленням : (цивіл.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Криса Микола Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [НДІ 

приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Нац. акад. прав. наук 

України]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-4817 А] УДК 347.454.3:553.04](477) 

347.5 Позадоговірне зобов'язальне право. Зобов'язання  

за законом 

На ступінь кандидата 

363. Мамушкіна А. І. Відшкодування шкоди потерпілим від терористичних 

актів: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. 

приват. право" / Мамушкіна Альона Ігорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Нац. акад. 

прокуратури України]. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-4819 А] УДК 347.513:343.326 

347.6 Сімейне право. Спадкове право 

На ступінь доктора 

364. Сафончик О. І. Шлюбні правовідносини в Україні: теорія і практика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сафончик Оксана 

Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: c. 26—35. 

— 100 пр. — [2018-4711 А] УДК 347.62(477) 
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347.7 Комерційне (торговельне) право 

На ступінь кандидата 

365. Дюкарєва-Бержаніна К. Ю. Охорона прав інтелектуальної власності 
співавторів творів науки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2019-0062 А] УДК 347.77/.78:001.8 

366. Митник А. К. Науковий парк як суб'єкт правовідносин інтелектуальної 
власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Митник Анна 
Костянтинівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2018-4823 А] УДК 347.77(477) 

367. Поліщук Я. В. Ставка податків і зборів: правова природа і класифікація : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 
право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Поліщук Яна Валеріївна ; Запоріз. 
нац. ун-т, [Ун-т держ. фіскал. служби України, Держ. фіскал. служба України]. — 
Запоріжжя, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2018-
4511 А] УДК 347.73:336.221 

368. Рядінський Є. О. Фінансово-правове регулювання виробництва та обігу 
алкогольної продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Рядінський Єгор Олександрович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. 
міжнар. ун-т]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 
— 100 пр. — [2018-4755 А] УДК 347.73:663.5](477) 

369. Сліденко А. В. Захист інтересів платників податків при застосуванні 
заходів податкового примусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Сліденко Андрій Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5151 А] 

 УДК 347.73 
370. Старосєльцева О. В. Фінансово-правове регулювання державного со-

ціального страхування в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Старосєльцева Оксана Валеріївна ; Класич. приват. ун-т, [Донец. юрид. ін-т МВС 
України (м. Кривий Ріг)]. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). 
— 150 пр. — [2018-5034 А] УДК 347.73:364.3](477) 

371. Чорний О. А. Принцип фіскальної достатності у фінансово-правовому 
регулюванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Чорний Олександр 
Анатолійович ; Ун-т мит. справи та фінансів, [Ун-т держ. фіскал. служби України 
Держ. фіскал. служби України]. — Дніпро, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 
(14 назв). — 100 пр. — [2018-4954 А] УДК 347.73 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

372. Андронов І. В. Судові рішення в цивільному процесі України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 
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процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Андронов Ігор Володимирович ; 
Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 42 с. — Бібліогр.: с. 35—38. — 
100 пр. — [2018-4601 А] УДК 347.951(477) 

373. Бірюкова А. М. Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна 

модель у контексті процесів глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Бірюкова Аліна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Акад. адвокатури 

України]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2019-0128 А] УДК 347.965(477) 

374. Джавадов Х. А. Теоретичні проблеми ефективності цивільного судо-

чинства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Джавадов 

Хікмет Аловсат огли ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — 

Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — [2018-4925 А] УДК 347.9 

На ступінь кандидата 

375. Бережанський Г. І. Організаційно-правові засади реалізації права на 

справедливий суд: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Бережанський Геннадій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2018-

5241 А] УДК 347.97/.99.05 

376. Деменчук М. О. Роль Верховного Суду у забезпеченні єдності судової 

практики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Деменчук Марина 

Олександрівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: 

c. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4692 А] УДК 347.991(477) 

377. Єременко Ю. А. Правові та організаційні основи спеціалізації органів 

прокуратури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Єременко Юрій Анато-

лійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0146 А] УДК 347.963(477) 

378. Коцкулич В. В. Формування професійної правосвідомості судді та 

суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура 

та адвокатура" / Коцкулич Вероніка Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2018-5178 А] УДК 347.962.3/.6 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

379. Вакарюк Л. В. Система правових режимів у трудовому праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Вакарюк Людмила Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. — 35 с. — 

Бібліогр.: с. 28—31 (41 назва). — 100 пр. — [2018-5009 А] УДК 349.2(477) 

380. Дашутін І. В. Проблеми правового регулювання забезпечення законності 

у трудових відносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
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спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Дашутін Ігор Володимирович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2018. — 

39 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (33 назви). — 100 пр. — [2018-4971 А] УДК 349.2 

381. Журавель В. І. Співвідношення індивідуальних та колективних форм 

захисту трудових прав працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Журавель Валентина 

Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 

2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (33 назви). — 100 пр. — [2018-4973 А] 

 УДК 349.2 

382. Куцевич М. П. Проблеми захисту трудових прав працівника засобами 

кримінального права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." ; 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Куцевич Максим Петрович ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Одеса, 2018. — 41 с. — 

Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2018-4978 А] УДК 349.2:343.211.3 

На ступінь кандидата 

383. Авраменко О. І. Правове регулювання робочого часу працівників органів 

прокуратури в Україні та країнах ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Авраменко Олександр 

Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

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

4961 А] УДК 349.235:347.963](477+4-6ЄС) 

384. Мороз Т. П. Правове регулювання професійної підготовки державних 

службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Мороз Тарас Павлович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4985 А] УДК 349.2:35.08 

385. Шелудяков Р. С. Правове регулювання трудової діяльності працівників 

поліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Шелудяков Роман Сергійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4998 А] 

 УДК 349.2:351.74 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

386. Березіна Н. Ю. Правовий режим використання та охорони мисливських 

угідь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Березіна Наталя 

Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4643 А] УДК 349.414/.415:630*15 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь доктора 

387. Орлів М. С. Механізми державного регулювання підвищення кваліфікації 

керівних кадрів органів влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Орлів Мар'яна 
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Степанівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 27—33 (53 назви). — 100 пр. — [2019-0093 А] 

 УДК 35.088.6(477) 

На ступінь кандидата 

388. Муравицька Г. В. Інформаційно-ресурсне забезпечення галузі науки 

"Державне управління" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Муравицька Ганна Василівна ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4657 А] УДК 35-028.42:001.102 

389. Олешко О. М. Управління конфліктами інтересів у професійній діяль-

ності державних службовців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.03 "Держ. служба" / Олешко Олексій Миколайович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр., 

[Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — 

Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-

4788 А] УДК 35.08:316.485.6 

390. Рильська В. В. Децентралізація державного управління: європейський 

досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Рильська Вікторія Володимирівна ; Між-

регіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(13 назв). — 130 пр. — [2018-5112 А] УДК 35.071.6(4) 

391. Савчук Л. С. Участь інститутів молодіжного парламентаризму у державо-

творчих процесах України: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 

держ. упр." / Савчук Любов Сергіївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, 

[Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2018. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — [2018-5148 А] 

 УДК 35.07:323.21-053.6](477) 

392. Слоньовський М. В. Розвиток людських ресурсів в системі публічного 

управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Слоньовський Михайло Васильович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України, [ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. 

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

5270 А] УДК 35.08 

393. Сухенко В. В. Особливості функціонування політико-адміністративних 

систем сучасних європейських країн: досвід для України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Сухенко Володимир Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. 

— [2018-4830 А] УДК 35.07(4) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

394. Гбур З. В. Державне управління економічною безпекою України в 

контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Гбур Зоряна Володимирівна ; 
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Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, ПАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2018. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—30 (83 назви). — 

130 пр. — [2018-4610 А] УДК 351.863(477) 

395. Мануілова К. В. Концепція децентралізації публічної влади в політико-

управлінській традиції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Мануілова Катерина 

Віталіївна ; Класич. приват. ун-т, [Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України]. — Запоріжжя, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 

(54 назви). — 150 пр. — [2018-4744 А] УДК 352.071.6:32](477) 

396. Машненков К. А. Державна екологічна політика в умовах розвитку 

інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Машненков Костянтин 

Анатолійович ; Класич. приват. ун-т, [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України]. — Запоріжжя, 2018. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 150 пр. — [2018-4746 А] 

 УДК 351:502/504](477) 

397. Олійник В. В. Теоретико-методологічні засади державного управління 

післядипломною освітою в контексті євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Олійник 

Володимир Вікторович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Держ. ВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 33—37 (36 назв). — 100 пр. — [2018-4661 А] 

 УДК 351.851:378.046-021.68](477:4-6ЄС) 

398. Омаров А. Е. Механізми формування та реалізації державної політики 

екологічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.05 "Держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони громад. 

порядку" / Омаров Азад Енвер огли ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 

2019. — 41 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (36 назв). — 100 пр. — [2019-0092 А] 

 УДК 351.777(477) 

399. Пасічник В. М. Теоретико-методологічні засади формування державної 

політики національної безпеки в контексті української національної ідеї : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та 

історія держ. упр." / Пасічник Василь Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр., Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—38 (57 назв). — 1 30 пр. — 

[2018-4865 А] УДК 351.86:323.1](477) 

400. Полякова О. С. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку 

правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Полякова Ольга Станіславівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 

Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(44 назви). — 100 пр. — [2018-5311 А] УДК 351.851:34](477) 

401. Федорчак В. В. Механізми державного управління ризиками виникнення 

надзвичайних ситуацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Федорчак Віктор 

Васильович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: c. 32—36 (31 назва). — 100 пр. — [2018-4718 А] УДК 351.86(477) 
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402. Шульга Н. Д. Державна освітня політика як інструмент соціально-

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

держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Шульга Наталія 

Дмитрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 36 с. 

— Бібліогр.: с. 30—33 (39 назв). — 100 пр. — [2018-4679 А] УДК 351.851(477) 

На ступінь кандидата 

403. Адамов Д. В. Податковий механізм державного регулювання розвитку 

малого бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Адамов Дмитро Валерійович ; Донец. держ. 

ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4641 А] 

 УДК 351.713:[336.22:334.012.61-022.51-022.55 

404. Алієва П. І. Механізми державного регулювання міжнародного спів-

робітництва закладів вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Алієва Поліна 

Ільхамівна ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5121 А] 

 УДК 351.85:378.014.25](477) 

405. Артеменко О. В. Державна політика щодо природокористування у 

контексті забезпечення національної безпеки України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Артеменко Олександр Валерійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: c. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2018-4522 А] УДК 351:330.15](477) 

406. Братко Б. Е. Фінансовий механізм державного регулювання ринку 

житлової нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Братко Богдан Едуардович ; Нац. ун-т 

цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-5125 А] УДК 351.82:332.85 

407. Дмитренко В. І. Механізми впровадження електронного урядування на 

місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дмитренко Валерій Іванович ; Ін-т підгот. 

кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4972 А] УДК 352.075:004 

408. Зелинська Н. Є. Механізми державного управління людськими ресурсами 

в системі регіональної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зелинська Наталя Євгенівна ; Ін-т 

підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4928 А]

 УДК 354:005.95/.96 

409. Івженко І. Б. Взаємодія органів місцевого самоврядування із суб'єктами 

волонтерської діяльності у соціальній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Івженко 

Інна Борисівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0151 А] 

 УДК 352.072:364-322 

410. Кравченко Т. В. Формування та реалізація державної політики у сфері 

управління соціальними ризиками в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Кравченко Тетяна 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 150 пр. — [2018-4736 А] УДК 351.84(477) 

411. Кропивницький Р. С. Удосконалення механізму державного управління 

науковою діяльністю наукових установ системи МВС України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Кропивницький Роман Станіславович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

0021 А] УДК 351.854(477) 
412. Масик М. З. Організаційно-правовий механізм державно-приватного 

партнерства у житлово-комунальній сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Масик 

Марія Зіновіївна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4937 А]
 УДК 351.072:332.8](477) 

413. Матвєєнко О. В. Організаційно-правові засади державного контролю над 

озброєнням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Матвєєнко Олександр Васильович ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 100 пр. — [2018-4784 А] 

 УДК 351.864:342.95](477) 

414. Матвійчук О. А. Державна політика у сфері інформатизації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми 
держ. упр." / Матвійчук Олег Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2018-4745 А] 

 УДК 351:004 

415. Міщенко І. П. Формування державного механізму інформаційного за-
безпечення розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Міщенко Ірина Петрівна ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 110 пр. — [2018-4984 А] УДК 351:332.143 
416. Мусієнко А. В. Компаративний аналіз державного регулювання діяль-

ності, пов'язаної з трансплантацією у розвинених країнах світу: досвід для України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 

"Механізми держ. упр." / Мусієнко Андрій Володимирович ; Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 110 пр. — 
[2019-0028 А] УДК 351.773:616-089.843](100-775+477) 

417. Охримович М. М. Інвестиційна безпека України: діагностика стану та 

механізми забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Охримович Мар'яна Михайлівна ; М-во 
внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4547 А]

 УДК 351.863:330.322](477) 

418. Сердюкова О. Є. Механізми забезпечення інноваційного розвитку 

територій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 
[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сердюкова Олена Євгенівна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-4947 А] 

 УДК 351:330.341.1](477) 
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419. Суздалєва О. С. Механізм реалізації державної політики відновлення 

постраждалих від конфлікту територій України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Суздалєва 

Олена Сергіївна ; Донец. держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4716 А] 

 УДК 351.86(477.61/.62-07) 

420. Юхненко М. А. Організаційний механізм державного управління казна-

чейською службою України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Юхненко Михайло Анато-

лійович ; Донец. держ. ун-т упр. — Маріуполь (Донец. обл.), 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4680 А] 

 УДК 351.72:336.1.07](477) 

421. Якайтіс І. Б. Механізми державного управління інноваційним розвитком 

вищої освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Якайтіс Інга Бронюсівна ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5160 А] 

 УДК 351.851:378](477) 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення.  

Соціальний захист 

На ступінь доктора 

422. Бриндіков Ю. Л. Теорія та практика реабілітації військовослужбовців-

учасників бойових дій в системі соціальних служб : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Бриндіков Юрій 

Леонідович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Хмельниц. нац. ун-т]. 

— Тернопіль, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (63 назви). — 100 пр. — 

[2019-0213 А] УДК 364-78:355.09 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

423. Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія і 

сучасність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Микитюк Володимир Ількович ; Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (72 назви). — 100 пр. — [2018-4787 А] 

 УДК 37.013.2(477)"188/191"(092) 

424. Розлуцька Г. М. Культурно-освітня й науково-педагогічна діяльність 

Греко-Католицької Церкви на Закарпатті у формуванні національної самосвідомості 

дітей та молоді (1646—1947 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Розлуцька Галина 

Миколаївна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 

2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: c. 32—35 (41 назва). — 100 пр. — [2018-4708 А] 

 УДК 37.014.52:271.4](477.87)"1646/1947" 
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На ступінь кандидата 

425. Боднар Д. М. Педагогічна та науково-методична спадщина О. Р. Мазур-

кевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 

"Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Боднар Дмитро Миколайович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2019. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0209 А] 

 УДК 37.013(477)"19"(092) 

426. Зубрицький І. Я. Розвиток ідей щодо профілактики соціальних відхилень 

у неповнолітніх на сторінках української педагогічної періодики Східної Галичини 

(1918—1939 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.05 "Соц. педагогіка" / Зубрицький Ігор Ярославович ; Тернопіл. нац. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0234 А] 

 УДК 37.013.42:316.624]-053.6:070(477.83/.86)"1918/1939" 

427. Поліщук О. А. Трудова реабілітація осіб з обмеженими можливостями 

здоров'я в умовах реабілітаційних центрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Поліщук Олена Андріївна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4751 А]

 УДК 37.013.42:364-57-787.4-056.24/.29 

428. Турчин І. М. Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Турчин Ірина Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4670 А] 

 УДК 37.013(81)"19"(092) 

37.09 Організація навчання та виховання 

На ступінь кандидата 

429. Пукас І. Л. Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі 

співпраці школи з закладами педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Пукас 

Іванна Леонідівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — Рівне, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-4513 А] УДК 37.091.12:005.963.5 

373 Види загальноосвітніх шкіл 

На ступінь кандидата 

430. Рибак Т. М. Організація навчальної діяльності з української мови і 

літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945—1996 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Рибак Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Хмельниц. 

гуманітар.-пед. акад.]. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-4664 А] 

 УДК 373.016:[811.161.2+821.161.2.09]](100=161.2)"1945/1996" 
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373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

431. Безсонова О. К. Професійний розвиток молодих педагогів в умовах 

дошкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Безсонова Ольга Костянтинівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0204 А] 

 УДК 373.2.091.12:005.963 

432. Дихта-Кірфф В. Л. Формування у старших дошкільників креативності в 

центрах розвитку дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Дихта-Кірфф Вікторія Леонідівна ; Ін-т проблем 

виховання НАПН України, [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. — Київ, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2018-5017 А] 

 УДК 373.2.015.31 

433. Ковалюк О. М. Управління діяльністю керівників дошкільних навчаль-

них закладів на засадах здоров'язбережувальних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Ковалюк Оксана Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ 

"Ун-т менеджменту освіти", [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-4815 А] 

 УДК 373.2.091.113:005.336:613 

434. Чечко Т. М. Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з особ-

ливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Чечко Тетяна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—18 (14 назв). — 104 пр. — [2018-4557 А] 

 УДК 373.2.013.42-056.26:37.064.1 

435. Шкребтієнко Л. П. Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку засобами художньої літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Шкребтієнко Людмила 

Петрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Приват. 

ВНЗ "Київ. ін-т бізнесу та технологій"]. — Одеса, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0195 А] УДК 373.2.017.4:821-93.09 

373.3 Початкова школа 

На ступінь доктора 

436. Барбашова І. А. Дидактична система сенсорного розвитку молодших 

школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 

"Теорія навчання" / Барбашова Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 27—33 (74 назви). — 100 пр. — [2018-4765 А] 

 УДК 373.3.026:159.937.523 

На ступінь кандидата 

437. Буклов Ю. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у 

позакласній та позашкільній виховній роботі (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
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педагогіка та історія педагогіки" / Буклов Юрій Миколайович ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 17 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4768 А] УДК 373.3/.5.017.4 

438. Руда Г. С. Розвиток музичних здібностей учнів початкової школи в 

процесі ігрової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Руда Галина Станіславівна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5147 А] УДК 373.3.016:78 

439. Шевчук О. В. Формування екологічної поведінки учнів початкової школи 

засобами української етнічної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Шевчук Олександра 

Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5038 А] 

 УДК 373.3.015.31:502/504]:398(=161.2) 

373.5 Середні школи 

На ступінь кандидата 

440. Асманов А. Р. Виховання почуття Батьківщини в старшокласників у 

процесі вивчення кримськотатарської літератури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Асманов 

Алим Расимович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. — Миколаїв, 2018. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-4722 А] УДК 373.5.035:[37.016:821.512.19.09 

441. Нестеренко С. В. Формування етнокультурної компетентності учнів 

старшої школи у процесі вивчення громадянської лірики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Нестеренко Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4824 А] 

 УДК 373.5.016:821.161.2.09 

442. Топоренко О. Ю. Військова підготовка старшокласниць на західноук-

раїнських землях у роки Другої Речі Посполитої (1922—1939 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Топоренко Олександр Юрійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка. — Тернопіль, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 

100 пр. — [2018-5193 А] УДК 373.5.016:355]-055.25(477.8-89)"1922/1939" 

443. Тумак О. М. Становлення і розвиток методики навчання англійської мови 

на Буковині (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Тумак 

Оксана Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: c. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4555 А]

 УДК 373.5.016:811.111](477.85-89)"189/191" 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша  

освіта. Самоосвіта 

На ступінь кандидата 

444. Мосякова І. Ю. Організаційно-педагогічні засади управління багатопро-

фільним позашкільним навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Мосякова 

Ірина Юліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Ін-т педагогіки, Нац. 

акад. пед. наук України]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4656 А] УДК 374.07 

376 Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб.  

Спеціальні школи 

На ступінь доктора 

445. Малишевська І. А. Теоретико-методичні основи підготовки фахівців 

психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього 

середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 

"Корекц. педагогіка" / Малишевська Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка. — Київ, 2018. — 

33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 25—30 (51 назва). — 100 пр. — [2018-4540 А] 

 УДК 376.091.12:005.963 

На ступінь кандидата 

446. Роменська Т. Г. Формування соціально-побутових навичок у дітей до-

шкільного віку із дитячим церебральним паралічем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / Роменська Тамара 

Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології 

ім. Миколи Ярмаченка. — Київ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: c. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2018-4552 А] УДК 376-056.29-053.2:159.943.7 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

447. Братко М. В. Теоретичні і методичні засади управління професійною 

підготовкою фахівців в освітньому середовищі університетського коледжу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" ; 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Братко Марія Василівна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти", [Київ. ун-т 

ім. Бориса Грінченка]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 

100 пр. — [2018-5085 А] УДК 377.3.07:378.096 

На ступінь кандидата 

448. Долінська Л. В. Розвиток професійної компетентності фахівців техніч-

ного профілю в системі освітнього середовища коледжу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Долінська Людмила Василівна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — 

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

[2018-5213 А] УДК 377.36.091 

449. Лисиця Д. Л. Формування професійної компетентності майбутніх зубних 

гігієністів у медичних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лисиця Дмитро 

Леонідович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4818 А] 

 УДК 377.36:616.314-084-051 
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378 Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

450. Андрєєв А. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього 

вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Андрєєв Андрій Миколайович ; Запоріз. нац. ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (64 назви). — 100 пр. — 

[2019-0121 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:53 

451. Андрієвська В. М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Андрієвська Віра 

Михайлівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (60 назв). — 100 пр. — [2019-0042 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051]:004.9 

452. Андрощук І. М. Система управління професійним розвитком викладачів 

кафедр менеджменту університетів Республіки Польща : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / 

Андрощук Ірина Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти". — Київ, 2018. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-4721 А] УДК 378.091.12.011.3-051:005]:005.336.5](438) 

453. Бацуровська І. В. Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової 

підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бацуровська Ілона Вікторівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (76 назв). — 100 пр. — 

[2019-0122 А] УДК 378.018.43 

454. Біницька К. М. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової освіти у країнах Східної Європи : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Біницька Катерина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 

— Тернопіль, 2018. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2018-

5161 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051](4-11) 

455. Близнюк М. М. Методична система навчання етнодизайну майбутніх 

художників декоративно-прикладного мистецтва на основі інформаційних техно-

логій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Близнюк Микола Миколайович ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(63 назви). — 100 пр. — [2018-4963 А] УДК 378.147:[745/749.012:39:004 

456. Браніцька Т. Р. Теоретичні і методичні засади формування конфлікто-

логічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних 

закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Браніцька Тетяна Ромуальдівна ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Хмельницький, 2019. 

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2019-0212 А] 

 УДК 378.015.31:159.964.21]:316.77 

457. Василенко М. М. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Василенко 

Марина Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. ун-т фіз. культури і 

спорту України]. — Київ, 2018. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (37 назв). — 100 пр. — [2018-5010 А] УДК 378.147:796.4.071.43 

458. Галущак І. Є. Теорія і технології формування правової компетентності 

майбутніх економістів в умовах неперервної університетської освіти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Галущак Ірина Євгенівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т  

ім. К. Д. Ушинського", [Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2019. — 40 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 31—36 (51 назва). — 100 пр. — [2019-0010 А] 

 УДК 378.147:34]:33-051 

459. Данилевич М. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Данилевич Мирослава Василівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Львів. держ. ун-т фіз. культури]. — Київ, 2018. — 42 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 32—39 (75 назв). — 100 пр. — [2018-5169 А] 

 УДК 378.147:796.071.4 

460. Данченко І. О. Теоретичні та методичні засади формування соціальної 

зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / 

Данченко Ірина Олексіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. 

— Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (56 назв). — 120 пр. — [2019-

0228 А] УДК 378.035 

461. Дудікова Л. В. Теоретичні та методичні основи формування професійно-

етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Дудікова Лариса Володимирівна ; Держ. прикордон. служба 

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

[Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Хмельницький, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 120 пр. — [2018-5290 А] 

 УДК 378.147:614.253 

462. Кузнєцова О. Т. Методична система застосування оздоровчих технологій 

у процесі фізичного виховання студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Кузнєцова Олена 

Тимофіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 31—40 (80 назв). — 100 пр. — [2018-4578 А] 

 УДК 378.016:796]:613 

463. Лебідь О. В. Теоретичні та методичні основи формування готовності 

майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного 

управління в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лебідь Ольга Валеріївна ; 

Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда 

Нобеля" (м. Дніпро)]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (59 назв). — 100 пр. — [2018-4738 А] 

 УДК 378.091.113-051:373 

464. Лесіна Т. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки май-

бутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного 
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віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

і методика проф. освіти" ; 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Лесіна Тетяна Миколаївна ; 

Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (49 назв). — 100 пр. — [2019-0024 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

465. Літвінова М. Б. Методична система адаптивного навчання фізики у 

закладах вищої технічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Літвінова Марина Борисівна ; 

Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, [Херсон. держ. ун-т]. 

— Кропивницький, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (54 назви). — 

100 пр. — [2018-4739 А] УДК 378.147:53 

466. Повстин О. В. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки до 

управлінської діяльності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Повстин Оксана Вікторівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Держ. служба України з 

надзвичайн. ситуацій]. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(56 назв). — [2019-0095 А] УДК 378.147:351.74 

467. Попович А. С. Методична система навчання стилістики майбутніх 

учителів української мови і літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Попович Анжеліка 

Станіславівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана 

Огієнка]. — Київ, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 32—40 (72 назви). — 

104 пр. — [2018-4705 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:811.161.2 

468. Шевченко Л. С. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шевченко Людмила Станіславівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(85 назв). — 100 пр. — [2019-0040 А] УДК 378.011.3-051:62 

На ступінь кандидата 

469. Адарюкова Л. Б. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців з кібербезпеки у технічних університетах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Адарюкова Людмила Борисівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т" (м. Покровськ)]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: c. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4684 А] УДК 

378.147:004.056 

470. Балюк А. С. Педагогічні умови професійної соціалізації студентів 

магістратури соціогуманітарного профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Балюк Анна 

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

2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2019-0004 А] УДК 378.015.31:316.614:331.546 

471. Барбінов В. В. Формування готовності майбутніх кваліфікованих 

робітників аграрної галузі до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Барбінов 
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Віталій Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-5282 А] УДК 378.147:63 

472. Бардінов О. В. Формування ключових компетентностей з менеджменту 

туристичної діяльності у майбутніх фахівців фізичної культури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бардінов Олексій Васильович ; Центральноукр. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — 

Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. 

— [2018-4766 А] УДК 378.147:338.486.1 

473. Березюк Ю. В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до 

використання в початковій школі підручників зарубіжних видань : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Березюк Юлія Валеріївна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (33 назви). — 100 пр. — 

[2019-0124 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243 

474. Бєлкова Т. О. Підготовка студентів вищих медичних закладів до форму-

вання особистого здоров'я засобами фізичної культури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бєлкова Тетяна Олександрівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-4843 А] УДК 378.147:61]:796.011.3 

475. Бойко Г. О. Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних 

навчальних закладів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Бойко Галина Олегівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. 

ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-4563 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051 

476. Бондаревська О. М. Формування індивідуальних стратегій самостійно-

пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 

навчання" / Бондаревська Олена Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка, [Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — Тернопіль, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5162 А] 

 УДК 378.091.322:81'243 

477. Бондаренко Є. В. Формування професійно-мовленнєвої компетентності 

майбутніх спеціалістів судноводіння у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Бондаренко Євгенія Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Ізмаїл. держ. 

гуманітар. ун-т]. — Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-4965 А] УДК 378.147:81'24:656.6.071.1 

478. Бурий С. В. Формування управлінської культури майбутніх офіцерів в 

процесі практичної підготовки у вищих військових навчальних закладах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика 

упр. освітою" / Бурий Сергій Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Черкаси, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4607 А] 

 УДК 378.147:355.232:005.32 
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479. Бут Я. В. Розвиток католицьких університетів Франції (кінець ХІХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бут Яна Віталіївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-0133 А] УДК 378.6:272/273](44)"1875/2016" 

480. Бутенко В. Г. Підготовка майбутніх вихователів до формування 

здоров'язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Бутенко Віта Григорівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—18 (27 назв). — 100 пр. 

— [2018-4685 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051]:613 

481. Великий Я. Б. Педагогічні умови громадянського виховання майбутніх 

офіцерів служби порятунку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Великий Ярема Богданович ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—17 (17 назв). — 120 пр. — 

[2018-4687 А] УДК 378.147:[355.862:614.8 

482. Вербин Н. Б. Розвиток професійної витривалості майбутніх магістрів 

військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Вербин Назарій Борисович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони 

України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2018-5245 А] УДК 378.147:355.233 

483. Гаврилюк В. В. Методика навчання майбутніх офіцерів-прикордонників 

основ бойового забезпечення оперативно-службових дій підрозділів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Гаврилюк Віталій Володимирович ; Держ. прикордон. служба України, 

Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. — 

Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 120 пр. 

— [2018-5286 А] УДК 378.147:351.746.1 

484. Глікман С. В. Формування професійних якостей майбутніх судноводіїв у 

процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Глікман Світлана 

Валеріївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4924 А] 

 УДК 378.147:656.61.071.2 

485. Гончарук В. В. Формування екологічної культури майбутніх учителів 

природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Гончарук Віталій Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2019-0222 А] 

 УДК 378.011.3-051:5:502 

486. Грінченко А. М. Методика формування музично-виконавського само-

контролю майбутніх учителів музики в процесі навчання гри на фортепіано : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 
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методика навчання" / Грінченко Алла Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5248 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

487. Гуцол Л. М. Педагогічні умови самореалізації студентів вищих на-
вчальних закладів у процесі дозвіллєвої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Гуцол 

Людмила Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — 

Вінниця, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 120 пр. — [2019-
0226 А] УДК 378.042 

488. Дідур Н. А. Формування соціокультурної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Дідур Наталія Анатоліївна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — 
Чернігів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2018-5211 А] УДК 378.015.31:316.7]:373.3.011.3-051 

489. Дікун І. А. Формування досвіду творчої діяльності майбутніх учителів 

музики у процесі педагогічної практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дікун Ірина 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-5172 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

490. Довгопола Л. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до 
професійної діяльності у процесі практичної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Довгопола Людмила Іванівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 23 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-5173 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:57 

491. Застело О. В. Розвиток діагностичної компетентності викладачів іно-

земних мов вищих військових навчальних закладів у системі післядипломної освіти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Застело Ольга В'ячеславівна ; М-во оборони України, Нац. 

ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4731 А] 

 УДК 378.046-021.68:37.091.12.011.3-051:81'243 
492. Іщенко В. С. Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців 

з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Іщенко Вікторія Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4778 А] 

 УДК 378.147:005.92 

493. Клонцак О. І. Розвиток академічно-громадського навчання студентів у 

системі університетської освіти США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Клонцак Ореста 

Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4650 А] 

 УДК 378.4.091.2(73) 
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494. Косарук О. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців інженерних 

спеціальностей на засадах інтеграції навчання з виробництвом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Косарук Олена Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0071 А] УДК 378.147:62 

495. Костюк С. С. Розвиток компетентностей міжкультурної комунікації 

студентів-іноземців на основному етапі навчання української мови : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Костюк Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. ВНЗ 

"Криворіз. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(20 назв). — 104 пр. — [2018-4779 А] УДК 378.016:811.161.2'243]:316.72 

496. Крикун В. Д. Формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Крикун Вікторія 

Дмитрівна ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана 

Черняховського. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-4737 А] УДК 378.147:355.232:81'243 

497. Крівшенко Л. М. Формування вмінь застосування евристичного на-

вчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Крівшенко Ліна Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2018-5258 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

498. Лехолетова М. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Лехолетова Марина Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2018. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 104 пр. — [2018-4579 А] 

 УДК 378.147:37.013.42]:613 

499. Ліпшиць Л. В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх 

судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення соціально-гуманітарних 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Ліпшиць Лариса Володимирівна ; Херсон. держ. 

ун-т. — Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2018-

4979 А] УДК 378.147:656.61 

500. Любінська О. І. Формування професійної компетентності майбутніх 

бакалаврів з лабораторної медицини у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Любінська Орися Іванівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, 

Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4499 А] УДК 378.147:616-072 

501. Мельничук Ю. П. Формування проектно-аналітичної компетентності 

майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Мельничук Юрій Петрович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Нац. акад. 
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держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, Держ. прикордон. 

служба України]. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 110 пр. — [2018-4857 А] УДК 378.147:351.746.1 

502. Мирошникова М. С. Формування естетичної культури майбутніх офіцерів 

поліції у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мирошникова 

Маріанна Сергіївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4859 А] 

 УДК 378.015.31:111.852]:355.09 

503. Мисик О. С. Формування фахової компетентності у майбутніх вихова-

телів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Мисик Олеся Станіславівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — 

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

— [2018-4822 А] УДК 378.011.3-051:373.2:005.336.2 

504. Мойко О. С. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 

інформатики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Мойко Оксана 

Степанівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). 

— 100 пр. — [2018-5027 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:004 

505. Морозова М. М. Формування економічної компетентності у студентів 

гуманітарних спеціальностей у навчально-виховному процесі ВНЗ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Морозова Марія Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4747 А] УДК 378.147:33 

506. Нуржинська А. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців зі зв'язків з 

громадськістю в умовах дистанційної форми навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Нуржинська Анастасія Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—17 

(12 назв). — 104 пр. — [2018-4700 А] УДК 378.147:[35.085:316.77 

507. Опольська А. В. Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні 

(кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Опольська 

Алевтина Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: c. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4546 А] 

 УДК 378.046-021.68(477)"199/201" 

508. Петренко Н. В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізич-

ного виховання в системі методичної роботи аграрного університету : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Петренко Наталя Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Миколаїв. 

нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: c. 18—19 (13 назв). — 

104 пр. — [2018-4549 А] УДК 378.091.12.011.3-051:796]:005.336.2 

509. Плахотнюк Г. М. Формування інформаційної компетентності майбутніх 

перекладачів у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Плахотнюк Ганна 

Миколаївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2018. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: c. 16—17 (11 назв). — 120 пр. — [2018-4704 А] 

 УДК 378.147:81'25 

510. Пташенчук О. О. Формування дослідницької компетентності майбутніх 

учителів біології у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Пташенчук Оксана Олексіївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4706 А]

 УДК 378.147:[37.011.3-051:57 

511. Сергієнко Т. М. Соціально-педагогічна профілактика дезадаптації 

курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Сергієнко 

Тетяна Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Нац. акад. 

Нац. гвардії України, М-во внутр. справ України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-

4712 А] УДК 378.013.42:355.095.5 

512. Симоненко Н. О. Організація самостійної роботи студентів у вищих 

медичних навчальних закладах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Симоненко 

Наталія Олександрівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4757 А] 

 УДК 378.6.091.332(73) 

513. Смолікевич Н. Р. Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації 

іноземних студентів в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Смолікевич 

Надія Романівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (36 назв). — 100 пр. — [2018-

4666 А] УДК 378.4.091.212-054.6(73) 

514. Степанова Л. В. Методика формування художньо-герменевтичної компе-

тентності магістрів музичного мистецтва та хореографії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Степанова Людмила Василівна ; 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. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5271 А] 

 УДК 378.147:[78+792.8 

515. Тимченко Р. В. Формування фахових компетентностей майбутніх магістрів з 

фінансів і кредиту у процесі вивчення економічних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тимченко Руслана Валеріївна ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 

ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5191 А] 

 УДК 378.147:336 

516. Ткаченко А. В. Формування дизайнерської компетентності майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва у фаховій підготовці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
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Ткаченко Анастасія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0038 А] УДК 378.011.3-051:745/749.012 

517. Толстова Н. М. Формування готовності майбутніх учителів музики до 

фахового самовдосконалення на заняттях з постановки голосу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Толстова Наталя Михайлівна ; 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—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5274 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

518. Трофаїла Н. Д. Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку 

дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Трофаїла Наталія Дмитрівна ; Держ. закл. 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 

Тичини]. — Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2019-0190 А] УДК 378.147:373.2.011.3-051 

519. Хавіна І. В. Формування базових професійних компетенцій бакалаврів з 

психології у процесі вивчення природничонаукових дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Хавіна Ірина Валер'ївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—18 (22 назви). — 120 пр. — [2018-4719 А] 

 УДК 378.147:159.9]:5 

520. Чеботарьов М. К. Формування готовності майбутніх менеджерів до 

адаптивного управління у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Чеботарьов Микола Корнійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Вінниця, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: c. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2018-4720 А] 

 УДК 378.147:005 

521. Чень Люсін. Методика формування творчих якостей особистості майбут-

ніх учителів музики в процесі вивчення вокальної романсової лірики : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Чень Люсін ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Півден-

ноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4759 А] 

 УДК 378.011.3-051:51:78 

522. Швець О. В. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Швець Оксана Вікторівна ; Рівнен. держ. 

гуманітар. ун-т, [Кременец. обл. гуманітар.-пед. акад. ім. Т. Г. Шевченка]. — Рівне, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2018-

4558 А] УДК 378.011.3-051:373.2 

523. Шевчук Б. В. Методика інформатичної підготовки студентів інженерно-

педагогічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих засобів 

навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 
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"Теорія та методика навчання" / Шевчук Борис Вікторович ; Нац. пед. ун-т  

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). 

— 100 пр. — [2018-4917 А] УДК 378.016:004]:62 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

На ступінь кандидата 

524. Савощенко Я. А. Фольклоризм авторської прози Марії Матіос : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.07 "Фольклористика" / 

Савощенко Яна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0100 А] 

 УДК 39:821.161.2'06-3.09(092) 

398 Фольклор у вузькому значенні 

На ступінь кандидата 

525. Ягело С. П. Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.07 "Фольк-

лористика" / Ягело Світлана Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т 

народознавства НАН України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2019-0200 А] УДК 398.2:398.41-055.2](477.8:292.452) 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

526. Ольховик Ю. О. Наукові основи прогнозування загроз забруднення 

довкілля при поверхневому захороненні радіоактивних відходів України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Ольховик Юрій Олександрович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. 

екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. 

середовища НАН України"]. — Київ, 2018. — 67 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 59—62. — 100 пр. — [2018-4789 А] УДК 504.5:628.4.047](477) 

527. Тверда О. Я. Науково-теоретичні основи екологічної безпеки гірничо-

промислових комплексів з виробництва щебеню західного регіону України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Тверда Оксана Ярославівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2018. — 37 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—32 (36 назв). — 100 пр. — [2018-4995 А]

 УДК 502.17:622.3](477.8) 

528. Ткаченко Т. М. Науково-методологічні основи підвищення рівня 

екологічної безпеки урбоценозів шляхом створення енергоефективних технологій 

"зеленого" будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

[спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Ткаченко Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (58 назв). — 

100 пр. — [2018-4952 А] УДК 502.15:712.2:692.4 

529. Харламова О. В. Науково-методологічні основи управління екологічною 

безпекою в умовах природно-антропогенного навантаження : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Харламова 

Олена Володимирівна ; Сум. держ. ун-т, [Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського]. — Суми, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 

(52 назви). — 100 пр. — [2018-5118 А] УДК 502.1:504.61 

На ступінь кандидата 

530. Андрусишин Т. В. Екологічна оцінка стану р. Збруч за накопиченням 

важких металів в умовах зарегулювання стоку та маловоддя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Андрусишин 

Тетяна Василівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка]. — Чернівці, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2018-4562 А] 

 УДК 504.5:628.4.043](282.247.314.05:477.8) 

531. Бурла О. А. Оцінка рівня еколого-радіаційної безпеки нафтовидобувних 

територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Бурла Оксана Анатоліївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 

Остроградського, [Сум. держ. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0215 А] 

 УДК 504.5:628.4.047:622.276 

532. Деренговський В. В. Удосконалений метод багатокритеріального аналізу 

екологічної безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Деренговський Валерій Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. 

електростанцій. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 

100 пр. — [2019-0144 А] УДК 502.175:621.039.58 

533. Попик О. В. Екологоорієнтоване управління урбанізованими терито-

ріями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 

"Економіка природокористування та охорони навколиш. середовища" / Попик Олег 

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

Одеса, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (29 назв). — 100 пр. — [2018-4629 А]

 УДК 502.13(1-21) 

534. Скок С. В. Характеристики каналізаційно-поверхневих стоків міста 

Херсон та оцінка їх впливу на стан гідроекосистем Нижнього Дніпра : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Скок 

Світлана Вікторівна ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Держ. ВНЗ "Херсон. держ. 

аграр. ун-т"]. — Дніпро, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

c. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4713 А] 

 УДК 502.51(282.247.32):628.3(477.72-25) 

535. Шмарін С. Л. Прогнозування викидів парникових газів з місць за-

хоронення твердих побутових відходів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шмарін Сергій Левович ; 

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. 20—21. — 100 пр. — [2018-5039 А] 

 УДК 502.175:504.7]:[504.61:628.4]](477) 
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51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

536. Климчук Т. В. Канонічні матриці та їх застосування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія 

чисел" / Климчук Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2018-5097 А] УДК 512.643 

537. Тоічкіна О. О. Напівгрупи ендоморфізмів деяких класів бінарних від-

ношень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Тоічкіна Олена Олександрівна ; М-во освіти і 

науки Украни, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2019-0110 А] УДК 512.53 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

538. Адоньєв Є. О. Композиційний метод геометричного моделювання багато-

факторних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Адоньєв Євген Олександрович ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 35—40 (38 назв). — 100 пр. — [2018-4881 А] УДК 514.182 

На ступінь кандидата 

539. Черевко Є. В. Геометрія спеціальних дифеоморфізмів локально конформ-

но-келерових многовидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та топологія" / Черевко Євген Володимирович ; 

НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 17—20 

(29 назв). — 100 пр. — [2018-5279 А] УДК 514.763.4 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

540. Нікітін А. В. Аналіз асимптотичних властивостей стохастичних диферен-

ціальних рівнянь з використанням апроксимальних схем : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. 

рішень" / Нікітін Анатолій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2018. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 (60 назв). — 100 пр. — [2018-4905 А] 

 УДК 517.9 

541. Пагіря М. М. Узагальнення класичних ланцюгових дробів та наближення 

функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Пагіря Михайло Михайлович ; НАН України, Ін-т мате-

матики, [Мукачів. держ. ун-т]. — Київ, 2018. — 38 с. — Бібліогр.: с. 31—36 

(51 назва). — 120 пр. — [2018-5185 А] УДК 517.5 

542. Скороходов Д. С. Оптимальне відновлення операторів та функціоналів і 

суміжні екстремальні задачі теорії наближення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Скороходов Дмитро 
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Сергійович ; НАН України, Ін-т математики, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

— Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (42 назви). — 100 пр. — [2019-0188 А]

 УДК 517.518.8 

На ступінь кандидата 

543. Клевцовський А. В. Асимптотичний аналіз крайових задач в тонких 

областях з локальною нерегулярністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Клевцовський Арсен 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0153 А] УДК 517.927/.928 

544. Маслюк Г. О. Одновимірні крайові задачі з параметром у функціональних 

просторах дробової гладкості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Маслюк Ганна Олексіївна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2018-5223 А] УДК 517.927 

545. Мельник В. С. Рівномірні відстані до різних функціональних класів та 

розвиток теореми Гана про проміжні функції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Мельник Василь 

Сергійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2018-5262 А] УДК 517.51 

546. Моравецька К. В. Міри на банахових многовидах з рівномірною 

структурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Моравецька Катерина Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України 

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

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-5307 А] УДК 517.982.22 

547. Павленков В. В. Властивості функцій з невиродженими групами 

регулярних точок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Павленков Володимир Володимирович ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2018-5029 А] УДК 517.51 

548. Пожарська К. В. Найкращі наближення та ентропійні числа класів 

періодичних функцій багатьох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Пожарська Катерина Віталіївна ; 

НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-5187 А] УДК 517.5 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

549. Бучак Х. В. Аналітичні властивості процесів Пуассона та Скеллама з 

випадковою заміною часу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Бучак Христина 

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

с. 16—18 (12 назв). — 120 пр. — [2018-5048 А] УДК 519.21 

550. Кореновська Я. А. Геометричні властивості нескінченновимірних 

відображень, що породжені сингулярними стохастичними потоками : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей 
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і мат. статистика" / Кореновська Ярослава Аркадіївна ; НАН України, Ін-т 

математики. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2019-0240 А] УДК 519.21 

551. Русанюк Л. І. Рівняння математичної фізики з випадковими чинниками, 

що мають важкі хвости розподілу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Русанюк 

Лариса Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5113 А] УДК 519.21:530 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

552. Пашко С. В. Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, 

що складаються з раціональних агентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.01 "Теорет. основи інформатики та кібернетики" / 

Пашко Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова, 

[Ін-т програм. систем]. — Київ, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—35 

(27 назв). — 100 пр. — [2018-4510 А] УДК 519.81:519.876 

На ступінь кандидата 

553. Горда С. Є. Методи ресурсного теоретико-ігрового аналізу процесів 

регіонального розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Горда Сергій Євгенійо-

вич ; НАН України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору. — Київ, 2018. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 (11 назв). — 100 пр. — [2018-5166 А] 

 УДК 519.862:332.14 

554. Жуковський В. В. Математичне та комп'ютерне моделювання масо-

переносу сольових розчинів в каталітичних та дисперсних середовищах частинок 

мікропористої структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Жуковський Віктор 

Володимирович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору, 

[Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — 100 пр. — [2018-4776 А] 

 УДК 519.876.5+004.942]:544.4 

555. Литвиненко О. С. Методи генерації комбінаторних конфігурацій та їх 

застосування в математичному і комп'ютерному моделюванні задач перевезення та 

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

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Литвиненко Олександр 

Сергійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-5326 А] УДК 519.854 

556. Хлуд О. М. Задача оптимальної упаковки еліпсоїдів: математичні моделі 

та методи розв'язання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Хлуд Ольга Михайлівна ; 

НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2018. — 

25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (22 назви). — 100 пр. — [2018-5331 А] 

 УДК 519.853 

557. Чирва О. О. Моделі нестаціонарних процесів в елементах системи 

підготовки повітря та протиобліднювальної системи літака для відпрацювання 
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алгоритмів управління ними : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Чирва Олександр 

Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці  

ім. Г. Є. Пухова, [ДП "Антонов"]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-5280 А] УДК 519.876.5:629.7.048 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

523 Сонячна система 

На ступінь кандидата 

558. Мозгова А. М. Речовинний склад вибраних метеорів за дистанційними 

спектральними спостереженнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 05.07.12 "Дистанц. аерокосм. дослідж." / Мозгова Альона 

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

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (35 назв). — 100 пр. — [2018-4587 А] 

 УДК 523.68-36:520.84 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь кандидата 

559. Глущенко А. В. Квантові стани та динамічні процеси в магнетиках зі 

спіном S=1 та SU(3) симетрією обмінної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Глущенко Антон 

В'ячеславович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 

2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2019-0012 А] 

 УДК 530.145:537.611 

532 Загальні питання механіки рідин. Механіка  

рідин (гідромеханіка) 

На ступінь кандидата 

560. Райновський І. А. Асимптотична модальна теорія Наріманова-Моісєєва 

усталених демпфованих коливань рідини в циліндричному баці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / 

Райновський Ігор Андрійович ; НАН України, Ін-т математики. — Київ, 2018. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5265 А] 

 УДК 532.595 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

561. Гаврилюк Є. О. Фононні спектри кристалів та нанорозмірних структур 

напівпровідникових четверних халькогенідів металів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і 

діелектриків" / Гаврилюк Євгеній Олегович ; НАН України, Ін-т фізики напів-

провідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-4484 А] УДК 535.375.5 
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562. Губенко К. О. Оптична спектроскопія перенесення енергії електронного 
збудження в гібридних органо/неорганічних комплексах на основі наночастинок 
ReVO4 (Re = Gd, Y, Eu) і CaWO4 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Губенко Катерина Олек-
сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т сцинтиляц. матеріалів НАН 
України]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 
[2019-0225 А] УДК 535.373.2:[546.6:547.9]-022.513.2 

563. Іванський Д. І. Вплив внутрішніх оптичних потоків на нано- та мікро-
об'єкти в еванесцентному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Іванський Дмитро Ігорович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—18. — 100 пр. — [2019-0067 А] УДК 535.214 

564. Олар О. В. Диференціальна Мюллер-матрична діагностика полікристаліч-
ної структури біологічних шарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : спец. 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Олар Олександр Валеріувич ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-0091 А] УДК 535.5 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

565. Апостолов С. С. Електромагнітний та електронний транспорт у надпро-
відних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Апостолов Станіслав Сергійович ; НАН України, 
Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т радіофізики та електроніки  
ім. О. Я. Усикова]. — Харків, 2019. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — 
[2019-0003 А] УДК 537.876:538.945 

На ступінь кандидата 

566. Медулич М. М. Динаміка гратки та ефекти електрон-фононної взаємодії в 
сегнетоелектриках типу Sn2P2S6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Медулич 
Микола Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 16 с. : 
іл. — Бібліогр.: c. 11—13 (25 назв). — 100 пр. — [2018-4542 А] 

 УДК 537.226.4:538.95 
567. Пархоменко Г. П. Тонкі плівки NiO та гетеропереходи на їх основі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 
напівпровідників і діелектриків" / Пархоменко Григорій Петрович ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(21 назва). — 100 пр. — [2018-4908 А] УДК 537.311.3:538.975 

568. Семко Т. О. Наноструктуровані термоелектричні матеріали на основі сполук 
Pb(Sn)-Ag-Sb-Te : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Семко Тарас Олегович ; ДВНЗ "При-
карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-5190 А] УДК 537.226.82:620.3 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

569. Зайцев Р. В. Фізико-технічні основи створення комбінованих фото-

енергетичних систем на основі функціональних твердотільних структур : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Зайцев Роман Валентинович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. 

технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (48 назв). — 100 пр. — [2018-5018 А] 

 УДК 538.91:[621.472:621.383 

570. Шпотюк М. В. Фізичні особливості радіаційно-структурної модифікації 

ковалентно-сіткового скла As-S : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шпотюк Михайло Воло-

димирович ; Ін-т фіз. оптики ім. О. Г. Влоха, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2018. — 33 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31. — 100 пр. — 

[2018-4678 А] УДК 538.915:539.213 

На ступінь кандидата 

571. Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад. Особливості параметричного 

рентгенівського випромінення та іонізації атомів при розповсюдженні високо-

енергетичних електронів у кристалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Аль-Омарі Мохаммад 

Абдулла Мохаммад ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-4761 А] УДК 538.911:539.184/.188 

572. Ватажук О. М. Акустична спектроскопія низькотемпературних дислока-

ційних процесів у наноструктурних металах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Ватажук Олена 

Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 

Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (36 назв). — 100 пр. — [2019-

0050 А] УДК 538.91:669-17]-022.532:543.429.9 

573. Власюк В. М. Фотоелектричні процеси в фоточутливих кремнієвих 

структурах з пасивованою поверхнею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Власюк Віктор Миколайо-

вич ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України. — Київ, 2018. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2018-5049 А] УДК 538.97 

574. Гайдамак Т. М. Пружні характеристики FeSe, SmFe3(BO3)4, NdFe3(BO3)4 

та акустоелектрична трансформація в них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Гайдамак Тетяна 

Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — 

Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

0009 А] УДК 538.9 

575. Зозуля Е. В. Структура, провідникові та механічні властивості вакуумних 

плівкових композитів на основі міді, зміцнених нанодисперсним Al2O3 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого 

тіла" / Зозуля Едуард Володимирович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. 

технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-5251 А] УДК 538.975 

576. Комір А. І. Експериментальне та числове моделювання зміни власти-

востей вуглецевих матеріалів під впливом окислюючого середовища та іонізуючих 

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

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Комір Антон Ігорович ; НАН України, Ін-т 
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електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — 

Харків, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-4623 А]

 УДК 538.95:544.146.5]:621.039.532.2 

577. Пустовіт Ю. В. Електронна структура FeSe1—xTex в околі рівня Фермі та її 

зміни з температурою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пустовіт Юрій Валерійович ; НАН України, 

Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2018. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 11—13. — 100 пр. — [2018-4989 А] УДК 538.915 

578. Серпак Н. Ф. Електронні та коливні характеристики легованих квантових 

точок А2В6 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Серпак Наталя Федорівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН 

України]. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2018-

4593 А] УДК 538.95 

579. Троценко О. Г. Енергія пружної взаємодії точкових дефектів з дислока-

ційними петлями в ГЩУ-кристалах в формалізмі функцій Гріна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Троценко Олег Геннадійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. 

— Харків, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2018-4635 А] 

 УДК 538.975 

580. Фомічов Є. М. Вплив флексоефекту та поверхневого екранування на 

функціональні властивості нанорозмірних фероїків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Фомічов Євген 

Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. 

— Київ, 2018. — 23 с. : іл. — Перелік посилань: с. 17—18 (8 назв). — Бібліогр.: 

с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4877 А] УДК 538.91:538.975 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

581. Гримало А. К. Визначення повних нейтронних перерізів 
52

 Cr та 
nat

Hf на 

фільтрованих пучках нейтронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / 

Гримало Анна Костянтинівна ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — Київ, 2018. — 

18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 11—14. — 100 пр. — [2018-4569 А] УДК 539.125.5 

582. Демеш Ш. Ш. Багатоатомні структури та потенціальне розсіювання 

електрона на молекулах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат 

наук : спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Демеш Шандор Шандорович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 2018. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 110 пр. — [2018-5055 А] УДК 539.124:539.19 

583. Маргітич Т. О. Розподіл уламків поділу високозбуджених ядер за масою 

та кінетичною енергією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / 

Маргітич Тетяна Олегівна ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — Київ, 2018. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4581 А] УДК 539.17 

584. Поп О. М. Стандартні множини нуклідів природних рядів Th, U для задач 

ядерного датування: метод статистичних випробувань : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок 
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і високих енергій" / Поп Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж., Ін-т 

електрон. фізики. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—21 (53 назви). — 

100 пр. — [2019-0034 А] УДК 539.16 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

585. Джаган В. М. Ефекти просторового обмеження в фононних та електрон-

них збудженнях колоїдних нанокристалів А
2
В

6
 : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / 

Джаган Володимир Миколайович ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьо-

ва, НАН України. — Київ, 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34. — 

100 пр. — [2019-0229 А] УДК 539.24:535.343.2 

586. Мікуліч О. А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до дина-

мічних задач неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі 

Коссера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 01.02.04 

"Механіка деформів. твердого тіла" / Мікуліч Олена Аркадіївна ; Луц. нац. техн. ун-т. 

— Луцьк, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (43 назви). — 100 пр. — 

[2018-5327 А] УДК 539.3:517.3 

На ступінь кандидата 

587. Акімов Д. В. Напружено-деформований стан оболонкових конструкцій 

складної конфігурації у екстремальних умовах експлуатації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. 

твердого тіла" / Акімов Дмитро Васильович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0041 А] 

 УДК 539.3:620.178 

588. Богуславська А. М. Термомеханічні характеристики волокнистого ком-

позиційного матеріалу з анізотропними компонентами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого 

тіла" / Богуславська Алла Михайлівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4482 А] 

 УДК 539.216:620.181 

589. Горячко Т. В. Амплітудно-частотні характеристики шаруватих пластин і 

гофрованих циліндричних оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Горячко Тарас 

Всеволодович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики  

ім. Я. С. Підстригача. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0013 А] УДК 539.3 

590. Савицький А. В. Нелінійні електричні властивості мікроконтактів в 

умовах зовнішнього впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Савицький Андрій Володимирович ; 

НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0099 А] 

 УДК 539.21 

591. Строганов О. В. Вплив підшарів ґерманію на структуру та явища пере-

несення заряду в тонких плівках міді, золота та срібла : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / 
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Строганов Олег Вікторович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

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

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-5154 А] УДК 539.216:546.56/.59 

592. Чернобай В. С. Напружений стан та ефективні пружні властивості куско-

во-однорідних тіл з неідеальними еліптичними границями розділу за антиплоского 

зсуву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 

"Механіка деформів. твердого тіла" / Чернобай Володимир Сергійович ; НАН 

України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка, [Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Ба-

куля]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-4556 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

На ступінь кандидата 

593. Ващук А. В. Синтез, структура і властивості сітчастих поліціануратів та 

нанопористих матеріалів, одержаних з використанням іонних рідин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. 

сполук" / Ващук Аліна Віталіївна ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. 

сполук, [Ун-т Париж-Схід, Ін-т хімії та матеріалів (Франція)]. — Київ, 2018. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2018-5012 А] 

 УДК 54-126-022.532:544.47 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

594. Салдан І. В. Механізм реакцій розкладу нанокомпозитів на основі бо-

рогідридів магнію та літію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : 

[спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Салдан Іван Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—33. — 100 пр. — [2018-

5329 А] УДК 544.43:678.092.1-022.532 

На ступінь кандидата 

595. Водоп'янова Г. О. Термодинамічні властивості розплавів аморфо-

утворюючої системи Cu-Ni-Ti-Hf : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : спец. 02.00.04 "Фіз. хімія" / Водоп'янова Ганна Олександрівна ; НАН України, 

Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, [Донбас. держ. машинобудів. 

акад.]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-0220 А] УДК 544.3:544.23:669-154-026.764 

596. Галагуз В. А. Синтез нанокомпозитів LiFePO4/C та фізико-хімічні власти-

вості катодного матеріалу на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Галагуз Вадим Анатолійович ; НАН України, 

Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0139 А] 

 УДК 544.6.076.324.4 

597. Сема О. В. Закономірності формування плівок міді та срібла на поверхні 

CdTe, CdSb, In2Hg3Te6 та їх фізико-хімічні властивості : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Сема Оксана Василівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4514 А] 

 УДК 544.72.05:546.56/.57 
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546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

598. Левченко І. В. Взаємодія InAs, InSb, GaAs, GaSb з водними розчинами 
(NH4)2Cr2O7—HBr—розчинник : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 
наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Левченко Ірина Валеріївна ; Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка, [Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. 
— Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-0023 А]
 УДК 546.681/.682-3:547.233.4-145.2 

547 Органічна хімія 

На ступінь кандидата 

599. Данилюк І. Ю. Електрофільна циклізація амідів стирилоцтових кислот : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
хімія" / Данилюк Іванна Юріївна ; НАН України, Ін-т органіч. хімії. — Київ, 2019. — 
20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0227 А] 

 УДК 547.538-327:544.433.22 
600. Пащенко О. Є. Діамондоїди зі структурними дефектами: синтез та власти-

вості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Пащенко Олександр Євгенійович ; НАН України, Ін-т органіч. 
хімії, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 
2019. — 19 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2019-0175 А]
 УДК 547.2/.3:548.4 

601. Ярмольчук В. С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-ди-
полярного циклоприєднання азометинових ілідів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Ярмольчук Володимир 
Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 
табл., схеми. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0120 А] 

 УДК 547.74.057 

548 Кристалографія 

На ступінь кандидата 

602. Супрун О. М. Закономірності формування дислокаційної структури та 
фізико-механічні властивості структурно-досконалих монокристалів алмазу, 
вирощених при високих тисках і температурах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Супрун Олена 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 
2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0109 А]
 УДК 548.55:548.4 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  

пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

603. Потятинник Т. В. Підвищення інформативності геофізичних досліджень 

для встановлення інтервалів обводнення газонасичених порід неогенових відкладів 
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Більче-Волицької зони Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

геол. наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Потятинник Тарас Володимирович ; Івано-

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

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2018-5312 А] 

 УДК 550.83:553.981](477.8) 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична  

геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі 

На ступінь кандидата 

604. Ренда А. Д. Ками Волинського Полісся та їхнє раціональне використання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.04 

"Геоморфологія та палеогеографія" / Ренда Андрій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 18 с., [3] л. 

іл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0180 А] 

 УДК 551.435.48(477.82) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.3/.4 Рудні родовища. Металоносні родовища корисних копалин 

На ступінь доктора 

605. Михальченко І. І. Геологія рудних полів і родовищ Центральноук-

раїнського урановорудного району : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

геол. наук : спец. 04.00.11 "Геологія метал. і неметал. корис. копалин" / Михальченко 

Іван Іванович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Се-

мененка, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". — 

Київ, 2018. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—43 (45 назв). — 100 пр. — [2018-

4904 А] УДК 553.495(477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

606. Горобець Л. В. Птахи як індикатори палеоекологічних змін екосистем 

Півдня Східної Європи : (на прикладі еоцен-голоцен. авіфаун) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Горобець Леонід 

Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 37 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 31—34 (30 назв). — 100 пр. — [2018-4526 А] 

 УДК 574.9:568.2](4-11) 

На ступінь кандидата 

607. Волошин В. Л. Визначальні чинники структури синантропних аранео-

комплексів урбоекосистем Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Волошин Володимир Леонідо-

вич ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4608 А] 

 УДК 574.3:595.4](477.8-21) 
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608. Градович Н. І. Динаміка вмісту плюмбуму та кадмію в штучних гідро-

екосистемах та організмі Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes і способи його 

корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 

"Екологія" / Градович Ніна Ігорівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0014 А] 

 УДК 574.64:[546.48+546.81 

609. Лакуста О. М. C : N : P-стехіометрія річкових екосистем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Лакуста 

Оксана Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-4781 А] 

 УДК 574.5/.6:556.114.6 

610. Толочик І. Л. Екологічний стан р. Стир в умовах антропогенного на-

вантаження у межах Рівненської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Толочик Інна Леонідівна ; НАН 

України, Ін-т екології Карпат, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Львів, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2018-4796 А] 

 УДК 574.6:504.61](282:477.81) 

611. Чорномаз Н. М. Дендроценози схилів Києва : (екол. умови, сучас. стан та 

шляхи оптимізації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.16 "Екологія" / Чорномаз Наталія Михайлівна ; М-во екології та природ. 

ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ботан. сад 

ім. М. М. Гришка НАН України]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0117 А] УДК 574.4:582.091](477-25) 

612. Явнюк А. А. Особливості раннього онтогенезу очерету звичайного 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. в умовах радіонуклідного забруднення 

водойм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 

"Гідробіологія" / Явнюк Андріан Андріанович ; НАН України, Ін-т гідробіології, 

[Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19. — 100 пр. — 

[2019-0199 А] УДК 574.5:[581.141:582.546.42 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь кандидата 

613. Рабоконь А. М. Оцінка генетичного поліморфізму у рослин за допомогою 

довжини інтронів генів -тубуліну на внутрішньо- та міжвидовому рівнях : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. 

генетика" / Рабоконь Анастасія Миколаївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5145 А] УДК 575.2:577.2 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

614. Корець К. В. Цитогенетичні і молекулярно-цитогенетичні особливості 

резистентних клонів при В-клітинній хронічній лімфоцитарній лейкемії та 

множинній мієломі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

14.01.31 "Гематологія та трансфузіологія" / Корець Катерина Веніамінівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології Нац. 
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акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5099 А] 

 УДК 576.3:[616.155.392+616-006.44 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

615. Жерносєков Д. Д. Поліфункціональна роль адгезивних протеїнів у 

міжклітинних контактах тканин ссавців в онтогенезі та за патологічних станів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Жерносєков Дмитро Данилович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна, 

[Дніпров. нац ун-т]. — Київ, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—36 (67 назв). — 100 пр. — [2019-0016 А] УДК 577.112.8:576.52 

На ступінь кандидата 

616. Кіндрат І. П. Молекулярні механізми порушення обміну заліза при 

ураженні печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Кіндрат Ірина Петрівна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Тернопіль, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0152 А] 

 УДК 577.128:546.72]:616.36 

617. Клись Ю. Г. Стан системи гемостазу при запальних та онкологічних 

процесах ЛОР-органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Клись Юлія Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 

100 пр. — [2019-0156 А] УДК 577.1.016:612.115]:616.21-002-006 

618. Литвиненко О. С. Нейропротективна активність модуляторів системи 

глутатіону в умовах моделювання церебральної ішемії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Литвиненко Олена 

Семенівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Київ, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4497 А]

 УДК 577.112.016:[616.831-005.4-085:615.214 

619. Лозинська І. І. Роль системи NO-синтаза/аргіназа за умов блокування 

циклооксигенази та моделювання вмісту гідрогену сульфіду при стресі у слизовій 

оболонці тонкої кишки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лозинська Ірина Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т біології тварин, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-4653 А] УДК 577.15:546.222]:[616.341-002-085:615.276 

620. Манойлов К. Ю. Біологічні властивості рекомбінантних фрагментів 

молекули дифтерійного токсину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Манойлов Кирило Юрійович ; НАН України, Ін-т 

біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4627 А] УДК 577.112.083:616.931 

621. Самофалова Д. О. Реконструкція просторової структури протеїн-

фосфатаз, задіяних в регуляції цитоскелету у рослин, та структурно-біологічні 

механізми їх взаємодії зі специфічними інгібіторами : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / 

Самофалова Дарія Олексіївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. 

біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-5149 А] 

 УДК 577.151:576.311.348 

622. Успенська К. Р. Механізми сигналювання та біологічна роль нікотинових 

ацетилхолінових рецепторів у мітохондріях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Успенська Катерина Романівна ; НАН 

України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5276 А] УДК 577.29 

623. Харченко В. С. Роль сфінголіпідів в модуляції фосфоліпаза Д-залежного 

сигналінга інсуліна в старості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Харченко Віталіна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 

100 пр. — [2018-5119 А] УДК 577.115:577.175.72]:612.67 

624. Чорненька Н. М. Процеси загоєння лужного опіку стравоходу у щурів за 

умов введення меланіну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Чорненька Наталія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — 100 пр. — [2018-5239 А] 

 УДК 577.112.387:616.329-001.17-036.82-092.9 

625. Юрчак І. В. Особливості функціонування металотіонеїнів двостулкового 

молюска за комплексного впливу наноформи оксиду цинку, різних температурних 

режимів та іонізуючої радіації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Юрчак Ірина Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — 

Чернівці, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

4839 А] УДК 577.122.8:[546.47-31+614.873/.876 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

626. Науменко К. С. Антигерпетична активність нуклеозидних та ненуклео-

зидних фторовмісних сполук : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Науменко Кристина Сергіївна ; НАН України, 

Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4588 А] 

 УДК 578.26:[615.281.8:546.16-3 

627. Шидловська О. А. Антивірусна дія наночасток діоксиду церію та нано-

біокомпозитів на його основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Шидловська Ольга Андріївна ; НАН України, 

Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. — Київ, 2018. — 25 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4677 А] 

 УДК 578.2:[615.281.8:546.655-31-022.532 

58 Ботаніка 

На ступінь кандидата 

628. Капітанська О. С. Фізіологічні основи застосування комплексу мікро-

елементів, хелатованих карбоновими кислотами, для підвищення ефективності 
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фотосинтезу озимої пшениці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Капітанська Ольга Сергіївна ; НАН 

України, Ін-т фізіології рослин і генетики. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4575 А] 

 УДК 581.132:633.11"324" 

629. Прокопук М. С. Інвазії макрофітів у Середньому Придніпров'ї : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 

Прокопук Мар'яна Сергіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. закл. 

"Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр.", [ДУ "Ін-т еволюц. екології НАН 

України"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-0096 А] УДК 581.557:582.26/.27](477.4) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

630. Амінов Р. Ф. Вплив гірудопунктури та екстракту з тканин медичної 

п'явки на імунну реактивність самиць та приплоду щурів у постембріональному 

онтогенезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 

"Імунологія" / Амінов Руслан Флузович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Запоріз. нац. ун-т]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — 

[2018-4762 А] УДК 595.143:612.017]:[57.082.2:599.323.452 

631. Грабовська С. В. Нейрофізіологічні реакції на дію низьких доз хлор-

пірифосу у щурів і їх потомства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Грабовська Софія Володи-

мирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т біології тварин НААН України]. — 

Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: c. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4689 А]

 УДК 591.044:543.393]:[612.8:599.323.452 

632. Поморцева Н. А. Гематологічні показники риб у водоймах з різним 

рівнем радіонуклідного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Поморцева Наталія Анатоліївна ; НАН 

України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—21. 

— 100 пр. — [2019-0178 А] УДК 597.2/.5:591.11]:574.5 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь кандидата 

633. Жибак М. Т. Розробка амперометричних нанокомпозитних біо/хемо-

сенсорів для визначення низькомолекулярних метаболітів у біологічних рідинах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-

технологія" / Жибак Михайло Тарасович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та 

генетики. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (10 назв). — 

100 пр. — [2018-5129 А] УДК 602.1:53.082.9 

634. Зубченко Л. С. Біотехнологічне отримання водню в біопаливному еле-

менті з фотоелектрохімічним катодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Зубченко Людмила Сергіївна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0235 А] 

 УДК 606:663.18 
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635. Куцик Т. П. Розробка технології функціонального кисломолочного 

продукту "Дивосил" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Куцик Тетяна Павлівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т продовол. ресурсів. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0077 А] УДК 604.2:637.146 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

636. Боягіна О. Д. Індивідуальна варіативність статевого диморфізму 

мозолистого тіла людей у віковому аспекті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Боягіна Ольга Дмитрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 35—38 (29 назв). — 100 пр. — [2018-4887 А] 

 УДК 611.81-053-055.1/.3 

637. Степаненко О. Ю. Закономірності будови та індивідуальної анатомічної 

мінливості мозочка людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Степаненко Олександр Юрійович ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 43 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 35—40 (49 назв). — 100 пр. — [2018-4828 А] УДК 611.817 

На ступінь кандидата 

638. 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. — 

[2018-5042 А] УДК 611.41:612.014.5 

639. Борута Н. В. Структурна організація червоного кісткового мозку щурів в 

нормі та при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного 

запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.01 

"Нормал. анатомія" / Борута Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України", [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Тернопіль, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: c. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4523 А] 

 УДК 611.715+[611.013.8:57.086.13:616-021.4-092.9 

640. Град А. О. Морфо-функціональна характеристика жувального м'яза в 

нормі та при експериментальному цукровому діабеті : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Град Анна 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-5090 А] УДК 611.732:616.379-008.64-092.4 

641. Ільків О. П. Особливості структурної перебудови яєчок після струмек-

томії у щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Ільків Оксана Пантелеївна ; 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 (12 назв). — 100 пр. 

— [2018-4574 А] УДК 611.631.061:616.441-089.875-092.9 
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642. Орловський В. О. Комп'ютерно-томографічні розміри малих кутніх зубів 

у практично здорових чоловіків із різних регіонів України та їх зв'язок із 

показниками кефалометрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Орловський Володимир Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—15 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5070 А] 

 УДК 611.314:616-073.7]-055.1(477) 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

643. Була Н. С. Роль гідроген сульфіду в механізмах цитопротекції слизової 

оболонки стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Була Назар Степанович ; 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. — Бібліогр.: с. 14—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2018-5045 А] УДК 612.315:611.018.73]:546.221.1 

644. Бурачик А. І. Морфофункціональна характеристика супрахіазматичних 

ядер гіпоталамуса за умови стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бурачик Андрій Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". 

— Чернівці, 2019. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-0007 А] УДК 612.826.017 

645. Бурега І. Ю. Особливості впливу сироватки крові тварин, отриманої за 

умов попереднього моделювання стану стимуляції та пригнічення еритропоезу на 

рівень сироваткового заліза : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Бурега Ігор Юрійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Запоріз. 

держ. мед. ун-т]. — Вінниця, 2018. — 16, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5046 А] УДК 612.111:611.018.54 

646. Григорян О. В. Обґрунтування методичних підходів до психофізіо-

логічного відбору працівників промисловості на роботи з підвищеною небезпекою : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Григорян Олена Валеріківна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-0224 А] УДК 612.821:331.108.34:331.461 

647. Купиняк Н. І. Роль Ca
2+

-транспортувальних систем у регуляції енерге-

тичних процесів у мітохондріях клітин печінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Купиняк 

Надія Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. : іл.  

— Бібліогр.: c. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4697 А] 

 УДК 612.36.06:576.342 

648. Шаламай У. П. Співвідношення показників обміну заліза, тиреоїдного 

статусу, функціонального стану серцево-судинної системи, фізичного та психічного 

розвитку школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.03 "Нормал. фізіологія" / Шаламай Уляна Петрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т]. — Львів, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 100 пр. — [2018-4676 А] УДК 612.12.067:613.955 
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613 Гігієна загалом. Валеологія та гігієна особистості 

613.9 Здоров'я та гігієна в етнічному, віковому і статевому аспектах 

На ступінь кандидата 

649. Нестеренко В. Г. Вплив медико-соціальних чинників на формування 

здоров'я академічно здібних дітей середнього шкільного віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / 

Нестеренко Валентина Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т, [Держ. установа "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН 

України"]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-5105 А] УДК 613.955:373.5.091.2 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Запобігання нещасним випадкам 

На ступінь доктора 

650. Жартовський С. В. Розвиток наукових основ протипожежного захисту 

об'єктів з пожежним навантаженням із целюлозовмісних матеріалів водними 

вогнебіозахисними речовинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Жартовський Сергій Володимирович ; 

Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України, Укр. 

НДІ цивіл. захисту. — Харків, 2018. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 37—41 (37 назв). — 100 пр. — [2018-5291 А] УДК 614.84 

651. Ковтун М. І. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації функціо-

нально-організаційної системи офтальмологічної допомоги хворим на катаракту в 

умовах реформування охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" ; 14.01.18 "Офталь-

мологія" / Ковтун Михайло Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 

мед. ун-т. — Харків, 2018. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (40 назв). — 

100 пр. — [2019-0238 А] УДК 614.2:617.741-004.1](477) 

652. Костенко Т. В. Розвиток наукових основ підвищення безпеки рятуваль-

ників під час ведення оперативних дій в умовах нагрівного мікроклімату : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / 

Костенко Тетяна Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Покровськ 

(Донец. обл.), 2018. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (47 назв). 

— 100 пр. — [2018-5060 А] УДК 614.8.084 

653. Кравченко В. В. Медико-соціальне обґрунтування концептуальної моделі 

консультативно-діагностичного центру на принципах державно-приватного 

партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Кравченко Василь Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 45 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38. — 120 пр. — [2018-5221 А] 

 УДК 614.21:616-07]:334.723](477) 

654. Салата В. З. Теоретичне та експериментальне обґрунтування гігієнічних 

критеріїв оцінки безпечності яловичини за холодильного зберігання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. 

санітарія" / Салата Володимир Зеновійович ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (39 назв). — 150 пр. — [2019-0036 А]

 УДК 614.31:637.5'62.037 
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655. Теренда Н. О. Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи 

надання медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Теренда Наталія 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Харків, 2018. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (40 назв). — 100 пр. — [2018-5233 А] 

 УДК 614.21:616.127-005.8-082](477) 

На ступінь кандидата 

656. Бєлорус А. І. Медико-соціальне обґрунтування моделі детекції та по-

передження виникнення несприятливих подій у перинатальній практиці : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Бєлорус Андрій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5202 А] 

 УДК 614.253.8:618.2/.7](477) 

657. Бойко В. Я. Медико-соціальне обґрунтування потреби населення сіль-

ськогосподарської області у первинній та спеціалізованій (вторинній) медичній 

допомозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Бойко Віталій Ярославович ; М-во охорони здоров'я України, 

Ужгород. нац. ун-т, [Укр. ін-т стратег. дослідж.]. — Ужгород, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). — 100 пр. — [2019-0129 А] 

 УДК 614.2(477-22) 

658. Гаркавенко В. М. Санітарно-гігієнічна оцінка дезінфікуючого препарату 

на основі ефірних олій за аерозольного застосування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Гаркавенко Вадим Миколайович ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (17 назв). — 120 пр. — [2019-0011 А] 

 УДК 614.9:[615.451.3:614.48 

659. Гресько М. В. Психофізіологічна характеристика змін особистості та 

оцінка сприйняття радіаційного ризику після Чорнобильської катастрофи : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / 

Гресько Марина Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0223 А] УДК 614.876:612.821 

660. Зигало В. М. Вплив інкорпорованого 
137

Cs і 4a/4b поліморфізму гена eNOS на 

NO-синтазну активність ендотелію та корекція її порушень у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 03.00.01 "Радіобіологія" / Зигало 

Віктор Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 

центр радіац. медицини". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 150 пр. — [2019-0233 А] УДК 614.876:616-008.9-053.2 

661. Кручаниця В. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 

наркологічної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров'я : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Кручаниця Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Ужгород. нац. ун-т, 

[Укр. ін-т стратег. дослідж.]. — Ужгород, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0074 А] УДК 614.2:616.89-008.441.3-085 

662. Матухно В. В. Зниження рівня вибухонебезпеки газонафтопереробних 

об'єктів (на етапі проектування) при надзвичайних ситуаціях з вибухами хмар 
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газоповітряних сумішей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.02.03 "Цивіл. захист" / Матухно Василь Васильович ; Держ. служба України 

з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2018. — 26 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (15 назв). — 120 пр. — [2018-5224 А] 

 УДК 614.83:665.6-78 

663. Пархоменко В.-П. О. Підвищення пожежної безпеки матеріалів на основі 

епоксіамінних композицій модифікованих купрум(ІІ) гексафлуорсилікатом : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 

безпека" / Пархоменко Володимир-Петро Олегович ; Держ. служба України з 

надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-4907 А] 

 УДК 614.841.41:678.686 

664. Скрип В. В. Медико-соціальне обґрунтування моделі підготовки закладів 

охорони здоров'я до автономізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Скрип Василь Васильович ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т", [Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Ужгород, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-5269 А] УДК 614.2:35.072.1 

665. Харишин Д. В. Вплив конструктивних особливостей та теплофізичних 

характеристик бетону і металу на вогнестійкість трубобетонних конструкцій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. 

безпека" / Харишин Дем'ян Васильович ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2018. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2018-5035 А] УДК 614.841.1:691.328-4 

666. Яремина І. В. Медико-соціальне обґрунтування економічних механізмів 

оптимізації госпітальної медичної допомоги вторинного рівня : (на прикладі 

стаціонар. від-нь м. Вінниці) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Яремина Ірина Василівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 

— Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2018-5240 А] УДК 614.21:338.46](477) 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

667. Логойда Л. С. Науково-теоретичне обґрунтування біоаналітичних до-

сліджень та стандартизації антигіпертензивних засобів з використанням хромато-

графічних методів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Логойда Лілія Святославівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України"]. 

— Львів, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (49 назв). — 100 пр. — 

[2018-5064 А] УДК 615.07:543.544 

668. Саїдов Н. Б. Спрямований синтез біологічно активних речовин в ряду 

анілідів 4-R-5-R
1
-1,2,4-тріазол(4Н)-3-ілтіогліколевих кислот : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Саїдов Нарзулло Бобоєвич ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
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нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. фармацевт. ун-т]. — Львів, 2018. — 

44 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 36—41 (38 назв). — 100 пр. — [2018-5314 А]

 УДК 615.014:547.79.057 

На ступінь кандидата 

669. Аксьонова І. І. Синтез, дослідження фізико-хімічних та біологічних 

властивостей похідних 4-аміно-3-(4-трет-бутилфеніл)-1Н-1,2,4-тріазол-5-тіону : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 

"Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Аксьонова Ілона Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (27 назв). — 100 пр. — [2018-5041 А] 

 УДК 615.011:547.71-304.2 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь кандидата 

670. Борсук С. О. Розробка технології та стандартизація нового комбінованого 

лікарського засобу з триптофаном та тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 

засобів" / Борсук Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т, [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-5244 А] 

 УДК 615.453.6:[577.112.387:615.27 

671. Валіводзь І. П. Фармакокінетика 3-алкоксіпохідних 1,4-бенздіазепіну : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Валіводзь Ірина Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 

нац. мед. ун-т, [Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського НАН України]. — Одеса, 2019. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0134 А] 

 УДК 615.214.22.015 

672. Дудікова Д. М. Антимікробні властивості четвертинних солей  

1-[4-(1-адамантил)-фенокси]-3-діалкіламіно-2-пропанолу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Дудікова Дар'я 

Маратівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т фармакології та 

токсикології НАМН України". — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—

20 (19 назв). — 120 пр. — [2018-4572 А] УДК 615.282.84.076 

673. Криворучко Т. М. Нейротропні ефекти амантадину сумісно з цитико-

ліном та гліцином за умов експериментального паркінсонізму : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Криворучко Таїсія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, 

[ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0161 А] УДК 615.217.3:616.858 

674. Кукліна Т. О. Імуногенні властивості іммобілізованого на мікро- та 

наночастках дифтерійного токсоїду за умов пероральної імунізації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Кукліна Тетяна 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-

ладіна НАН України]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0022 А] УДК 615.375 
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675. Курило Х. І. Фармакологічні властивості нових фітозасобів на основі 

козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурину при експериментальному 

цукровому діабеті, інсулінорезистентності та метаболічному синдромі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Курило 

Христина Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Одеса, 

2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 

[2019-0076 А] УДК 615.322.015:616.379-008.64 

676. Орлова В. О. Експериментальне обґрунтування доцільності використання 

засобів рослинного походження для фармакокорекції гіпофункції щитоподібної 

залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

14.03.05 "Фармакологія" / Орлова Віра Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2018-5225 А] УДК 615.322:616.441-008.64-085 

677. Повх В. Л. Роль модуляторів NMDA-рецепторів в механізмах нейро-

ретинопротекції за ішемічного та травматичного ураження зорового аналізатора : 

(експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / Повх Вячеслав Леонідович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4941 А] 

 УДК 615.216.8:617.7-001.3 

678. Росада М. В. Розробка та валідація методик аналізу рибоксину в лікар-

ських засобах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : 

[спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Росада Микола Володимиро-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

[Нац. фармацевт. ун-т]. — Львів, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(11 назв). — 100 пр. — [2018-5146 А] УДК 615.453.6.074 

679. Савельєва О. В. Цілеспрямований пошук рослинної сировини нейро-

медіаторної дії серед представників родин Lamiaceae та Ranunculaceae : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія 

та фармакогнозія" / Савельєва Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(30 назв). — 100 пр. — [2018-5267 А] УДК 615.322:582.94 

680. Садогурська К. В. Експериментальне дослідження токсичних та фарма-

кологічних властивостей нанохрому цитрату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Садогурська 

Катерина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, 

[Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-5230 А] 

 УДК 615.25.015:661.875'074.5 

681. Тофан Н. В. Критерії ефективності та безпечності фармакотерапії первин-

ної артеріальної гіпертензії, поєднаної з ішемічною хворобою серця, у літніх 

пацієнтів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 

"Клініч. фармакологія" / Тофан Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). 

— 100 пр. — [2019-0111 А] 

 УДК 615.22:[616.12-008.331.1:616.12-005.4]-085-053.9 
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615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь кандидата 

682. Артюх С. В. Хрономодульована радіохіміотерапія плоскоклітинного раку 

орофарингеальної зони та гортані : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Артюх Сергій 

Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти, [Держ. установа "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва Нац. акад. мед. наук 

України"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 

100 пр. — [2018-4841 А] УДК 615.849.1:616.21-006.61 

683. Кафтан Т. В. Використання фізичних факторів в лікуванні хворих з 
надмірною масою тіла та ожирінням на амбулаторно-поліклінічному етапі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Кафтан Тетяна Віталіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(18 назв). — 130 пр. — [2019-0237 А] УДК 615.8:613.25 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

684. Козань Н. М. Діагностика загальних фенотипових ознак людини шляхом 

комплексного дослідження дерматогліфічних особливостей кисті та стопи : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / 

Козань Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ України "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т"]. — Київ, 2018. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—30. — 100 пр. — [2018-

4851 А] УДК 616-091:[611.77:[611.97/.98]]:343.982.323 

На ступінь кандидата 

685. Гайда І. М. Медико-соціальне обґрунтування удосконалення системи 
медичної реабілітації військовослужбовців на регіональному рівні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Гайда 

Іван Михайлович ; Ужгород. нац. ун-т, [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони 

України]. — Ужгород, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 
150 пр. — [2018-4803 А] УДК 616.036.82:364.62]-057.36 

686. Мамедалієв Н. А. Патогенетичне обґрунтування захисної дії поляри-

зованого поліхроматичного світла при грипі та гострих респіраторних вірусних 

інфекціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 

"Патол. фізіологія" / Мамедалієв Новруз Али огли ; М-во охорони здоров'я України, 
Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. підприємство 

"Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Чернівці, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: c. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4541 А] 

 УДК 616-092.19:615.831:616.921.5 
687. Сіромолот А. А. Імунобіологічні властивості антигенів Mycobacterium 

spp. MPT63 і MPT83 та їх роль у діагностиці туберкульозу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Сіромолот 

Андрій Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т біохімії ім. О. В. Пал-
ладіна НАН України]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2019-0103 А] УДК 616-002.5:577.112 
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688. Філіп Ж. В. Особливості інтенсивної терапії етапного оперативного 

лікування тяжких опіків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Філіп Жанна Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад.". — Дніпро, 

2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4800 А]

 УДК 616-001.17-085-089 

689. Франчук М. В. Оптимізація лікування хворих на подагру з ожирінням та 

ураженням нирок: стратифікація факторів ризику, прогнозування та корекція : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Франчук Максим Валентинович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — 

Тернопіль, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—17 (30 назв). — 

100 пр. — [2019-0114 А] УДК 616-002.78:613.25:616.61]-037-08 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

690. Вакалюк І. І. Стабільна ішемічна хвороба серця на тлі неалкогольної 

жирової хвороби печінки: клініко-патогенетичні особливості, прогнозування 

перебігу та диференційований підхід до антитромботичної та гепатопротекторної 

терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Вакалюк Ірина Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — 

Львів, 2018. — 36, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 26—33 (45 назв). — 100 пр. — 

[2018-5008 А] УДК 616.127-005.4:616.36]-036 

691. Лебідь І. Г. Аналіз стану та розробка програм ведення дорослих із 

вродженими вадами серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Лебідь Ігор Григорович ; Нац. акад. мед. наук Ук-

раїни, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", 

[Держ. установа "Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ 

України"]. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (49 назв). — 

100 пр. — [2019-0079 А] УДК 616.12-007.2-056.7-08 

692. Орищин Н. Д. Ішемічна кардіоміопатія: структурно-функціональна харак-

теристика, радіологічні критерії вибору лікувальної тактики та оцінки ефективності 

лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.23 

"Промен. діагностика та промен. терапія" / Орищин Неля Дмитрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. 

мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—39 (50 назв). — 100 пр. — [2018-5106 А] 

 УДК 616.127-005.4-036-085:615.84 

На ступінь кандидата 

693. Аліфер О. О. Оцінка якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією в 

практиці сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Аліфер Ольга Олександрівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 

М-ва охорони здоров'я України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — 

Запоріжжя, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 100 пр. — [2018-

4481 А] УДК 616.12-008.331.1-036 
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694. Белейович В. В. Вибір тактики хірургічного лікування поєднаних 

оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних та вінцевих артерій на серці, що 

працює : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Белейович Василь Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 2019. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0123 А] 

 УДК 616.132.2/.133-089 

695. Боровик К. М. Роль вітронектину та галектину-3 у розвитку та прогно-

зуванні перебігу гострого інфаркту міокарда у поєднанні з ожирінням : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Боровик Катерина Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—20 (34 назви). — 100 пр. — [2019-

0048 А] УДК 616.127-005.8-056.25-085:[615.272:577.112 

696. Дерієнко Т. А. Особливості медикаментозного супроводу пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією після імплантації електрокардіостимулятора : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Дерієнко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2018. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5171 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-089.843-085.22 

697. Жалдак Д. О. Особливості перебігу та лікування дисліпідемій у хворих на 

гіпотиреоз у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна 

медицина" / Жалдак Дар'я Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [Сум. 

держ. ун-т]. — Запоріжжя, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—19 (23 назви). — 100 пр. 

— [2018-4775 А] УДК 616.155-036-085:[616.441-008.64+616.36-008.9 

698. Іквука А. О. Особливості ураження нирок у хворих на артеріальну 

гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та оптимізація лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Іквука 

Алоісіус Обінна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 

100 пр. — [2018-5132 А] УДК 616.12-008.331.1:616.379-008.64]-06-085 

699. Климишин Ю. І. Комплексна ехокардіографічна оцінка віддалених 

результатів операції Росса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / Климишин Юлія 

Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії 

МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). 

— 120 пр. — [2019-0155 А] УДК 616.12-073.432.19 

700. Коміссарова О. С. Ішемічна хвороба серця у поєднанні з дисбіозом 

кишечника: клінічні, імунологічні і метаболічні порушення та методи їх корекції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Коміссарова Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Запоріжжя, 2018. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-5098 А] 

 УДК 616.12-005.4+616.34-008.9]-036-085 
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701. Кравцова В. І. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності у 

хворих на хронічну хворобу нирок під впливом терапії блокаторами ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кравцова Вікторія Ігорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти]. — Харків, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

0073 А] УДК 616.12-008.64:616.61-002.2]-085 

702. Маньковський Г. Б. Віддалені результати реваскуляризації міокарда у 

пацієнтів з ішемічною хворобою серця та порушенням вуглеводного обміну : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-

судин. хірургія" / Маньковський Георгій Борисович ; Держ. установа "Нац. ін-т 

серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України", [ДУ "Наук.-практ. мед. 

центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0168 А] 

 УДК 616.127:616.132.2-089.819]:616.12-005.4 

703. Матузок О. Е. Клінічні та прогностичні чинники перебігу інфаркту 

міокарда у хворих, яким проведена тромболітична терапія : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Матузок Ольга 

Едуардівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти]. — Запоріжжя, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4583 А] 

 УДК 616.127-005.8-036-085 

704. Медвідь І. І. Особливості вегетативного статусу, лікування та реабілітації 

при коморбідності гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна 

медицина" / Медвідь Ігор Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. 

"Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", [ДВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Запоріжжя, 

2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—20 (34 назви). — 100 пр. — [2018-4501 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.37-002]-036-085 

705. Мишаківський О. А. Прогнозування результатів хірургічної корекції 

важкої первинної мітральної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Мишаківський Олексій Анатолійович ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5183 А] 

 УДК 616.126.3-008.64-089-037 

706. Міхалєва Т. В. Клінічно-генетичні асоціації та прогнозування перебігу 

фібриляції передсердь неклапанного ґенезу у пацієнтів з поліморфізмом rs10465885 гена 

конексину-40 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.11 "Кардіологія" / Міхалєва Тетяна Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — 

Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—17 (27 назв). — 100 пр. — [2018-4586 А]

 УДК 616.125-008.313-036:577.21 

707. Пастушина А. І. Стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на 

ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та мікроальбу-

мінурією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Пастушина Анна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 
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Запоріз. держ. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Запоріжжя, 2019. 

— 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

0033 А] УДК 616.12-005.4-06:616.151.5 

708. Пилипенко С. О. Інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодина-

міки у онкологічних хворих з синдромом верхньої порожнистої вени : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та 

інтенсив. терапія" / Пилипенко Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН 

України"]. — Харків, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. 

— [2018-4866 А] УДК 616.145:616.151.1]-06-085 

709. Починська М. В. Значення класів пульсового артеріального тиску в 

медикаментозному контролі пацієнтів із імплантованими електрокардіостимуля-

торами та кардіоресинхронізуючою терапією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Починська Марина Воло-

димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 

100 пр. — [2018-5227 А] УДК 616.12-008.33:616.12-089.843-085 

710. Рибка О. С. Значення інсуліносенситивності в толерантності до фізичних 

навантажень та формуванні кардіометаболічного ризику у дітей з ожирінням : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Рибка Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2018. — 25 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—20 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-5229 А] УДК 616.12-008.9:612.349.8]:613.25]-053.2 

711. Рудік М. В. Комп'ютерно-томографічна ангіопульмонографічна діагнос-

тика тромбоемболії легеневої артерії та її ускладнень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. 

терапія" / Рудік Микола Валерійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Запоріз. держ. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України"]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 15—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-5031 А] 

 УДК 616.131-005.6/.7-073.756.8:004.932 

712. Савченко О. В. Оптимізація лікування дисліпідемії у хворих на ревма-

тоїдний артрит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Савченко Оксана Володимирівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Сум. держ. ун-т]. — 

Івано-Франківськ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-0101 А] УДК 616.153-06:616.72-002.77]-085 

713. Самойлова С. О. Оптимізація діагностики та корекція порушень плазмо-

во-тромбоцитарного гемостазу при гіпертонічній хворобі в поєднанні з хронічним 

обструктивним захворюванням легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Самойлова Світлана Олегівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв).  

— 100 пр. — [2018-4871 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.24-002]-06:616.151.4-07-085 

714. Чечель В. В. Аліментарна недостатність заліза у дітей 5—6 років: особ-

ливості біологічного, когнітивного та соціального розвитку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Чечель Вік-



   

 
106 

торія Василівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — 

Дніпро, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

5158 А] УДК 616.155.194-02-053.4 

715. Ярема Я. І. Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у 

хворих з оклюзійно-стенотичними ураженнями гомілкових артерій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ярема Ярослав 

Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", 

[Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5120 А] 

 УДК 616.137-007.271:617.584]-06:617.58-005.4-089 

716. Ярова О. Д. Чинники, які пов'язані з розвитком, особливостями перебігу 

та прогресуванням ішемічної хвороби серця у хворих з периферійним атеро-

склерозом артерій нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Ярова Олена Дмитрівна ; Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпро, 2018. 

— 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5320 А] 

 УДК 616.12-005.4+617.58-004.6]-036 

616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, пов'язані  

з органами дихання 

На ступінь доктора 

717. Борисова І. С. Особливості етіології і клініки, фактори прогнозу та 

оптимізація лікування пневмоній, асоційованих з порушеннями імунітету на фоні 

онкогематологічної патології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Борисова Інна Станіславівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва 

охорони здоров'я України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України"]. — Запоріжжя, 2018. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (47 назв). 

— 100 пр. — [2018-5084 А] УДК 616.24-002-036-07-08 

На ступінь кандидата 

718. Бондаркова А. М. Ведення хворих на бронхіальну астму залежно від 

GLN27GLU-поліморфізму гена адренорецепторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Бондаркова Анна 

Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Сум. держ. ун-т]. 

— Київ, 2018. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 100 пр. — [2018-

5205 А] УДК 616.248-085:575 

719. Друмова А. М. Діагностика та лікування хронічних постімплантаційних 

гайморитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Друмова Аліна Миколаївна ; Нац. акад. мед. наук України, 

ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Одес. нац. 

мед. ун-т М-ва охорони здоров'я України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0061 А] УДК 616.216.1-002-07-08 

720. Карчинський О. О. Діагностика та оцінка ефективності лікування хворих 

з гострими параназальними синуситами на основі використання дистанційної 

інфрачервоної термографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
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[спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / Карчинський Олександр Олександрович ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Ко-

ломійченка НАМН України" [та ін.]. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5296 А] УДК 616.216-002.1-073:772.96 

721. Шалагай С. М. Обґрунтування і оцінка ефективності плевректомії у 

хворих на плеврит специфічного і неспецифічного ґенезу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шалагай Сергій 

Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. 

акад. мед. наук України"]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 

100 пр. — [2018-4835 А] УДК 616.25-002-089 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

722. Васюк В. Л. Дисбіоз у патогенезі експериментальних гепатопатій та їх 

антидисбіотична профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Васюк Валентина Леонідівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Держ. підприємство "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ 

України"]. — Тернопіль, 2019. — 62 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 48—54 (36 назв). — 

100 пр. — [2019-0217 А] УДК 616.36-022.7-092-084 

723. Гавриленко Ю. В. Клініко-лабораторна діагностика та лікування хроніч-

них хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.19 "Оториноларингологія" / 

Гавриленко Юрій Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (37 назв). — 100 пр. — [2019-0008 А] 

 УДК 616.321-002.2-06:616.379-008.64]-07-085-053.2 

724. Дієв Є. В. Клініко-організаційні основи надання стоматологічної допо-

моги із застосуванням дентальних імплантатів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" ; 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Дієв Євген Вячеславович ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої 

хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2018. — 35 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 25—31 (44 назви). — 100 пр. — [2018-4729 А] УДК 616.314-77 

725. Кондратюк В. А. Рентгеноангіохірургічне забезпечення обширних 

резекцій печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Кондратюк Вадим Анатолійович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова". — Київ, 

2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (34 назви). — 100 пр. — [2019-

0239 А] УДК 616.36-073.7-089 

726. Лазирський В. О. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору 

реконструктивно-відновних операцій після комбінованої гастректомії : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лазирський 

Вячеслав Олексійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — 

[2019-0164 А] УДК 616.33-089.87-089.844.12 
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727. Фурдичко Л. О. Патогенетичні особливості формування експерименталь-
ної виразки шлунка при пневмонії та їх корекція тіотриазоліном : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Фурдичко Любомир Орестович ; 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, 2019. — 30 с. : іл. — Бібліогр.: с. 23—27 
(34 назви). — 100 пр. — [2019-0115 А] УДК 616.33-002.44-092:616.24-002]-08 

На ступінь кандидата 

728. Боднарук Н. І. Клінічно-лабораторне обґрунтування профілактики 
карієсу тимчасових зубів у дітей з патологією опорно-рухового апарату : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Боднарук Наталія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-4964 А] УДК 616.314-002-084-06:616.7]-053.2 

729. Виклюк І. В. Комплексне обґрунтування новітніх методик лікування 
хворих із відсутністю коронкової частини зуба : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Виклюк Ігор Васильович ; 
М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-
Франківськ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: c. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2018-
4525 А] УДК 616.314-77 

730. Гороховський В. В. Особливості профілактики гіперестезії зубів у дітей 
та осіб молодого віку, обумовленої демінералізацією твердих тканин зубів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 
Гороховський Владислав Васильович ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-
лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2018. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4727 А] 

 УДК 616.314-009.6-06-084-053.2 
731. Грібенюк О. В. Значення коморбідної неалкогольної жирової хвороби 

печінки у модифікації перебігу гіпертонічної хвороби та можливості оптимізації 
медикаментозного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Грібенюк Олена Вікторівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. 
— Харків, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2018-
5168 А] УДК 616.36-008.847.9:616.12-008.331.1]-085.2 

732. Дроник І. І. Обґрунтування системної ензимотерапії в комплексному 
лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Дроник Іван Іванович ;  
М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 
здоров'я України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — 
Дніпро, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2018-4571 А] УДК 616.314.17-008.1-085 

733. Змарко Ю. К. Клінічно-патогенетичне обґрунтування використання 
нанотехнологічного гелю у комплексному лікуванні дітей із хронічним катаральним 
гінгівітом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Змарко Юлія Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т  
ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Львів, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5130 А] 

 УДК 616.311.2-002.2-085.454.1-053.2 
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734. Карп С. Ю. Оптимізація хірургічного лікування та профілактики оростом 

та фарингостом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Карп Святослав Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5023 А] УДК 616.311+616.321]-006-089 

735. Керецман А. О. Медико-соціальна оцінка демографічних втрат, спричи-

нених хворобами органів травлення та обґрунтування функціонально-організаційної 

моделі їх мінімізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Керецман Анжеліка Олексіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2018. — 26 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4811 А] 

 УДК 616.33/.37-036.8-084:314.14 

736. Комариця О. Й. Обґрунтування ефективності застосування композиції на 

основі гідрогелю адгезивно-активного полімеру при передпротезній підготовці 

хворих до ортопедичного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Комариця Олександра Йосифівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5136 А] 

 УДК 616.314-089.23:[615.454.1:678 

737. Кушнарьова Н. М. Особливості порушення спектру жирних кислот 

сироватки крові хворих на цукровий діабет 2 типу з різними типами ізольованої 

дисліпідемії та методи їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / Кушнарьова Наталія Миколаївна ; 

Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН 

України". — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 

1 30 пр. — [2018-4496 А] УДК 616.379-008.64:612.123.062 

738. Личковська О. Л. Клініко-лабораторне обґрунтування використання 

фотодинамотерапії в комплексному лікуванні хворих на генералізований паро-

донтит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 

"Стоматологія" / Личковська Олександра Любомирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2018. — 

20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: c. 14—18 (21 назва). — 120 пр. — [2018-4538 А]

 УДК 616.314.17-008.1-085.84 

739. Нехаєнко М. І. Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої 

терапії хронічних гастродуоденітів у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Нехаєнко Марія Іванівна ; Ін-т 

педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України, [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5309 А] 

 УДК 616.33+616.342]-085-053.6 

740. Радушинська Т. Ю. Оптимізація діагностики та лікування хронічної 

діареї, обумовленої лактазною недостатністю у дітей раннього віку : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Радушинська 

Тетяна Юріївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'я-

нової Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(5 назв). — 100 пр. — [2018-4630 А] УДК 616.34-008.314.4-06-07-085-053.3 

741. Cінгх Шайлендра. Рання діагностика та лікування фіброзу печінки у 

дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит В в ремісії лімфобластного лейкозу : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 

хвороби" / Cінгх Шайлендра ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2018. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4948 А] 

 УДК 616.36-003.8-06-07-085-053.2 

742. Ющенко П. Л. Порівняльна оцінка застосування С-силіконових відбитко-

вих матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Ющенко Павло Леонідович ; М-во охорони здоров'я України, Укр. мед. стоматол. 

акад. — Полтава, 2018. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — 

[2018-4920 А] УДК 616.314-089.843-76 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

743. Пушкарьова Т. І. Зміни в структурі стромального мікрооточення, 

кістковомозкового кровотворення та прогноз перебігу гострих лейкемій у дітей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.31 "Гема-

тологія та трансфузіологія" / Пушкарьова Тетяна Іванівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України", [ДУ "Нац. наук. 

центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України"]. — Київ, 2018. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 110 пр. — [2018-5072 А] 

 УДК 616.419-018:616.155.392-037]-053.2 

744. Пушкаш Л. Ю. Екологічно залежні морфо-функціональні зміни щито-

подібної залози у дітей та корекція їх порушень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.]14.01.10 "Педіатрія" / Пушкаш Любов Юріївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-0035 А] УДК 616.441-008-08-053.2 

616.5 Клінічна дерматологія. Хвороби шкіри 

На ступінь кандидата 

745. Глушок В. С. Сучасні підходи і патоморфологічне обґрунтування комп-

лексної терапії актинічного кератозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Глушок Віталій Степанович ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України"]. 

— Харків, 2018. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). — 100 пр. — [2018-

5015 А] УДК 616.5-003.87-085 

746. Коваленко А. О. Удосконалення хірургічного лікування хворих з дер-

мальними опіками шляхом застосування ранових покриттів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Коваленко 

Антон Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН 

України"]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2018-

4897 А] УДК 616.5-001.17-089.844 
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747. Комар В. С. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі 

відновного лікування населення з хворобами шкіри та підшкірної клітковини : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Комар Володимир Степанович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2018. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2018-5256 А] 

 УДК 616.5-058 

748. Кравець К. І. Удосконалення методів діагностики новоутворень шкіри із 

залученням методів інструментальної діагностики та визначення оптимізованої 

лікувально-діагностичної тактики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Кравець Кіра Ігорівна ; Держ. 

установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України", [Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти МОЗ України]. — Харків, 2018. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4900 А] УДК 616.5-006-072 

749. Худан І. І. Патогенетичне обґрунтування застосування полімерних 

наночастинок з інкапсульованими протизапальними і антиоксидними препаратами та 

інгібіторами індуцибельної NO синтази при контактному дерматиті : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Худан 

Іванна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0116 А] 

 УДК 616.5-002:615.262.1 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

750. Антонян І. М. Застосування клітин строми кісткового мозку для 

лікування еректильної дисфункції на тлі андрогенного дефіциту : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 

"Урологія" / Антонян Ігор Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (42 назви). 

— 100 пр. — [2018-5002 А] УДК 616.61-008.1-089.843:612.419.014 

На ступінь кандидата 

751. Кабіру А. Клініко-патогенетичні особливості хронічного бактеріального 

простатиту та результати комплексного лікування хворих : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Кабіру Ахмад ; Держ. 

установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. 

нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-0236 А] УДК 616.65-002-022.7-07-092-085 

752. Левченко Д. А. Підвищення ефективності хірургічного лікування хворих 

на нефролітіаз шляхом використання мікро- та ультра-мініперкутанної нефро-

літотрипсії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 

"Урологія" / Левченко Дмитро Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 10—13 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-5304 А] УДК 616.61-003.7-089.879 
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616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

753. Бурлука В. В. Хірургічне лікування постраждалих з нестабільними 

пошкодженнями таза при політравмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Бурлука Володимир 

Володимирович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. 

наук України", [Укр. військ.-мед. акад.]. — Київ, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—36 (36 назв). — 1 50 пр. — [2018-5206 А] 

 УДК 616.718.19-001-06-089 

754. Литвишко В. О. Закономірності утворення кісткового регенерату після 

діафізарного перелому за умов функціонального лікування з використанням пружно-

стійкого з'єднання відламків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Литвишко Валерій Олександро-

вич ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів 

ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2019. — 32 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (21 назва). — 115 пр. — [2019-0025 А] 

 УДК 616.71-001.5-089.22 

На ступінь кандидата 

755. Букач О. П. Особливості перебігу та оптимізація лікування ревматоїдного 

артриту в поєднанні з артеріальною гіпертензією, ожирінням та цукровим діабетом 

типу 2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Букач Ольга Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. 

держ. мед. ун-т"]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—17 (30 назв). — 

100 пр. — [2019-0006 А] УДК 616.72-002.77-06-036-085 

756. Зайцева Є. М. Прогнозування перебігу суглобової форми ювенільного 

ревматоїдного артриту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Зайцева Євгенія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т охорони 

здоров'я дітей та підлітків НАМН України"]. — Харків, 2018. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4616 А] 

 УДК 616.72-002.77-036-037-053.2 

757. Климовицький Р. В. Біомеханічні особливості постурального балансу 

після ендопротезування кульшового суглоба. Причини і профілактика порушень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травма-

тологія та ортопедія" / Климовицький Роман Володимирович ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка 

Нац. акад. мед. наук України", [Донец. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2019. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (9 назв). — 120 пр. — [2019-0070 А] 

 УДК 616.728.2-089.843-06 

758. Кожем'яка М. О. Експериментально-клінічне обґрунтування хірургічного 

лікування переломів кісточок з ушкодженням міжгомілкового синдесмозу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Кожем'яка Максим Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
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установа "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. 

наук України", [Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). — 110 пр. — [2018-4620 А] 

 УДК 616.728.4-001.5-089 

759. Коломієць С. І. Внутрішня картина хвороби у підлітків, хворих на сколіоз, та 

її психокорекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

19.00.04 "Мед. психологія" / Коломієць Соломія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 

100 пр. — [2018-5059 А] УДК 616.711-007.5-085-053.6 

760. Новоселецький В. О. Дисфункція м'язів у жінок з остеоартрозом 

колінних суглобів: зв'язок з лептинемією, поліморфізмом Q223R(rs1137101) гена 

LEPR та можливості корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Новоселецький Валерій Олександрович ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. 

М. Д. Стражеска", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 

2019. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0090 А]

 УДК 616.748-008.6:616.728.3]-06-08 

761. Овчинніков О. М. Вивих головки ендопротеза кульшового суглоба: 

причини, профілактика та лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Овчинніков Олег 

Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т патології хребта 

та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 110 пр. — [2019-0030 А] 

 УДК 616.728.2-77-06-08 

762. Пугачова К. А. Прогностична значимість 25-гідроксивітаміну D та 

кателецидину LL37 у перебігу реактивних артритів у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пугачова 

Катерина Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — 

Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5228 А]

 УДК 616.72-002-036-053.2:577.161.2 

763. Скочило О. В. Механізми регенерації експериментальних дефектів 

нижніх щелеп щурів при застосуванні матеріалу на основі гідроксиапатиту та 

полілактиду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Скочило Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Чернівці, 

2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0104 А] 

 УДК 616.716.4-089.844-092.9 

764. Турчин А. М. Діагностика та хірургічне лікування переломів таранної 

кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Турчин Андрій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т 

травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. після-

диплом. освіти ім. П. Л. Шупика М-ва охорони здоров'я України]. — Київ, 2018. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5275 А] 

 УДК 616.718.7-001.5-07-089 

765. Циганков М. А. Оптимізація лікування хворих з переломами ІІ—V п'ясних 

кісток : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Циганков Максим 

Анатолійович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук 

України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2018. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4673 А] 

 УДК 616.717.8-001.5-089.881 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

766. Грицюк Т. Д. Клініко-патогенетичні аспекти в лікувальній тактиці за-

лишкових явищ перенесеного ішемічного інсульту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Грицюк Тетяна 

Дмитрівна ; М-во охорони здоров'я України, Ужгород. нац. ун-т, [ДВНЗ "Івано-

Франків. нац. мед. ун-т"]. — Ужгород, 2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-5167 А] УДК 616.831-005.1-005.4-06-085 

767. Фесенко Г. Д. Визначення перебігу та особливостей медико-соціальної 

реабілітації у пацієнтів з наслідками закритої черепно-мозкової травми : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 

Фесенко Галина Дмитрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України"]. — Ужгород, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — [2018-4595 А] 

 УДК 616.831-001-036.82 

616.9 Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

768. Маслова В. С. Оптимізація лікування хворих на грип та інші гострі 

респіраторні вірусні інфекції з використанням інгаляційної терапії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Маслова 

Валентина Степанівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-

диплом. освіти. — Харків, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). 

— 100 пр. — [2018-4982 А] УДК 616.921.5-085.83 

769. Ольховський Є. С. Клініко-імунологічні особливості ешерихіозу у дітей з 

різною активністю Епштейна-Барр вірусної інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Ольховський Євген Сергійо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, 

[Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2019-0031 А] 

 УДК 616.98:578.825]-036-092.19-053.2 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

770. Гривенко С. Г. Реконструктивні хірургічні способи корекції естетичних 

(косметичних) деформацій передньо-бокової стінки живота : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Гривенко Сергій 

Геннадійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 
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ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: c. 27—36 (89 назв). — 100 пр. — [2018-4527 А] УДК 617.55-089.844 
771. Панасенко С. І. Торакоабдомінальна політравма із домінуючим ушкодженням 

грудей : (клініко-епідеміол., клініко-експерим. та клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Панасенко Сергій 
Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, 
[Держ. закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф 
М-ва охорони здоров'я України"]. — Вінниця, 2018. — 32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 23—27 (39 назв). — 100 пр. — [2018-4507 А] УДК 617.541/.542-001 

На ступінь кандидата 

772. Верба Р. В. Особливості перебігу гострого перитоніту на тлі гіпотиреозу в 
експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.04 "Патол. фізіологія" / Верба Руслан Вікторович ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 
мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 
2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0052 А]
 УДК 617.55-002-036:616.441-008.64-092.4 

773. Савченко А. А. Діагностика та хірургічне лікування каротидної хемо-
дектоми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 
"Хірургія" / Савченко Аркадій Андрійович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 
ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. 
— Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2018-5114 А] УДК 617.51/.53-006-07-089 

774. Федусь В. П. Діагностичні критерії ураження яєчок у хлопчиків з пахвин-
ними грижами та вибір способу хірургічної корекції патології : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.09 "Дит. хірургія" / Федусь 
Вікторія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т  
ім. М. І. Пирогова, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Вінниця, 2019. 
— 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — 
[2019-0112 А] УДК 617.557-007.43-06:616.681]-07-089-055.15 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

775. Новак Н. В. Ефективність модифікованого двоетапного методу хірургіч-
ного лікування хворих на вторинну неоваскулярну глаукому : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Новак 
Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 
с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4590 А] УДК 617.7-007.681-089 

776. Стебловська І. С. Оптимізація хірургічного лікування вікової катаракти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офталь-
мологія" / Стебловська Ірина Сергіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Київ, 
2018. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4668 А] 

 УДК 617.741-04.1-053.88/.9-089 

618 Гінекологія. Жіночі хвороби. Акушерство 

На ступінь доктора 

777. Вигівська Л. А. Перинатальні інфекції у вагітних групи високого ризику : 
(діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Вигівська Людмила 
Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2018. 
— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (40 назв). — 100 пр. — [2018-5246 А] 

 УДК 618.3-022.7-07-08 
778. Сухін В. С. Принципи та обґрунтування індивідуалізації протипухлинної 

терапії сарком матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Сухін Владислав Сергійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Держ. установа "Ін-т мед радіології 

ім. С. П. Григор'єва Нац. акад. мед. наук України"]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (48 назв). — 100 пр. — [2018-4874 А] 

 УДК 618.14-006.6-085 

779. Шурпяк С. О. Реабілітація репродуктивного здоров'я жінок з дисгор-

мональними змінами репродуктивних органів і коморбідною патологією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Шурпяк Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького]. — Київ, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (39 назв). — 

100 пр. — [2018-5319 А] УДК 618.17-039-06-085 

На ступінь кандидата 

780. Айзятулова Д. Р. Діагностика та корекція морфофункціонального стану 

ендометрія при заплідненні in vitro, ускладненому синдромом гіперстимуляції 

яєчників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Айзятулова Дінара Рушанівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [Донец. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5201 А] 

 УДК 618.14-07-085:[618-089.888.11+618.11-008.6 

781. Аксьонов О. А. Оптимізація діагностики і хірургічного лікування внутріш-

ньопротокових новоутворень грудної залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Аксьонов Олексій Анатолійо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0002 А] 

 УДК 618.19-006-07-089 

782. Бачинська І. В. Перебіг, діагностика та профілактика порушень пубертат-

ного періоду у дівчат із автоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Бачинська 

Інна Валеріївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'я-

нової Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2018-5122 А] 

 УДК 618.17-008.8-036-07-084:616.441]-055.25 

783. Занько О. В. Діагностика, лікування та профілактика гіперпроліфера-

тивних захворювань ендометрія у жінок в період постменопаузи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Занько Олена Василівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології 

ім. акад. О. М. Лук'янової Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2018. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4617 А] 

 УДК 618.14-018.73-007.61-07-08:618.173 

784. Іванкова О. М. Оптимізація неоад'ювантного лікування хворих на місцево 

поширений первинно неоперабельний рак грудної залози : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Іванкова Оксана 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2019. — 25 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0150 А]

 УДК 618.19-006.6-085-089.163 

785. Коваленко Н. В. Особливості клініки, діагностики та лікування клімак-

теричного синдрому у жінок з ендометріозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Коваленко Наталія 

Володимирівна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'я-

нової Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0157 А] 

 УДК 618.14:618.173]-036-07-08 

786. Курило О. Ю. Прегравідарна підготовка жінок із ендометріозом : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 

гінекологія" / Курило Оксана Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0075 А]

 УДК 618.2-082:618.145-006.3 

787. Лобода А. Д. Комплексне лікування хворих на місцево поширений рак 

грудної залози з використанням магнітотермії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Лобода Антон Дмитрович ; 

М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т раку. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2019-0026 А] 

 УДК 618.19-006.6-085 

788. Майданевич Н. М. Індивідуалізація прогнозування та профілактики 

розвитку токсичності хіміотерапії у хворих на метастатичний рак грудної залози : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 

"Онкологія" / Майданевич Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. ін-т раку. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-0167 А] УДК 618.19-006.6-085:615.28 

789. Мандрикова А. С. Оптимізація тактики ведення вагітності та ранніх 

передчасних пологів у жінок після допоміжних репродуктивних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-

шерство та гінекологія" / Мандрикова Аліса Сергіївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 

24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). — 100 пр. — [2018-5222 А] 

 УДК 618.2/.5-08:618-089.888.11 

790. Недорезова К. М. Профілактика перинатальної патології у жінок з кесаре-

вим розтином в анамнезі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Недорезова Карина Михайлівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0029 А] 

 УДК 618.5-089.888.61-06-084 

791. Риженко Ю. В. Оптимізація методики лікування та реабілітації хворих з 

безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями додатків матки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Риженко Юлія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. 
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мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5266 А] 

 УДК 618.177-06:618.14-002]-036-085 

792. Сербенюк А. В. Оптимізація підготовки ендометрія після невдалих спроб 

ДРТ при трубно-перитонеальному безплідді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Сербенюк Анастасія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-5231 А] УДК 618.14-085:618-089.888.11-06 

793. Чайка О. І. Тактика ведення індукованої вагітності при патології щито-

видної залози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Чайка Оксана Іванівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 

2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5318 А] 

 УДК 618.3+616.441]-082:618.177-085 

794. Чонко О. Ю. Профілактика прееклампсії у жінок із передчасним від-

шаруванням нормально розташованої плаценти в анамнезі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Чонко Ольга Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 

2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0192 А] 

 УДК 618.36-008.811.9-084 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  

значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь кандидата 

795. Білоус І. Ю. Оцінювання енергоефективності будівлі в умовах динамічної 

зміни характеристик середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та комплекси" / Білоус Інна Юріївна ; 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0126 А] 

 УДК 620.91:697 

796. Панасюк Т. С. Закономірності впливу конфігурації і складу елементів 

комірки шестипуансонного апарата високого тиску для вирощування монокристалів 

алмазу на її тепловий стан : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Панасюк Тетяна Сергіївна ; НАН України,  

Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4508 А] 

 УДК 620.22:[666.233-987:548.55 

797. Сліпченко К. В. Закономірності формування структури та властивостей 

композитів інструментального призначення на основі кубічного нітриду бору зі 

зв'язками з карбідів і нітридів хрому та ванадію : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Сліпченко Катерина 

Вячеславівна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0105 А]

 УДК 620.22:669.781.046.44 
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621 Загальне машинобудування. Ядерна техніка.  

Електротехніка. Машинобудування загалом 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  

та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь кандидата 

798. Капустянський А. О. Підвищення енерго-екологічної ефективності 

котельних установок при спалюванні непроектних видів палива : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Капустянський Андрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2018-5022 А] УДК 621.18:662.7 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Електроенергетика. Вироблення, постачання, розподіл  

та регулювання електричної енергії. Електричні машини  

та прилади. Електричні вимірювання. Технічне застосування 

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

799. Трегуб М. І. Науково-технічні основи безтрансмісійних вітроелектричних 

комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.09.03 

"Електротехн. комплекси та системи" / Трегуб Микола Іларіонович ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 45 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 35—42 (64 назви). — 100 пр. — [2018-4669 А] УДК 621.311.245 

На ступінь кандидата 

800. Бінкевич Т. В. Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електро-

пересилання з врахуванням впливу випадкових факторів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Бінкевич Тарас Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

0127 А] УДК 621.316.9 

801. Вінниченко І. Л. Перетворювачі частоти на основі резонансних ін-

верторів з часо-імпульсним керуванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / 

Вінниченко Ірина Леонідівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Київ, 2018. — 

24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — 

[2018-4846 А] УДК 621.314.572 
802. Єноктаєв Р. М. Оптимізаційне проектування регульованих асинхронних 

двигунів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.01 

"Електр. машини й апарати" / Єноктаєв Ростислав Миколайович ; Одес. нац. полі-

техн. ун-т. — Одеса, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2018-4894 А] УДК 621.313.333 

803. Матухно В. А. Удосконалення методу оцінювання теплового наванта-

ження силових розподільчих трансформаторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. машини й апарати" / Матухно 
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Валентин Анатолійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2018. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4983 А]

 УДК 621.314.212 

804. Федосеєнко О. М. Визначення електричних характеристик заземлю-

вальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об'ємних 

заземлювачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Федосеєнко Олена Миколаївна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4638 А] УДК 621.316.99 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь кандидата 

805. Коркішко Р. М. Удосконалення технології виготовлення кремнієвих 

сонячних елементів для роботи при підвищених рівнях збудження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.27.06 "Технологія, обладнання та 

вир-во електрон. техніки" / Коркішко Роман Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—19. — 100 пр. — [2018-5100 А] УДК 621.383.51:546.28 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

806. Романчук В. І. Методи та алгоритми управління ресурсами мульти-

сервісних інформаційних функціонально-орієнтованих корпоративних мереж : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.02 "Теле-

комунікац. системи та мережі" / Романчук Василь Іванович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (49 назв). — 

100 пр. — [2018-5188 А] УДК 621.391:004.7 

На ступінь кандидата 

807. Мохаммед Дж. С. Моделі і методи забезпечення якості обслуговування в 

віртуалізованих мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Мохаммед Джамал Салім ; Одес. 

нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. — Одеса, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-5142 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

808. Горішна І. Я. Тренажерне забезпечення моделювання адаптивного 

радіолокаційного зондування в умовах перешкод : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.07.14 "Авіац.-косм. тренажери" / Горішна Ірина 

Ярославівна ; Держ. косм. агентство України, Нац. центр упр. та випробувань косм. 

засобів, [Нац. ун-т "Одес. мор. акад."]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2018-5126 А] УДК 621.396.96 

809. Толстих Є. Г. Удосконалення моделей та методів радіоакустичного 

зондування атмосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Толстих Єлизавета Геннадіївна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2018. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2018-4832 А] УДК 621.396.96:551.51 

621.397 Телевізійна техніка. Техніка отримання, запису,  

передавання та приймання зображень. Відеотехніка  

та відеомережі 

На ступінь кандидата 

810. Гривачевський А. П. Підвищення інформативності мультиспектральних 

систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного 

діапазонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.17 

"Радіотехн. та телевіз. системи" / Гривачевський Андрій Петрович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2018. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(23 назви). — 100 пр. — [2018-5127 А] УДК 621.397 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

811. Михайлова І. О. Розвиток методів розрахунку охолодження обертових 

елементів газових турбін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.16 "Турбомашини та турбоустановки" / Михайлова Ірина Олександрівна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4938 А] УДК 621.438 

812. Ревелюк І. С. Вибір та обґрунтування параметрів силіконового демпфера 

крутильних коливань колінчастого вала високообертового дизеля : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Ревелюк Іван Сергійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Держ. 

підприємство "Харків. конструктор. бюро з двигунобудування" Держ. концерну 

"Укроборонпром"]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: c. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-4707 А] УДК 621.436.1 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

813. Ткач П. Ю. Вплив надроторних елементів шнеку на кавітаційно-ерозійні 

якості шнекововідцентрового ступеня насоса : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. машини та гідропневмоаг-

регати" / Ткач Павло Юрійович ; Сум. держ. ун-т, [Н.-д. та проект.-конструктор. ін-т 

атом. і енерг. насособудування]. — Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

c. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4554 А] УДК 621.65 

814. Ященко А. С. Підвищення вібронадійності відцентрових насосів АЕС на 

основі створення достовірних математичних моделей динамічної системи ротор-

корпус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 

"Динаміка та міцність машин" / Ященко Андрій Сергійович ; Сум. держ. ун-т, 

[Акціонер. т-во "Н.-д. і проект.-конструктор. ін-т атом. та енерг. насособудування"]. 

— Суми, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-4640 А] УДК 621.671 
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621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь кандидата 

815. Аболіхіна О. В. Матеріалознавчі аспекти утворення та еволюції дефектів, 
що визначають ресурс експлуатації алюмінієвих конструкцій літаків : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознавство та 
терміч. оброб. металів" / Аболіхіна Олена Вікторівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [ДП "Антонов"]. — Київ, 2019. — 25 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0001 А] 

 УДК 621.78.084:621.7.019.7:629.7.02 
816. Бондаренко С. В. Обґрунтування та розробка технології валкового 

розливу-прокатки штаб із забезпеченням змінних за шириною параметрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини 
оброб. тиском" / Бондаренко Сергій Валерійович ; Нац. металург. акад. України. — 
Дніпро, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (9 назв). — 100 пр. — [2018-
4801 А] УДК 621.7.04 

817. Клемешов Є. С. Розвиток теоретичних та технологічних основ метало-
заощаджувального процесу кування шатунної шийки великогабаритних колінчастих 
валів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 
"Процеси та машини оброб. тиском" / Клемешов Євген Сергійович ; Нац. металург. 
акад. України. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 
100 пр. — [2019-0154 А] УДК 621.735.5 

818. Макеєва Г. С. Розробка основ технології прокатки алюмінієвих штаб з 
армуванням сталевою сіткою для конструкційних виробів з прогнозованими 
механічними властивостями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Макеєва Ганна Сергіївна ; 
Нац. металург. акад. України. — Дніпро, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 
(12 назв). — 100 пр. — [2018-4903 А] УДК 621.771.8 

819. Недужий А. М. Закономірності формування первинної алюмінієвої фази 
при одержанні виливків із доевтектичних силумінів способами рео- та тиксолиття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.04 "Ливар. вир-во" / 
Недужий Артем Миколайович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів і сплавів. — 
Київ, 2018. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 150 пр. — [2018-4504 А]
 УДК 621.74:669.715 

820. Сердюк О. В. Удосконалення технології обкочування роликом із засто-
суванням методів теорії деформовності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Сердюк 
Ольга Валентинівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0102 А] УДК 621.735.3 

821. Сумєц А. В. Підвищення ефективності плазмового різання за рахунок 
удосконалення плазмотронів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.06 "Зварювання та спорідн. процеси і технології" / Сумєц Андрій 
Вікторович ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2018. 
— 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 120 пр. — 
[2018-5155 А] УДК 621.791.755 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

822. Дзержинська О. В. Обґрунтування раціональних параметрів і форм 
опорних елементів крокуючих механізмів підйомно-транспортних машин : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. 
машини" / Дзержинська Ольга Віталіївна ; Укр. інж.-пед. акад., [ДВНЗ "Донбас. 
держ. машинобудів. акад."]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2019-0145 А] УДК 621.873.3 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 

Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь кандидата 

823. Бойко І. А. Підвищення динамічної якості високошвидкісних багато-

цільових верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Бойко Ігор 

Андрійович ; Житомир. держ. технол. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 100 пр. — 

[2018-4885 А] УДК 621.9.06 

824. Литвин О. О. Підвищення ефективності двостороннього шліфування 

торців деталей різних діаметрів зі схрещеними осями кругів та деталей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. 

оброб., верстати та інструменти" / Литвин Олександр Олександрович ; Чернігів. нац. 

технол. ун-т. — Чернігів, 2019. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—24 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-0166 А] УДК 621.923 

825. Сеник А. А. Технологічне забезпечення виготовлення згортних втулок 

підвищеної точності форми і якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Сеник Андрій Антонович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2018. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4633 А] 

 УДК 621.98.01 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування. Розвідка  

родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

826. Литвінов Ю. І. Технологічні засади розкриття та розробки горизонталь-

них кар'єрних полів при обмеженому порушенні природних ресурсів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.03 "Відкрита розроб. 

родовищ корис. копалин" / Литвінов Юрій Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. 

політехніка". — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: c. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2018-4539 А] УДК 622.271.3:622.834 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  

та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

827. Височанський І. І. Удосконалення методів обслуговування та ремонту 

газових мереж з урахуванням енергетичних характеристик природного газу : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. 

трансп., нафтогазосховища" / Височанський Ігор Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. 
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ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0137 А] УДК 622.691.4 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

828. Стасевич Р. К. Розвиток науково-технічних основ керування безпекою 
технологічних процесів вилучення та утилізації вуглеводневих газів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.26.01 "Охорона праці" / Стасе-
вич Рішард Казимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. 
— Дніпро, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (45 назв). — 100 пр. — 
[2018-4993 А] УДК 622.817.4 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

829. Кічаєва О. В. Наукові засади оцінювання надійності та безпеки системи 
"будівля — основа" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Кічаєва Оксана Володимирівна ; 
Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-
кетова]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (56 назв). — 
130 пр. — [2018-4812 А] УДК 624.012.82:69.059 

На ступінь кандидата 

830. Ємел'янова Т. А. Напружено-деформований стан та несуча здатність 
тришарових оболонок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ємел'янова Тетяна Ана-
толіївна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл.  
— Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5092 А] 

 УДК 624.046.2-024.27 
831. Кос Ж. Напружено-деформований стан та залишкова несуча здатність 

гнучких стиснутих залізобетонних пошкоджених елементів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 
та споруди" / Кос Желько ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2018. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2018-5176 А] 

 УДК 624.012.45.042 
832. Котенко К. Е. Теоретично-експериментальний динамічний моніторинг 

просторових споруд під час будівництва і експлуатації : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 
споруди" / Котенко Костянтин Едуардович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 
Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. — [2018-
5300 А] УДК 624.042.8-047.36 

833. Пашинський М. В. Територіальне районування кліматичних навантажень 
і впливів на будівельні конструкції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Пашинський 
Микола Вікторович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури, [Центральноукр. нац. 
техн. ун-т]. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 
100 пр. — [2018-5109 А] УДК 624.042:551.582(477) 
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834. Тонкачеєв В. Г. Ефективні купола зі сталевих гнутозварних замкнутих 

профілів з вузлами підвищеної жорсткості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Тонкачеєв 

Віталій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2018-4833 А] 

 УДК 624.074.2.014.2 

835. Фірсов П. М. Короткочасна міцність та напружено-деформований стан 

клейових сталебетонних з'єднань на акрилових модифікованих клеях : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Фірсов Павло Михайлович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., 

[Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4672 А] 

 УДК 624.012.45.046.3:691.588 

624.21/.8 Конструювання (спорудження) мостів.  

Мостові конструкції 

На ступінь кандидата 

836. Ключник С. В. Напружено-деформований стан балок проїзної частини 

поверхового сполучення металевих мостів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ключник 

Сергій Владиславович ; Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", 

[Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпро, 2018. — 

22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4850 А]

 УДК 624.21.095:624.014.072.2 

625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів 

625.1/.5 Залізниці. Трамвайні лінії. Канатні дороги 

На ступінь кандидата 

837. Бєліков Е. А. Особливості роботи проміжних скріплень типів треп та 

треп-ш в умовах колій незагального користування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.06 "Залізн. колія" / Бєліков Едуард 

Анатолійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2019. — 22 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0205 А] 

 УДК 625.143.51 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

838. Гаркуша М. В. Удосконалення методу оцінки стійкості покриття не-

жорсткого дорожнього одягу до утворення колії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Гаркуша 

Микола Васильович ; Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0054 А] УДК 625.7.033.3 

839. Процюк В. О. Експрес-метод оцінювання розрахункових параметрів 

ґрунтів земляного полотна за допомогою польового георадару : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та 
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аеродроми" / Процюк Віталій Олексійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 

Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

120 пр. — [2019-0179 А] УДК 625.731.1:624.131 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

840. Мартинов С. Ю. Розвиток науково-технічних засад контактного знеза-

лізнення підземних вод за нелінійних ефектів фізико-хімічних перетворень 

забруднень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.04 

"Водопостачання, каналізація" / Мартинов Сергій Юрійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування. — Рівне, 2018. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 26—33. — 

100 пр. — [2018-4500 А] УДК 628.161.2.08:546.72 

На ступінь кандидата 

841. Антонов О. В. Підвищення експлуатаційної ефективності пом'якшення 

природних і стічних вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Антонов Олексій Валентинович ; 

Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (29 назв). — 125 пр. — [2019-

0043 А] УДК 628.35-046.29 

842. Яркін В. А. Підвищення ефективності роботи змішувачів очисних споруд 

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

05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Яркін Вадим Анатолійович ; Харків. нац. 

ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(27 назв). — 100 пр. — [2019-0119 А] УДК 628.16 

629 Машинобудування транспортних засобів. Транспортне 

машинобудування 

На ступінь кандидата 

843. Данець С. В. Оцінка параметрів руху транспортних засобів при рекон-

струкції дорожньо-транспортних пригод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та трактори" / Данець Сергій Віта-

лійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — [2018-4612 А] УДК 629.016 

844. Колєснік І. В. Підвищення ефективності контролю технічного стану 

рульового керування трактора на транспортних роботах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів 

трансп." / Колєснік Іван Васильович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т, [Харків. 

нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4622 А] 

 УДК 629.014.2-514.5 

629.4 Залізничний транспорт 

На ступінь кандидата 

845. Гревцов С. В. Підвищення ефективності процесу розформування составів 

на сортувальних гірках з немеханізованими парковими гальмовими позиціями : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.20 "Експлуа-

тація та ремонт засобів трансп." / Гревцов Сергій Веніамінович ; Дніпропетров. нац. 

ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпро, 2018. — 22 с., [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4690 А] 

 УДК 629.4.08:656.212.5 

846. Федосов-Ніконов Д. В. Покращення міцнісних якостей довгобазних 

вагонів-платформ шляхом удосконалення їх конструкцій та методів розрахунків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий 

склад залізниць та тяга поїздів" / Федосов-Ніконов Дмитро Вячеславович ; Держ. ун-т 

інфраструктури та технологій, [Держ. підприємство "Укр. НДІ вагонобудування" 

М-ва екон. розвитку і торгівлі України]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4799 А] УДК 629.463.62.023 

847. Щербина Ю. В. Поліпшення експлуатаційних показників гідравлічних 

демпферів пасажирських вагонів шляхом удосконалення їх конструкції : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад 

залізниць та тяга поїздів" / Щербина Юрій Володимирович ; Держ. ун-т інфра-

структури та технологій, [Держ. НД центр залізн. трансп. Укрзалізниці]. — Київ, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

4838 А] УДК 629.42.027 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь кандидата 

848. Мунесан Мохаммад Ібрагім. Засоби підвищення морехідних та експлуа-

таційних якостей підводних човнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Мунесан Мохам-

мад Ібрагім ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2018. 

— 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 21—24 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4544 А] 

 УДК 629.585.016 

849. Трофименко І. В. Підвищення навігаційної безпеки судноводіння на 

основі врахування тропосферного впливу в суднових радіолокаційних системах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація 

та упр. рухом" / Трофименко Ірина Валеріївна ; Льотна акад., Нац. авіац. ун-т, [Держ. 

ун-т інфраструктури та технологій]. — Кропивницький, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2018-5235 А] 

 УДК 629.5.052.3:621.396.96 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь доктора 

850. Суска А. А. Інституціоналізація лісового сектора економіки України в 

контексті ринку соціально-екологічних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Анастасія Анатоліївна ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва]. — Дніпро, 2018. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 

(38 назв). — 100 пр. — [2018-4951 А] УДК 630*6(477) 
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На ступінь кандидата 

851. Захарчук В. А. Екологічні особливості відновлення лісових екосистем на 

радіоактивно забруднених землях Житомирського Полісся : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Захарчук 

Володимир Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і 

природокористування. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2018-4927 А] УДК 630*23:504.5](477.42) 

852. Юрків Н. М. Управління еколого-безпечною експортною діяльністю 

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

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

середовища" / Юрків Надія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", [Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України"]. — Київ, 2018. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4560 А] 

 УДК 630*6:[339.564:630*7 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

853. Гнатишин Л. Б. Відтворення виробничого потенціалу фермерських 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Гнатишин Людмила Богданівна ; 

Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(51 назва). — 120 пр. — [2018-4567 А] УДК 631.115.11:631.15 

854. Постол А. А. Механізми та інструменти розвитку великих аграрних 

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

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

Анатолій Анатолійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, 

[Херсон. держ. аграр. ун-т]. — Харків, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(47 назв). — 100 пр. — [2018-5071 А] УДК 631.145 

На ступінь кандидата 

855. Крючок С. І. Управління стійким економічним розвитком сільськогос-

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Крючок Сергій Іванович ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4577 А] УДК 631.15 

856. Олійник А. С. Управління витратами фермерських господарств : автореф. 

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

підприємствами" / Олійник Аліна Сергіївна ; Полтав. держ. аграр. акад. — Полтава, 

2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4940 А]

 УДК 631.16:631.115 

857. Шлапак М. А. Розвиток асоціаційних форм використання сільсько-

господарської техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Анатолійович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0196 А] УДК 631.172:631.3 
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631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь кандидата 

858. Онищук Н. В. Оцінювання стану ґрунтового покриву Гощанського 
району Рівненської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Онищук Наталія Вікторівна ; 
Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0172 А] УДК 631.4(477.81) 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

859. Марковська О. Є. Наукове обґрунтування агроекологічних та техно-
логічних заходів у сівозмінах на зрошуваних землях Південного Степу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. 
меліорації" / Марковська Олена Євгеніївна ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", 
[Ін-т зрошув. землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2018. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—38 (71 назва). — 100 пр. — [2018-4856 А] 

 УДК 631.582(477.7) 

На ступінь кандидата 

860. Бондар С. О. Відтворення родючості чорнозему типового та підвищення 
продуктивності культур ланки сівозміни Правобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 "Заг. 
землеробство" / Бондар Світлана Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України, [Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграр. наук 
України]. — Київ, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 
[2018-4564 А] УДК 631.582:631.445.4](477) 

861. Гончаренко О. Л. Ефективність методів добору у базовому насінництві 
сортів пшениці м'якої озимої за різних умов вирощування на півдні України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і 
насінництво" / Гончаренко Олександр Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Ін-т зрошув. землеробства. — Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2018-5016 А] УДК 631.526.3:633.11"324"](477.7) 

862. Гудим О. В. Мінливість ознак у мутантних поколіннях амаранту під дією 
гамма-опромінення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Гудим Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, [Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. До-
кучаєва]. — Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 
100 пр. — [2018-4890 А] УДК 631.528:633.39]:631.53.027.34 

863. Сергєєв Л. А. Насіннєва продуктивність пшениці озимої залежно від 
удобрення та захисту рослин в умовах півдня України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Сергєєв 
Леонід Аркадійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. землеробства. — 
Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-
4946 А] УДК 631.53.01:633.11"324"]:[631.8+632.93]](477.7) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

864. Юзюк С. М. Продуктивність картоплі на краплинному зрошенні за різних 

умов зволоження та способів удобрення на півдні України : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Юзюк 

Сергій Миколайович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", [Ін-т зрошув. 

землеробства Нац. акад. аграр. наук України]. — Херсон, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—17 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4919 А] УДК 631.674.6:635.21 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  

насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь доктора 

865. Ткачук О. П. Екологічні засади оптимізації стану агроценозів і ґрунту 
Центрального Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 
[спец.] 03.00.16 "Екологія" / Ткачук Олександр Петрович ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і природокористування, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 
2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—41 (39 назв). — 100 пр. — [2018-4914 А]
 УДК 631.95(212.6:477) 

На ступінь кандидата 

866. Бреус Д. С. Агроекологічне обґрунтування ведення органічного земле-
робства в Херсонській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Бреус Денис Сергійович ; Дніпропетров. держ. 
аграр.-екон. ун-т, [Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т"]. — Дніпро, 2018. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4565 А] 

 УДК 631.95:631.147](477.72) 
867. Онищенко О. М. Розробка технології виробництва суспензії мікроводо-

ростей як екологічно чистого джерела мікронутрієнтів для забезпечення потреб 
птахівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Онищенко Олена Михайлівна ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. 
— Дніпро, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 
[2018-4591 А] УДК 631.95:[582.261/.279:636.5.085 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

868. Заярна О. Ю. Насіннєва інфекція ячменю ярого та оптимізація заходів 
захисту у Східному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Заярна Олена Юріївна ; Харків. 
нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0147 А] 

 УДК 632.3:631.531]:633.16"321"]:632.93](477) 
869. Іванова К. О. Обґрунтування заходів захисту зернового сорго від основ-

них комах-фітофагів в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 16.00.10 "Ентомологія" / Іванова Катерина Олексіївна ; Нац. 
ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4619 А] 

 УДК 632.7:633.174](292.485:477) 
870. Корпіта Г. М. Продуктивність ячменю ярого і картоплі залежно від 

ступеня забур'яненості в західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.13 "Гербологія" / Корпіта Ганна 
Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Львів. нац. 
аграр. ун-т]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (24 назви). — 
100 пр. — [2018-4576 А] УДК 632.51:[633.16+633.491]](477.8) 
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871. Федорчук С. В. Оптимізація захисту картоплі від збудників Phytophthora 
infestans (Mont) de Bary та Alternaria solani (Ell. et Mart.) в умовах Полісся України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фіто-
патологія" / Федорчук Світлана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4671 А] 

 УДК 632.93:[632.4:633.491]](477-17) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  
Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

872. Безпалько В. В. Екологічно безпечні способи підвищення урожайності 
пшениці озимої та ячменю ярого в умовах східної частини Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-
ництво" / Безпалько Валентина Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4922 А] 

 УДК 633.11"324"+633.16]:631.811](292.485:477) 
873. Дворецький В. Ф. Удосконалення елементів агротехніки вирощування 

ярих пшениці та тритикале в умовах Південного Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Дворець-
кий Володимир Францович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2019. — 19 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0058 А] 

 УДК 633.11"321":631.5](477.7) 
874. Литовченко А. О. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від 

попередника і фону живлення в умовах Південного Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Литовченко Андрій Олександрович ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2019. 
— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. — [2019-
0083 А] УДК 633.11:631.8](477.7) 

875. Свиридова Л. А. Формування продуктивності гібридів сорго зернового 
залежно від норм висіву та способу сівби у Східному Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Свиридова Людмила Андріївна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — 
Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2019-
0186 А] УДК 633.17:631.527.5](477) 

876. Шевченко Н. В. Вплив технологічних прийомів вирощування на про-
дуктивність гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу 
правобережного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.09 "Рослинництво" / Шевченко Наталія Василівна ; Поділ. держ. аграр.-техн. 
ун-т, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2018. — 
19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-4879 А] 

 УДК 633.15:631.527.5](477) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь доктора 

877. Панахид Г. Я. Агробіологічні та технологічні основи формування про-
дуктивності різновікових лучних фітоценозів у Західному Лісостепу : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Панахид Галина Ярославівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т землеробства НААН", [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Чабани 
(Київ. обл.), 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — 
[2018-4864 А] УДК 633.2.03:581.526.45 

633.5 Прядильні та волокнисті рослини 

На ступінь кандидата 

878. Столярчук Т. А. Адаптивність льону олійного та стабільність його про-

дуктивності в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Столярчук Тетяна 

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

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4873 А] 

 УДК 633.521:631.529](477) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

879. Зінченко Є. В. Елементи сортової технології виробництва продукції 

баклажана в Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Зінченко Євгенія Ва-

силівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — 

Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 130 пр. — [2018-

4929 А] УДК 635.646:631.5](292.485:477) 

880. Комар О. О. Оптимізація елементів технології вирощування пастернаку 

посівного в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Комар Олександр 

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

2018. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4976 А] 

 УДК 635.14:631.5](292.485:477) 

881. Щербина Є. В. Енергоефективні елементи технології вирощування ка-

пусти кольрабі в Лівобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Щербина Євгенія Воло-

димирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, 

[Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-4956 А] 

 УДК 635.348:631.17](292.485:477) 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів 

636.09 Ветеринарія 

На ступінь доктора 

882. Білий Д. Д. Патогенетична роль гемостазу та його корекція за хірургіч-

ного лікування неоплазій молочної залози у собак : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Білий Дмитро Дмитрович ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т]. — Біла Церква (Київ. 

обл.), 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (55 назв). — 100 пр. — [2019-

0208 А] УДК 636.7.09:618.19-006-092-089 
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На ступінь кандидата 

883. Гармата Л. С. Імунофізіологічна адаптація організму перепелів за дії 
стресу та використання аліментарних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Гармата 
Лілія Степанівна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-
кого. — Львів, 2018. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — 
[2018-4485 А] УДК 636.59.09:591.18 

884. Гєрдєва А. О. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 
бурштинової кислоти за гнійних ран у собак : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.05 "Вет. хірургія" / Гєрдєва Альона Олек-
сандрівна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Біла Церква 
(Київ. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 
[2019-0221 А] УДК 636.7.09:616-001.4-002.3-085:661.743.2 

885. Магац Д. Ю. Вивчення віруспродукуючої активності та умов культи-
вування перещеплюваної культури клітин FLK-BLV за впливу наночасток 
арґентуму, феруму, цинку та двоокису мангану : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Магац Дар'я Юріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. 
наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2018. — 22 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4980 А] 

 УДК 636.09:602:576.38 
886. Сумакова Н. В. Ветеринарно-санітарна оцінка ефективності застосування 

дезінфікуючих та дезінсекційних засобів в системі захисту здоров'я тварин : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та 
вет. санітарія" / Сумакова Наталія Василівна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 
2018. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-4717 А]
 УДК 636.09:615.28 

887. Тімченко О. В. Біологічні особливості Salmonella spp., Citrobacter spp. та 
Staphylococcus aureus — контамінантів харчових продуктів та кормів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, 
епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Тімченко Оксана Василівна ; Нац. 
акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", 
[Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 2018. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(21 назва). — 100 пр. — [2018-4996 А] УДК 636.09:579.84:636.085/.087 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь кандидата 

888. Бучковська К. Д. Обґрунтування норм лізину та метіоніну у годівлі 
телят-молочників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів" / Бучковська Кристина Дмитріївна ; 
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 21 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: c. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2018-4686 А] 

 УДК 636.2.084.1.084.423 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

889. Бойчук В. М. Ефективність використання кормових добавок із про-

біотичною та пребіотичною діями у годівлі молодняку свиней : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Бойчук В'ячеслав Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України, [Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2018-4644 А] 
 УДК 636.4.087.7:636.4.084.1 
890. Гунчак Р. В. Метаболічна та продуктивна дія аквацитрату йоду на 

організм свиней різних вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Гунчак Роман Васильович ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Львів, 
2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4648 А]
 УДК 636.4.087.7:546.15-3]:577.12 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь кандидата 

891. Вечеря Ю. О. Удосконалення температурного режиму інкубації яєць 
курей кросу "Кобб-500" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 
[спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Вечеря Юлія 
Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. 
— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4647 А] 

 УДК 636.52/.58.082.474 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь доктора 

892. Гринченко Н. Г. Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів на 
основі молочної сировини, одержаних шляхом реалізації потенціалу лактокальцію : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 
харч. продукції" / Гринченко Наталя Геннадіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та 
торгівлі. — Харків, 2018. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—40 (63 назви). — 
130 пр. — [2018-4804 А] УДК 637.521:001.891 

893. Колісник О. І. Обґрунтування технології виробництва яловичини за 
використання абердин-ангуської худоби у східному регіоні України : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 
продуктів тваринництва" / Колісник Олександр Іванович ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Київ, 2018. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (36 назв). — 100 пр. — [2018-4932 А] 

 УДК 637.5'62:636.225.082(477.52/.6) 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, 

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок  
з громадськістю 

656 Транспортні та поштові служби. Організація та управління 
перевезеннями 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

894. Шапенко Є. М. Удосконалення методів раціональної організації роботи 
водіїв міського пасажирського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Шапенко Євгенія Миколаївна ; 
Нац. трансп. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). 
— 100 пр. — [2019-0193 А] УДК 656.132.071.1 

895. Щербакова Т. Г. Моделі та методи управління портфелем проектів забез-

печення екологічних норм на автомобільно-транспортному підприємстві : автореф. 

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

програмами" / Щербакова Тетяна Геннадіївна ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — Харків, 2018. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5198 А] 

 УДК 656.13.07:502.1 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

896. Калініченко Г. Є. Вдосконалення методів розходження суден з ураху-

ванням їх динаміки та навігаційних перешкод : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Калініченко 

Григорій Євгенович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2018. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5174 А] УДК 656.61.052 

897. Кулаков М. О. Розробка способу вибору маневру розходження зміною 

швидкостей суден при їх зовнішньому управлінні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Кулаков Максим 

Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2018. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5303 А] УДК 656.61.052 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

898. Будько О. В. Система обліково-аналітичного забезпечення сталого роз-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Будько Оксана Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2018. — 38 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 29—34 (58 назв). — 100 пр. — [2018-4646 А] УДК 657:005.591.3 

899. Гавриленко В. О. Методологія і організація обліково-аналітичного 

забезпечення антикризового управління підприємством : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Гавриленко Валентина Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Черкас. держ. технол. 

ун-т]. — Одеса, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. 

— [2018-4847 А] УДК 657:005.59 

900. Кафка С. М. Методологія та організація обліку необоротних матеріаль-

них активів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Кафка Софія Михайлівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (72 назви). — 120 пр. — 

[2018-4974 А] УДК 657.421 

901. Семанюк В. З. Теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та 

аудит" / Семанюк Віта Зеновіївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2018. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 (82 назви). — 100 пр. — [2018-4990 А] 

 УДК 657.1 
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На ступінь кандидата 

902. Білобровенко Т. В. Бухгалтерський облік і контроль розрахунків з 

бюджетом за податком на додану вартість : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Білобровенко Тетяна 

Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Ун-т держ. 

фіскал. служби України (м. Ірпінь)]. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2018-5243 А] УДК 657 

903. Галак К. І. Облік витрат соціально-орієнтованої діяльності суб'єктів 

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Галак Костянтин Ілліч ; Київ. нац. торг.-екон. 

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

— 100 пр. — [2018-5322 А] УДК 657.47 

904. Григоренко О. С. Облікове забезпечення управління підприємством на 

основі теорії обмежень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Григоренко Ольга Сергіївна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(16 назв). — 100 пр. — [2018-5208 А] УДК 657:005.93 

905. Карпенко І. В. Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на 

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

[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Карпенко Інна Вікторівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв). — 

100 пр. — [2018-5253 А] УДК 657:[338.516.2:336.56 

906. Наберухін В. А. Обліково-аналітичне забезпечення процесів комерціалі-

зації об'єктів інтелектуальної власності в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Наберухін В'ячеслав Аркадійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 

"Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-4748 А] УДК 657.421.3:338.43 

907. Поддубна Н. М. Облік і внутрішній контроль товарних запасів роздрібних 

торговельних підприємств споживчої кооперації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Поддубна 

Наталія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2018-

5264 А] УДК 657:334.735 

908. Стецюк Л. С. Розвиток аналізу господарської діяльності сільськогоспо-

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

[спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Стецюк Людмила Сергіївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2018. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-4912 А] 

 УДК 657:631.162 

658 Організація комерційних і приватних підприємств.  

Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

909. Ліхоносова Г. С. Методологія регулювання соціально-економічного від-

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ліхоносова Ганна 
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Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Запоріжжя, 2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (58 назв). — 150 пр. — 

[2018-5137 А] УДК 658.3 

910. Шостаковська А. В. Формування системи контролю якості розвитку 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шостаковська Антоніна 

Віталіївна ; ПВНЗ "Київ. ун-т ринк. відносин", Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". — Київ, 

2018. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (33 назви). — 100 пр. — [2018-

4599 А] УДК 658.56:334.716 

На ступінь кандидата 

911. Абдуллаєва А. Є. Формування організаційно-економічного механізму 

управління фінансовими ресурсами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Абдуллаєва Анастасія Євгеніївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2018. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2018-

4681 А] УДК 658.14/.17 

912. Барченко Н. Л. Ергономічне забезпечення діалогової людино-машинної 

взаємодії в модульних системах електронного навчання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Барченко Наталія 

Леонідівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Сум. нац. аграр. 

ун-т]. — Харків, 2019. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—23 (49 назв). — 100 пр. 

— [2019-0045 А] УДК 658.511:331.101.1 

913. Демченко В. О. Товарознавча оцінка теплоізоляційних сумішей для 

мурування з зольними мікросферами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Демченко Ва-

лентина Олександрівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: c. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4530 А] 

 УДК 658.62:005.52]:691.5 

914. Зіньковська Д. В. Маркетинговий аудит олійно-жирових підприємств : 

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

та упр. підприємствами" / Зіньковська Дар'я Володимирівна ; Одес. нац. екон. ун-т. 

— Одеса, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2018-4696 А] УДК 658.8:657.6]:665 

915. Кулько-Лабинцева І. В. Об'єктивно-суб'єктивний підхід до функціо-

нування основних засобів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Кулько-Лабинцева Інна Володимирівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 150 пр. — [2018-5102 А] 

 УДК 658.152:334.716 

916. Липовий Д. В. Стратегічне управління маркетингом та збутом продукції 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Липовий Дмитро Валерійо-

вич ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2018. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-5062 А] 

 УДК 658.8 

917. Локтіонова Я. Ф. Інструментарій ризик-менеджменту в системі адмі-

ністрування підприємствами підрядного будівництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. під-
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приємствами" / Локтіонова Яна Федорівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — 

Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2019-

0085 А] УДК 658:69]:005.931.1 
918. Луцій К. М. Маркетинг партнерських відносин м'ясопереробних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Луцій Калина Миколаївна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4741 А] 

 УДК 658.8:005.591.452:637.5 
919. Мирощенко Н. Ю. Комерціалізація високотехнологічної продукції 

промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мирощенко Наталія Юріївна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—
20 (18 назв). — 100 пр. — [2018-4502 А] УДК 658.589:334.716 

920. Принько М. С. Управління маркетингом підприємств реального сектору 
економіки на засадах взаємодії з неприбутковими організаціями : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Принько Мар'яна Сергіївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. 
ун-т]. — Херсон, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(22 назви). — 100 пр. — [2018-4792 А] УДК 658.8 

921. Пчелинська Г. В. Аналітичне забезпечення ефективного управління 
витратами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Пчелинська Ганна Володи-
мирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 
2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2018-5313 А]
 УДК 658.15+658.17 

922. Стельмах Х. П. Модернізація основних засобів підприємств в умовах 
інвестиційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Стельмах Христина Петрівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 
(29 назв). — 100 пр. — [2018-4516 А] УДК 658.27:658.152 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь кандидата 

923. Гайдай С. С. Гідродинаміка у грануляторах із псевдозрідженим шаром 
при одержанні органо-мінеральних добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.17.08 "Процеси та обладнання хім. технології" / Гайдай 
Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сі-
корського". — Київ, 2018. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (31 назва). — 120 пр. — 
[2018-4968 А] УДК 66.099.2:631.86 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

924. Самчилєєв І. С. Комплексна переробка залізо- та молібденовмісної 
вторинної сировини з одержанням неорганічних сполук молібдену та феруму : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.01 "Технологія 
неорганіч. речовин" / Самчилєєв Ілля Сергійович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-
технол. ун-т". — Дніпро, 2018. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (20 назв). — 
100 пр. — [2018-5073 А] УДК 661.877 
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662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

925. Кравченко І. П. Процеси та системи перетворювання геотермальної 

енергії вироблених нафтових і газових родовищ : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / 

Кравченко Ігор Павлович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — Київ, 2018. 

— 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5301 А] 

 УДК 662.997:622.322 

663/664 Мікробіологічна промисловість. Харчова промисловість 

На ступінь доктора 

926. Грушецький Р. І. Наукове обґрунтування та розроблення комплексної 

технології фруктанів і дієтичних добавок на основі рослинної сировини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. 

продукції" / Грушецький Роман Іванович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 

[Ін-т продовол. ресурсів Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2018. — 38 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (53 назви). — 130 пр. — [2018-4773 А] 

 УДК 664:[613.292:547.455.633 

927. Зиков О. В. Удосконалення теплотехнологій харчових виробництв на 

основі систем термотрансформації, теплоутилізації та принципів адресної доставки 

енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 

"Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Зиков Олександр 

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

Бібліогр.: с. 33—39 (47 назв). — 100 пр. — [2018-4618 А] УДК 664.046.021.4 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь доктора 

928. Тищенко О. П. Наукове обґрунтування технологій напівфабрикатів оліє-

жирових капсульованих для кулінарної та кондитерської продукції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / 

Тищенко Ольга Павлівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 

2018. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (69 назв). — 130 пр. — [2018-4831 А]

 УДК 664.3.033:001.891 

На ступінь кандидата 

929. Мазаєва В. С. Технологія жирових продуктів із заданими властивостями 

багатоцільового призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / 

Мазаєва Вікторія Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Укр. НДІ олій 

та жирів Нац. акад. аграр. наук України]. — Харків, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5261 А] УДК 664.36 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське  

виробництво 

На ступінь кандидата 

930. Данилюк І. П. Технологія борошняних кулінарних виробів з порошком 

Atherina pontica : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Данилюк Інна Петрівна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2018. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: c. 16—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-4529 А] УДК 664.68.022.3:639.38 

931. Звягінцева-Семенець Ю. П. Удосконалення технології низькокалорійних 

кремів із збитих вершків шляхом використання гідроколоїдів та цукрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія 

хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Звягінцева-Семенець 

Юлія Петрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5093 А] 
 УДК 664.68.02:637.148.2.043-022.221 

932. Ізмайлова О. О. Удосконалення технології пшеничних зернових пластів-

ців підвищеної біологічної цінності : 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" / Ізмайлова Олена Олександрівна ; Нац. ун-т харч. 
технологій, [Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка]. — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0018 А] 

 УДК 664.696.1 

933. Лісовська Т. О. Технологія бісквітного напівфабрикату з використанням 
борошна кукурудзяного екструдованого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Лісовська Тетяна 

Олегівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (20 назв). — 130 пр. — [2018-4782 А] 

 УДК 664.681:664.641.15 
934. Халікова Е. Ф. Забезпечення тривалості зберігання хлібобулочних ви-

робів з пшеничного борошна застосуванням комплексних поліпшувачів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія 

хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Халікова Есьма 
Фаїківна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2018-5117 А] 

 УДК 664.66.016/.019:[664.644:664.641.12 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

935. Безбах І. В. Науково-технічні основи створення рекуперативних сушарок 

та термомеханічних агрегатів для обробки в'язких і дисперсних харчових продуктів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та 

обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Безбах Ігор Віталійович ; Одес. 
нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2018. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—42 

(37 назв). — 100 пр. — [2018-4603 А] УДК 664.87.047 

936. Заморська І. Л. Теоретичне обґрунтування і розроблення технологій 

зберігання та консервування ягід суниці садової : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. 

продуктів" / Заморська Ірина Леонідівна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Уман. нац. ун-т 

садівництва]. — Київ, 2018. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 

(60 назв). — 100 пр. — [2018-4490 А] УДК 664.85.037:634.75 

На ступінь кандидата 

937. Балабай К. С. Технологія заморожених та порошкоподібних дрібно-

дисперсних добавок і оздоровчих продуктів із інуліновмісної сировини з ви-
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користанням кріодеструкції та механоактивації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. 

продуктів" / Балабай Катерина Сергіївна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. 

— Харків, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 130 пр. — 

[2018-4962 А] УДК 664.8.037:[613.292:635.24 
938. Шматченко Н. В. Удосконалення технології мармеладу желейно-фрукто-

вого з використанням плодово-овочевих кріодобавок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, 
кондит. виробів та харч. концентратів" / Шматченко Наталя Василівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (25 назв). — 120 пр. — [2018-4837 А] УДК 664.858-044.337 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь доктора 

939. Левчук І. В. Науково-методологічні основи удосконалення технохіміч-
ного контролю сировини і готової продукції олійножирових виробництв : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.06 "Технологія жирів, 
ефір. масел і парфумер.-космет. продуктів" / Левчук Ірина Володимирівна ; Нац. 
техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [ДП "Укрметртестстандарт"]. — Харків, 2018. — 
42 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—39 (45 назв). — 100 пр. — [2018-
5061 А] УДК 665.1/.5 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість в'яжучих. 
Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі 

На ступінь кандидата 

940. Фесенко О. І. Склокристалічні покриття по сплавах титану для стомато-
логічного ендопротезування на основі кальційфосфатосилікатних стекол : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. 
неметал. матеріалів" / Фесенко Олексій Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 
ін-т". — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (22 назви). — 100 пр. 
— [2018-5077 А] УДК 666.293 

666.9 Промисловість в'яжучих. Бетонні та залізобетонні вироби 

На ступінь кандидата 

941. Шумейко В. М. Цементвмісні композиції з модифікуючими добавками 
для неформованих мас : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Шумейко Віта Мико-
лаївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2018. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—21 (33 назви). — 100 пр. — [2018-5159 А] УДК 666.9.015.66 

669 Металургія 

669.01/.09 Металургія загалом. Металознавство. Металургійні процеси 

На ступінь кандидата 

942. Єфременко Б. В. Структуроутворення в наплавлених Fe-Cr-Ni-C сплавах, 
призначених для використання в умовах високотемпературного зношування : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-
теріалознавство" / Єфременко Богдан Васильович ; Запоріз. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ 
"Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Запоріжжя, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5214 А] УДК 669.018.4:621.791.92 

943. Котляр С. М. Управління фазово-структурним складом та рівнем ме-

ханічних властивостей доевтектичних силумінів з підвищеним вмістом домішок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Метало-

знавство та терміч. оброб. металів" / Котляр Сергій Миколайович ; НАН України, 

Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(29 назв). — 120 пр. — [2019-0072 А] УДК 669.017.3:[669.71.055:669.782 

944. Матвійчук О. О. Закономірності газофазного навуглецювання WO3 до 

карбіду WC в четверній системі W-C-H-O та структуроутворення при спіканні з 

нього зносостійких композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Матвійчук Олександр Олександрович ; 

НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2018. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-4582 А]

 УДК 669.018.25:621.762.5 

945. Сотніков Є. Г. Удосконалення складу газотермічних ущільнювальних 

покриттів деталей турбіни для підвищення ефективності газотурбінних двигунів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Ма-

теріалознавство" / Сотніков Євгеній Георгійович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — 

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

5152 А] УДК 669.058:621.793 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

946. Костецький Ю. В. Наукові і теоретичні основи інтенсифікації і контролю 

процесів рафінування залізовуглецевих розплавів від міді та сірки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та спец. сплавів" / Костецький Юрій Віталійович ; Нац. металург. акад. 

України, [Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України]. — Дніпро, 2018. 

— 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (55 назв). — 100 пр. — [2018-4494 А] 

 УДК 669.182.71.018 

На ступінь кандидата 

947. Павлов С. М. Розробка ресурсоефективної технології обробки сталі на 

установці ківш-піч на основі обґрунтованого розташування донних фурм : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і 

кольор. металів та спец. сплавів" / Павлов Сергій Миколайович ; НАН України, Ін-т 

чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0094 А] УДК 669.162.2:669.14.046.51 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали та їхні сплави 

На ступінь кандидата 

948. Капустян О. Є. Підвищення механічних і службових властивостей звар-

них з'єднань спеченого конструкційного титану : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Капустян Олексій 
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Євгенович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5217 А] 

 УДК 669.295.018:621.791 

949. Шуваєв С. П. Розробка, освоєння і впровадження технології виробництва 

марганцевого агломерату та марганцевих феросплавів з використанням концентрату 

високоінтенсивної магнітної сепарації шламу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. металів та спец. 

сплавів" / Шуваєв Сергій Павлович ; Нац. металург. акад. України, [АТ "Покров. 

гірн.-збагачув. комбінат"]. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2018-4955 А] УДК 669.74.055 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна техніка  

та її виробництво. Ваги 

На ступінь доктора 

950. Томашевський Р. С. Підвищення достовірності контролю та діагностики 

біологічних об'єктів в умовах нестаціонарності вимірювальних сигналів : автореф. 

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

і системи" / Томашевський Роман Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2018. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (41 назва). — 100 пр. — 

[2018-5234 А] УДК 681.2.08:616-07 

951. Шило Г. М. Статистично-орієнтовані методи допускового проектування 

радіоелектронних пристроїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Шило Галина 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2018. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (61 назва). — 150 пр. — [2018-4519 А] 

 УДК 681.2.08:004.896]:621.396 

На ступінь кандидата 

952. Гладкова О. М. Автоматизація проектування вбудованих систем за-

собами віддаленої інженерії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Гладкова Ольга 

Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2018. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2018-4487 А] 

 УДК 681.2.08:004.896]:621.3.049.77 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

953. Демків Л. І. Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи та 

процеси керування" / Демків Любомир Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2018. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 100 пр. — [2018-

5289 А] УДК 681.5:517.93 
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На ступінь кандидата 

954. Чернова І. О. Методи синтезу та ідентифікації еквівалентних матема-

тичних моделей багатовимірних динамічних об'єктів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Чернова Ірина Олександрівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2019. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 80 пр. — [2019-0191 А] 

 УДК 681.5:519.8 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь доктора 

955. Бондаренко М. О. Розвиток методів та засобів атомно-силової мікро-

скопії для неруйнівного контролю характеристик компонентів мікросистемної 

техніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 

"Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Бондаренко Максим 

Олексійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", 

[Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—39 

(59 назв). — 100 пр. — [2019-0130 А] 

 УДК 681.723.082.7:[620.179:004.3'144-022.53 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.0 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь доктора 

956. Григоровський П. Є. Методологічні основи формування організаційно-

технологічних рішень інструментальних вимірювань при зведенні та експлуатації 

будівель і споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Григоровський Петро 

Євгенович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [Держ. підприємство "НДІ буд. 

вир-ва ім. В. С. Балицького" М-ва регіон. розвитку, буд-ва та житлово-комун. госп-ва 

України]. — Харків, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (56 назв). — 

110 пр. — [2019-0142 А] УДК 69.03 

На ступінь кандидата 

957. Нікіфоров О. Л. Оптимізація організаційно-технологічних рішень при 

управлінні підприємствами з будівництва та реконструкції елеваторів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. 

та цивіл. буд-ва" / Нікіфоров Олексій Леонідович ; Одес. держ. акад. буд-ва і 

архітектури. — Одеса, 2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — 

[2018-4506 А] УДК 69.05:631.24]:005 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

958. Мішук К. М. Вдосконалення технології відновлення м'якого покрівель-

ного килиму рідков'язкими бітумно-полімерними композиціями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та 
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цивіл. буд-ва" / Мішук Катерина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, 

[Запоріз. держ. інж. акад.]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-0169 А] УДК 692.415:691.16 

693 Будівельні роботи загалом. Кам'яні та бетонні роботи. 

Асфальтування 

На ступінь кандидата 

959. Черепащук Л. А. Зведення малоповерхових будівель з енергоефектив-

ними огороджувальними конструкціями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / 

Черепащук Лариса Анатоліївна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 

2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2018-4518 А] 

 УДК 693.98.032.4:699.86 

696/697 Інженерне обладнання будівель 

На ступінь кандидата 

960. Козак Д. В. Теплотехнічні характеристики комбінованого сонячного 

колектора на основі алюмінієвих канавчатих теплових труб : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Козак Дмитро Віталійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2018. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 23—25 (19 назв). — 100 пр. — [2018-5299 А] 

 УДК 697.329-224.7:669.71-023.846 

699.8 Заходи із захисту будівель і споруд. Протиаварійні заходи 

На ступінь кандидата 

961. Фещук Ю. Л. Прогнозування вогнестійкості дерев'яних колон з вогне-

захисним облицюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Фещук Юрій Леонідович ; Держ. служба України 

з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Укр. НДІ цивіл. 

захисту]. — Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2018-4876 А] УДК 699.812:674.049.3 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь кандидата 

962. Іваненко С. О. Українське мистецтво в дослідженнях представників харків-

ської мистецтвознавчої школи першої третини ХХ століття : автореф. дис. на 

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

культури" / Іваненко Світлана Олександрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв]. — Івано-Франківськ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0017 А] 

 УДК 7.03(477.54-25) 
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963. Луговський О. Ф. Пошукове макетування як засіб формування проект-

ного образу в промисловому дизайні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Луговський Олександр Федорович ; 

Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2018-5138 А] УДК 7.021.2.05 

964. Смирний Д. В. Дизайн музейної експозиції: композиційний та 

ергономічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Смирний Дмитро Вагіфович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (24 назви). — 

100 пр. — [2018-4827 А] УДК 7.05:069.53 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

965. В'язовська А. В. Методичні засади планувальної організації водно-

зелених територій міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архітектура" / В'язовська Анна 

Віталіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0138 А] УДК 712.3/.7 

966. Главацький О. З. Архітектурно-просторові методи і засоби підвищення 

кримінологічної безпеки міського середовища : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури" / Главацький Олександр Зіновійович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Харків, 2018. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2018-4486 А] 

 УДК 711.4-049.5:343.97 

967. Данилко Н. Я. Функціонально-просторовий розвиток водної рекреації у 

зоні впливу м. Львова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Данилко 

Наталія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2018. — 20 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2018-5091 А] 

 УДК 711.55:556](477.83-25) 

968. Сторожук С. С. Принципи рекреаційного використання депресивних 

господарських територій приморських міст : (на прикладі м. Одеси) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та 

ландшафт. архітектура" / Сторожук Світлана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури, [Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2018-5076 А] 

 УДК 711.585(477.74-25) 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

969. Вахніченко О. В. Композиційно-планувальні принципи формування 

атріумних просторів в умовах ревіталізації міського середовища : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 
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реставрація пам'яток архітектури" / Вахніченко Олександра Віталіївна ; Харків. нац. 

ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2019-0218 А] УДК 72.01 

970. Ганець С. В. Принципи формування житлових утворень на постпро-

мислових територіях : (на прикладі Львова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архі-

тектури" / Ганець Соломія Владиславівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2018. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5088 А]

 УДК 728:711.554-021.68](477.83-25) 

971. Забашта Р. В. Бушанський скельний архітектурно-скульптурний комп-

лекс: атрибуція, етапи історичного розвитку, теоретична реконструкція : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Забашта Ростислав Васильович ; НАН України, Ін-т мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2018-4895 А] 

 УДК 725.94:904](477.44) 

972. Полякова О. В. Художньо-образні засади дизайну інтелектуально керо-

ваного житлового середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Полякова Ольга Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 15—17 (16 назв). — 120 пр. — [2018-4752 А] УДК 728.012 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

73 Пластичні мистецтва 

На ступінь кандидата 

973. Ібо Чжан. Скульптура Китаю другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: 

традиції та інновації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Ібо Чжан ; М-во культури 

України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 2018. — 20 с.  

— Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2018-4491 А] 

 УДК 730(510)"195/201" 

974. Качковська Н. Н. Архітектурне ковальство кінця ХІХ — початку 

ХХ століть у мистецькій спадщині Івано-Франківська : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мис-

тецтво" / Качковська Наталія Ничипорівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-5095 А] УДК 739.4:72](477.86)"183/193" 

741/744 Малювання та креслення 

На ступінь кандидата 

975. Косицька З. М. Еволюція української витинанки ХХ — початку ХХІ ст.: 

художні осередки, традиції, новації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Косицька Зінаїда 

Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (32 назви). — 

100 пр. — [2018-4899 А] УДК 741.7:39](477)"190/201" 
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745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

976. Кобейссі Хішам Хасан. Житловий інтер'єр у дизайнерській практиці 

Лівану: традиції та сучасність : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Кобейссі Хішам Хасан ; Харків. держ. 

акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 

120 пр. — [2018-5135 А] УДК 747.012:643](569.3) 

977. Скляренко О. А. Українська народна лялька кінця ХХ — початку ХХІ сто-

річчя: етнокультурні традиції, функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Скляренко Оксана 

Андріївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2018. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—20 (43 назви). — 

100 пр. — [2018-5150 А] УДК 745/746:39(=161.2)]"199/201" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

978. Максимлюк І. В. Мистецтво графіки Івано-Франківщини ХХ — початку 

ХХІ століття: культурологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Максимлюк 

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

Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 150 пр. — [2018-5103 А]

 УДК 76(477.86)"190/201" 

979. Пилипушко Б. А. "Внутрішня еміграція" митця в умовах тоталітарної 

дійсності : (на прикладі досвіду О. Аксініна) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Пилипушко Богдан Аркадійович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. 

мистецтва. — Київ, 2018. — 19, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: c. 14—15 (11 назв). 

— 100 пр. — [2018-4701 А] УДК 76.071.1(477)(092) 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

980. Іванніков Т. П. Європейська гітарна музика ХХ століття: феноменологія 

творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Іванніков Тимур Павлович ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2018. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 35—37 (27 назв). — 100 пр. — [2018-4777 А] 

 УДК 780.8:780.614.131]"19" 

На ступінь кандидата 

981. Білас О. І. Композиторський стиль як чинник художньої цілісності драма-

тичного спектаклю : (на прикладі музики А. Кос-Анатольського та В. Камінського до 

вистав Нац. акад. укр. драм. театру ім. М. Заньковецької) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Білас 

Олеся Іванівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — 

Львів, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2018-5242 А] 

 УДК 782.9.03:78.071.1(477)"19" 
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982. Войтович О. О. Естетично-акустичні параметри оркестрового звучання : 

(на прикладі концерт. залів Львова) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Войтович Олександр Оресто-

вич ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2018. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2018-5247 А] 

 УДК 781.1:727(477.83-25) 

983. Корнішева Т. Л. Культуротворчий потенціал постаті диригента-хор-

мейстера у художньому просторі сучасної України: виконавський аспект : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та 

історія культури" / Корнішева Тетяна Леонідівна ; М-во культури України, Нац. муз. 

акад. України ім. П. І. Чайковського, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2018. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2018-4493 А] 

 УДК 784.071.2(477) 

984. Павленко Л. О. Еволюція бандурного виконавства в українській культурі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Павленко Леся Олександрівна ; М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0032 А] УДК 780.614.13.02(477) 

985. Руденко Я. В. Творчість Раїси Кириченко у контексті музично-пісенного 

мистецтва Полтавщини (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

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

культури" / Руденко Ярослава Василівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури та мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-4911 А] УДК 784.071.2(477.53)"199/200"(092) 

986. Савайтан О. Г. Фортепіанна творчість Макса Регера в контексті ідей 

мистецтва австро-німецького пізнього романтизму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Савайтан Ольга 

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

— Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15 (5 назв). — 100 пр. — [2018-

4592 А] УДК 78.071.1:780.616.432](430)(092) 

987. Тугушева Н. В. Концептосфера Четвертої камерної симфонії Євгена 

Станковича як результат музично-поетичної взаємодії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Тугушева 

Наталія Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-

ковського. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — 100 пр. 

— [2018-4636 А] УДК 78.082.1:78.071.1(477)(092) 

988. Фурдуй Ю. В. Ритмологічні аспекти жанрової еволюції фортепіанної 

багателі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Фурдуй Юлія Володимирівна ; М-во культури 

України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (5 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2018-4596 А] 

 УДК 780.8.083.6:780.616.432 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь кандидата 

989. Січна Х. Ф. Образ дитини як центрального персонажа у фільмах жахів 

другої половини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.04 "Кіномистецтво. Телебачення" / 



   

 
150 

Січна Христина Фрідріхівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольк-

лористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 

(28 назв). — 100 пр. — [2018-5315 А] УДК 791.221.9-051-053.2"195/201" 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь доктора 

990. Фіалко В. О. Трансформація образної лексики драматичного театру Ук-
раїни другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
мистецтвознавства : [спец.] 17.00.02 "Театр. мистецтво" / Фіалко Валерій Олексійо-
вич ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
ського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого М-ва 
культури України]. — Київ, 2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 100 пр. — [2018-
5277 А] УДК 792.2.028.3(477)"195/199" 

На ступінь кандидата 

991. Бевзюк-Волошина Л. А. Роль сценографа у створенні художньо-прос-
торової моделі драматичної вистави (остання чверть ХХ — початок ХХІ століття) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 
"Теорія та історія культури" / Бевзюк-Волошина Лілія Анатоліївна ; НАН України, 
Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2018-5283 А] 

 УДК 792.2.071.2.027"197/201" 
992. Коростельова М. Д. Хореографічні інтерпретації балетів П. Чайковського 

наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Корос-
тельова Марія Дмитрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури та 
мистецтв. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2018-
4898 А] УДК 792.82.028.4"195/201":792.82.071.1(47+57)(092) 

993. Мізяк В. Д. Культурологічні виміри режисерських практик у драматичних 
театрах Харкова другої половини ХХ — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.04 "Укр. культура" / Мізяк 
Віталій Дмитрович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — 
Харків, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — [2018-4628 А]
 УДК 792.2.071.2.027(477.54-25)"196/201" 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

994. Набокова Г. В. Розважальні програми українського телебачення у кон-
тексті сучасної видовищної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Набокова Ганна 
Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4860 А] 

 УДК 793.097(477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь кандидата 

995. Дешевий Є. Г. Фізична реабілітація осіб з дорсалгіями в грудному відділі 

хребта в умовах спортивно-оздоровчого комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Дешевий Євген Григорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 

2018. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2018-4613 А] 

 УДК 796.035:616.712-009.7 

996. Куценко В. А. Комплексна програма фізичної реабілітації осіб з пост-

вірусним синдромом втоми в умовах оздоровчо-реабілітаційного центру : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Куценко Віталій Анатолійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2018. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. 

— [2018-4626 А] УДК 796.035:616.8-009.17 

997. Маринчук П. І. Корекція фізичного стану студентів спеціальності 

"Музичне мистецтво" в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Маринчук 

Петро Ігорович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. 

— 100 пр. — [2018-4783 А] УДК 796.011.3:[378.147:78 

998. Печко Г. Ю. Фізична підготовка висококваліфікованих бар'єристів з 

вадами слуху на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Печко Ганна Юріївна ; Придніпров. держ. 

акад. фіз. культури і спорту. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2018-4749 А] 

 УДК 796.422.12.015.071.2-056.263 

999. Пікінер О. С. Підвищення фізичного стану баскетболістів з вадами слуху 

на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Пікінер Олександр Сергійович ; Придніпров. держ. акад. фіз. 

культури і спорту. — Дніпро, 2018. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(9 назв). — 100 пр. — [2018-4750 А] УДК 796.323.015-056.263 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

1000. Дзера О. В. Соціокультурні та лінгвокогнітивні виміри біблійного 

інтертексту в просторі сучасного перекладознавства : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Дзера Оксана 

Василівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2018. — 36 с. : табл. — Бібліогр.: c. 29—34 (39 назв). — 100 пр. — [2018-4531 А]

 УДК 81'255.4'42:2-23 

На ступінь кандидата 

1001. Наняк Ю. О. Індивідуалізоване мовлення як проблема перекладу : (на 

матеріалі трагедії Й. В. Ґете "Faust" та її англомов. і україн. перекладів) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладо-

знавство" / Наняк Юлія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2018-4861 А] УДК 81'255.4:[801.82:821.112.2-2Ґете=111=161.2 
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1002. Тодорова Н. Ю. Фразеологічні одиниці просторової семантики в 

українській та англійській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Тодорова Наталія 

Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2018-5192 А] 

 УДК 81'373.7-115:[811.161.2+811.111 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

На ступінь кандидата 

1003. Кліментова О. В. Ключові топоніми-концепти в українській, фран-

цузькій та англійській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Кліментова Олеся Василівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України]. — 

Київ, 2018. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12. — 100 пр. — [2018-4813 А] 

 УДК 811.161.2+811.133.1+811.111]'373.21 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

1004. Андрущенко І. О. Просодичні характеристики публічного мовлення 

акцентуйованих особистостей : (експерим.-фонет. дослідж. на матеріалі англ. мови) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Андрущенко Ірина Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0201 А] 

 УДК 811.111'342.9:808.51 

1005. Батринчук З. Р. Експресивність сучасного англомовного епістолярного 

дискурсу: синтаксичні та параграфемні засоби : (на матеріалі епістоляр. романів 

ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Батринчук Зоряна Романівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2018-4842 А] УДК 811.111'42:821.111'06-6.09 

1006. Бойчук В. М. Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Бойчук Валентина Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-5204 А] УДК 811.111'373:141.22 

1007. Гайденко Ю. О. Семантико-прагматичний потенціал авторської мови та 

авторського мовлення Шарлотти Бінґхем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Гайденко Юлія Олексіївна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 

ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(24 назви). — 100 пр. — [2018-4969 А] УДК 811.111'37:821.111'06-31.09(092) 

1008. Гулієва Д. О. Реалізація комунікативних стратегій позитивної/негативної 

оцінки в англо-американській неофіційній комунікації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Гулієва Діна 

Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4805 А] 

 УДК 811.111'42 
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1009. Журкова О. Л. Мотивованість конотативного значення фразеологічних 

одиниць англійської та української мов: зіставний аспект : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Журкова Ольга Леонідівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2018-4615 А] 

 УДК 811.111+811.161.2]'373.7-115 

1010. Миклаш Л. Т. Структурно-семантичні параметри англомовної 

терміносистеми лісового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Миклаш Леся Теодорівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. : 

табл. — Бібліогр.: c. 16—18 (15 назв). — 104 пр. — [2018-4543 А] 

 УДК 811.111'373:630 

1011. Петренко О. М. Стратегії неввічливості у дискурсі драм В. Шекспіра: 

когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Петренко Олена Миколаївна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). 

— 100 пр. — [2018-4826 А] УДК 811.111'42:811.111-2.09(092) 

1012. Прокойченко А. В. Мовна репрезентація емотивності у текстах новел 

Д. Г. Лоуренса : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.04 "Герман. мови" / Прокойченко Анастасія Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського"]. — Чернівці, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-4942 А] УДК 811.111'42 

1013. Содель О. С. Крос-культурна інконгруентність комічного : (на матеріалі 

перекладів англійськомов. анекдотів укр. мовою) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Содель Олександр 

Сергійович ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 130 пр. — [2019-0037 А] УДК 811.111'25 

1014. Чумак Л. М. Лексичні інновації в англомовному медійному дискурсі 

початку ХХІ століття: структурний і лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Чумак 

Людмила Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2018-4760 А] УДК 811.111'373'42"201" 

1015. Шелковнікова З. Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні па-

раметри англо-американського наукового наративу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шелковнікова Зінаїда 

Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Центр наук. дослідж. та викладання 

інозем. мов НАН України]. — Київ, 2018. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2018-4997 А] УДК 811.111'42 

811.131.1 Італійська мова 

На ступінь кандидата 

1016. Куранда В. В. Пропозиційно-семантична організація лексико-слово-

твірних гнізд з вершиною тварина та рослина в італійській мові : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Куранда 

Віталіна Валентинівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17 ( 11 назв). — 100 пр. — [2018-4852 А] УДК 811.131.1'373 
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811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

1017. Бруско Г. А. Функціонування неологізмів у франкомовній Інтернет-

комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.05 "Роман. мови" / Бруско Ганна Антонівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 
2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 135 пр. — [2018-4645 А] 

 УДК 811.133.1'373.43:004.77 

1018. Миронова Н. В. Гендерний аспект поняття войовничість у сучасній 

французькій прозі : (на матеріалі творчості Амелі Нотомб) : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.05 "Роман. мови" / Миронова 

Наталя Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2018-4585 А] 

 УДК 811.133.1'373.4:821.133.1'06-3.09 

811.134.2 Іспанська мова 

На ступінь доктора 

1019. Попова Н. М. Еволюція національно-маркованих концептів у мовній 

картині світу Іспанії (XVI—XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : спец. 10.02.05 "Роман. мови" / Попова Наталія Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 40 с. — Бібліогр.: c. 33—36 

(27 назв). — 100 пр. — [2018-4550 А] УДК 811.134.2'42"15/19" 

811.16 Слов'янські мови 

На ступінь доктора 

1020. Черненко Г. А. Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та 
російськомовному мас-медійному дискурсі України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" ; 10.02.02 "Рос. мова" / 

Черненко Ганна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2018-5195 А] 
 УДК 811.161.1/.2'42:070]:316.752](477) 

811.161.1 Російська мова 

На ступінь кандидата 

1021. Ахмад І. М. Асоціативно-семантичні зв'язки циклічних темпоролексем у 
російській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Ахмад Інна Михайлівна ; НАН України, Ін-т мово-

знавства ім. О. О. Потебні, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0202 А] 

 УДК 811.161.1'42 
1022. Мораді А. Структура, семантика і функції назв міських об'єктів сучас-

ного міста : (на матеріалі емпоронімів і трапезонімів м. Харкова) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.02 "Рос. мова" / Мораді 

Арезу ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (7 назв). — 100 пр. — [2019-

0088 А] УДК 811.161.1'373.21:911.375 

1023. Тупчій О. В. Образ Англії в російській мовній свідомості кінця XVI — 

першої половини ХІХ ст.: лінгвоімагологічний аспект : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 "Рос. мова" / Тупчій Олександра 

Володимирівна ; 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 (11 назв). — 

100 пр. — [2018-5156 А] УДК 811.161.1'42"15/18" 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

1024. Венжинович Н. Ф. Фраземіка української літературної мови: когнітив-

ний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Венжинович Наталія Федорівна ; НАН 

України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2018. — 43 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 26—37 

(99 назв). — 100 пр. — [2018-4566 А] УДК 811.161.2'373.7 

1025. Ковтун А. А. Семантичні деривати в релігійній лексиці української 

мови: творення, розвиток і сучасне функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ковтун Альбіна Анато-

ліївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 35 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—32 (43 назви). — 100 пр. — [2018-4816 А] УДК 811.161.2'373:2 

На ступінь кандидата 

1026. Бобро М. П. Аксіологічні та лінгвокультурні параметри концепту життя 

як складника української концептосфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бобро Марія Павлівна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2019. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0047 А] 

 УДК 811.161.2'37 

1027. Бортун К. О. Структурно-семантичні типи та функції імперативних 

висловлень у публіцистичному і офіційно-діловому стилях : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Бортун 

Каріна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Донец. нац. 

ун-т ім. Василя Стуса]. — Черкаси, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 

110 пр. — [2019-0211 А] УДК 811.161.2'37'38 

1028. Бугайова О. І. Соціальна реклама: лексика, граматика, стилістика : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Бугайова Оксана Іванівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Держ. 

ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди"]. — Луцьк, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0214 А] 

 УДК 811.161.2'36'37'38:[659.1-029:316 

1029. Врублевська Т. В. Концепт "Поділля" у мові творів М. Стельмаха : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. 

мова" / Врублевська Тетяна Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Івано-

Франківськ, 2018. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2018-

4609 А] УДК 811.161.2'42 

1030. Гурова О. М. Лексико-семантичне поле "вік людини" в українській 

мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 

"Укр. мова" / Гурова Оксана Модестівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-0015 А] УДК 811.161.2'373 
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1031. Дорошенко М. Н. Функційно-семантичні параметри часток у мові 

української преси початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Дорошенко Марина Нестерівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — 

Черкаси, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв) та в підрядк. прим. — 

110 пр. — [2019-0230 А] УДК 811.161.2'367.635:070(477)"20" 

1032. Козловська Д. В. Структурно-семантичні та функціонально-стилістичні 

характеристики поетонімії романів українських письменниць початку ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Козловська Дар'я Валеріївна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 120 пр. — [2018-4975 А] 

 УДК 811.161.2'37:821.161.2'06-31.09 

1033. Матусевич Л. М. Мовленнєвий жанр дозволу в українськомовному 

діалогічному дискурсі: комунікативно-прагматичний та структурно-семантичний 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Матусевич Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т мовознавства 

ім. О. О. Потебні. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2018-5305 А] УДК 811.161.2'42 

1034. Онатій А. В. Синтаксична організація складнопідрядних займенниково-

співвідносних речень несиметричної структури : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Онатій Анастасія Віталіївна ; 

Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Вінниця, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2018-4790 А] 

 УДК 811.161.2'367.335.2 

1035. Шматко І. В. Формування та системно-словотвірна організація україн-

ської бджільницької термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Шматко Інна Володимирівна ; Донец. нац. 

ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

120 пр. — [2018-5000 А] УДК 811.161.2'373.2 

811.162.1 Польська мова 

На ступінь кандидата 

1036. Бундза І. В. Функціонування іменників singularia tantum у сучасній 

польській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Бундза Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2018. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв) та в тексті. — 100 пр. — [2018-

5086 А] УДК 811.162.1'367.622 

811.162.3 Чеська мова 

На ступінь кандидата 

1037. Євланова О. О. Політичний дискурс Вацлава Гавела й Вацлава Клауса: 

засоби та прийоми мовного впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Євланова Олександра Олександрівна ; 

НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ, 2018. — 20 с.  

— Бібліогр.: с. 15—17 (8 назв). — 100 пр. — [2018-5250 А] 

 УДК 811.162.3'42:808.51 
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82 Література. Літературознавство  

821.0 Теорія художньої літератури. Вивчення літератури 

На ступінь кандидата 

1038. Айзенбарт Л. М. Концепт галицького літературного пограниччя : (на 
матеріалі малої прози М. Яцкова, Й. Рота, Б. Шульца) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Айзенбарт Любомира 
Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 104 пр. — [2018-5081 А] 

 УДК 821.09(477.8Галичина-192.2) 
1039. Вільчанська Ю. Ю. Екзистенціали письменницького досвіду в аспекті 

мотиву вигнанства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 
[спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Вільчанська Юлія Юріївна ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2018-4483 А] УДК 82.09 

1040. Герасименко Ю. А. Рецепція української історії в західноєвропейській 
прозі кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Герасименко 
Юлія Андріївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2019. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0140 А] 

 УДК 821(4-15).091"199/201":94(477) 
1041. Доній Т. М. Архетипи і топоси в постмодерністській поезії України та 

США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 
"Порівнял. літературознавство" / Доній Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2019-0060 А] УДК 821.161.2+821.111(73)]'06-1.091 

1042. Комарніцька Л. М. Особливості художньої трансформації євангель-
ського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця ХІХ — початку 
ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Комарніцька Людмила Миколаївна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — 
Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 120 пр. — [2019-0159 А] 

 УДК 821(100).091:27-236]"189/201" 
1043. Наместюк С. В. Генеративні моделі персоносфери класичної літера-

турної фабули : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.06 "Теорія літ." / Наместюк Світлана Валеріївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 
Федьковича. — Чернівці, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2018-
4503 А] УДК 82.09 

1044. Садовська Ю. В. "Революційний роман" М. Асуели у контексті росій-
ської та мексиканської літературно-малярських традицій 20-х років ХХ століття : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.05 "По-
рівнял. літературознавство" / Садовська Юлія Володимирівна ; Бердян. держ. пед. 
ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2019. — 19 с. 
— Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2019-0184 А] 

 УДК 821.134.2(72)+821.161.1]-31.091+75(72+(47+57))]"192" 

821.111.0 Англійська література 

На ступінь кандидата 

1045. Ніколаєнко С. В. Поетика любовної лірики Едмунда Спенсера: образні 

домінанти та жанрові модифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Ніколаєнко Світлана Воло-

димирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(19 назв). — 150 пр. — [2018-4862 А] УДК 821.111-1.09(092) 

821.133.1.0 Французька література 

На ступінь доктора 

1046. Павленко Ю. Ю. Письмо про себе фікційного суб'єкта (на матеріалі 

французького роману XVIII — початку ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Павленко Юлія 

Юхимівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 

2018. — 33 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 27—30 (32 назви). — 120 пр. — [2018-

5108 А] УДК 821.133.1-312.6.09"170/201" 

821.161.2.0 Українська література 

На ступінь доктора 

1047. Варданян М. В. Свій — чужий в українській діаспорній літературі для 

дітей та юнацтва: національна концептосфера, імагологічні моделі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Варданян 

Марина Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Криворіз. 

держ. пед. ун-т]. — Черкаси, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35. — 100 пр. — 

[2019-0136 А] УДК 821.161.2-93.09 

1048. Підопригора С. В. Українська експериментальна проза ХХ — початку 

ХХІ століть: "неможлива" література : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." ; 10.01.06 "Теорія літ." / Підопригора 

Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (30 назв). — 100 пр. — [2019-0176 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"190/201" 

1049. Солецький О. М. Модифікація емблематичних форм українського фольк-

лорного та літературного дискурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." ; 10.01.06 "Теорія літ." / Солецький Олек-

сандр Маркіянович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2018. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (31 назва). — 

104 пр. — [2018-4667 А] УДК 821.161.2.09+398(=161.2)]:003.628 

На ступінь кандидата 

1050. Горішна Г. М. Поезія Майдану у дискурсі української революційної 

поезії ХХ—ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Горішна Галина Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: c. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2018-4688 А] УДК 821.161.2-1.09:94(477-25)"2013/2014" 

1051. Журавська О. В. Дихотомія "реального" й "ірреального" хронотопів як 

категоріальна жанрова ознака українського химерного роману 2-ї половини ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія 

літ." / Журавська Оксана Валеріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Донец. нац. 

ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2018. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв) та в 

підрядк. прим. — 104 пр. — [2018-4649 А] УДК 821.161.2-312.9.09"195/199" 

1052. Никифорук Т. М. Поетика віршованих творів Сидора Воробкевича : 

(генерика, металогія, поет. синтаксис, фоніка, версифікація) : автореф. дис. на здо-
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буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Никифорук 

Тетяна Мирославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2018-4505 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

На ступінь кандидата 

1053. Бібіков Д. В. Вишгород та його округа в Х—ХІІІ ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Бібіков 

Дмитро Валентинович ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2018. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 11—13 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0207 А] 

 УДК 902.2(477.41)"09/12" 

1054. Діденко С. В. Античний керамічний імпорт у черняхівській культурі на 

території України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.04 "Археологія" / Діденко Сергій Васильович ; Ін-т археології НАН України. — 

Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5210 А] 

 УДК 904:[738:339.562]](477)"652" 

1055. Забавін В. О. Зрубна культура Північного Приазов'я : (за матеріалами 

похов. пам'яток) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.04 "Археологія" / Забавін В'ячеслав Олегович ; НАН України, Ін-т 

археології, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 13—15 (29 назв). — 100 пр. — [2018-5215 А] 

 УДК 903.5(477.6:262.54-192.2)"637.7" 

1056. Квітковський В. І. Будівельна справа салтівського лісостепового на-

селення в басейні Сіверського Дінця кінця І тис. н. е. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Квітковський 

Віктор Ігорович ; НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2018. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2018-5134 А] 

 УДК 904:624](251:282.247.364)"07/09" 

1057. Погоральський Я. В. Слов'янське житло другої половини І тисячоліття 

н. е. на Прикарпатті і Західній Волині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Погоральський Ярослав Володимирович ; 

НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича [та ін.]. — Львів, 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2018-4662 А] 

 УДК 904:643](477.8)"04/09" 

1058. Цеунов І. А. Дослідження палеоліту материкової України в останній 

третині ХІХ — першій половині ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Цеунов Ігор Андрійович ; НАН 

України, Ін-т археології. — Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 

100 пр. — [2018-5237 А] УДК 902"187/195":903(477:21)"632" 

1059. Чекурков В. С. Міста на території Луцького повіту Волинського воє-

водства другої половини XIV — першої половини XVII ст. : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Чекурков 

Василь Серафимович ; НАН України, Ін-т археології, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. 

— Київ, 2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (38 назв). — 100 пр. — [2018-5157 А]

 УДК 904:911.375](477.82)"135/164" 
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91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих  

країн. Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь кандидата 

1060. Буряник О. О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.01 "Фіз. 
географія, геофізика і геохімія ландшафтів" / Буряник Олеся Олексіївна ; Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0132 А] 

 УДК 911.53(477:292.452) 

929 Біографічні дослідження 

929.5 Генеалогія 

На ступінь кандидата 

1061. Мерінг В. О. Родина Мерінгів в освітньому та громадському житті Ук-
раїни другої половини ХІХ — початку ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Мерінг Василь Олек-
сандрович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди", [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Переяслав-Хмельницький 
(Київ. обл.), 2018. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2018-5263 А] УДК 929.52МЕРІНГ:94(477)"185/191" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія. Допоміжні  

історичні дисципліни 

На ступінь кандидата 

1062. Алтухов О. А. Джерела з історії виникнення, становлення та розвитку 
біржової справи України (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. 
іст. дисципліни" / Алтухов Олексій Анатолійович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-4561 А] 

 УДК 930.2:336.7(477)"185/191" 
1063. Гінзбург О. П. Документи фонду ЦК Компартії України ЦДАГО Ук-

раїни як джерело вивчення становлення та розвитку демократичної опозиції в УРСР 
у роки перебудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Гінзбург Ольга 
Петрівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди", [Укр. НДІ архів. справи та документознавства Держ. архів. служби 
України]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5288 А] 

 УДК 930.253:329.15(477) 
1064. Мерімерін Є. О. Суспільно-політичні процеси та збройні конфлікти в 

Гетьманщині середини XVII—60-х рр. XVIII ст. у відображенні історичних пісень і 
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дум : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Мерімерін Євген 
Олегович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2018-5306 А] 

 УДК 930.2:398.87]:94(477)"165/176" 

1065. Панькова С. М. Публіцистика Михайла Грушевського як джерело до-

слідження суспільно-політичної думки в Україні кінця ХІХ — початку ХХ ст. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіо-

графія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Панькова Світлана Михайлівна ; 

Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т укр. археографії та джерело-

знавства ім. М. С. Грушевського НАН України]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2018-4987 А] 

 УДК 930.2:821.161.2-92.09(092)]"189/191" 

1066. Сачко Д. В. Докія Гуменна: інтелектуальна біографія : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерело-

знавство та спец. іст. дисципліни" / Сачко Дар'я Вікторівна ; Дрогобиц. держ. пед. 

ун-т ім. Івана Франка, [Херсон. держ. ун-т]. — Дрогобич (Львів. обл.), 2018. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2018-5033 А] 

 УДК 930.1(477):929Гуменна 

930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

1067. Ясинецька О. А. Пам'ятки культурної спадщини ХІ—ХІІ ст. у Польщі в 

контексті її династичних взаємин з Київською Руссю : автореф. дис. на здобуття 

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

Ясинецька Олена Андріївна ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток історії та 

культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (12 назв). 

— 120 пр. — [2018-4840 А] УДК 930.85(438:477-89)"10/11" 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

1068. Артамонова К. Ю. Кіпрська православна церква в суспільно-політич-

ному житті греків-кіпріотів (1878—1933 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Артамонова Ксенія 

Юріївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. 

— Дніпро, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-5083 А] УДК 94:271.2](564.3):323(564.3=14)]"1878/1933" 

1069. Вацеба Р. М. Ранні держави дружинного типу у Слов'янському Полаб'ї 

(кінець VIII — перша третина Х ст.): система влади і її трансформації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Вацеба 

Ростислав Миролюбович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0051 А] 

 УДК 94:321.17](430-89=16)"07/09" 

1070. Гуменний В. Л. Римська імперія і Парфія: політичні та військові 

контакти (кінець І ст. до н. е. — початок ІІІ ст. н. е.) : автореф. дис. на здобуття наук. 



   

 
162 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Гуменний Віктор 

Леонідович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0056 А] УДК 94(376:356)"-01/02" 

1071. Забудкова О. А. Створення та розвиток синдикатів у промисловості 

Російської імперії наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Забудкова Ольга 

Андріївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — Старобільськ 

(Луган. обл.), 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2018-4573 А] УДК 94:334.754]((47+57)-89)"189/191" 
1072. Нащочин О. М. Польсько-французькі відносини в контексті євроін-

теграційної політики Польщі (1993—2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Нащочин Оксана Ми-

колаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: c. 15—16 (9 назв). — 
100 пр. — [2018-4545 А] УДК 94:327](438:44)"1993/2014" 

1073. Петрученко О. А. Діяльність С. Ю. Вітте (1849—1915) в контексті роз-

витку залізничного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Петрученко Олексій Анатолійович ; 
Держ. ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 2018. — 24 с. — Бібліогр.: с. 21—22 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5186 А] 

 УДК 94:629.4](47+57)"1849/1915"(092) 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

1074. Герасимов Т. Ю. Повсякденне життя міського населення Правобережної 

України в роки Першої світової війни (1914 — лютий 1917 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Герасимов 

Тимофій Юрійович ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Вінниц. держ. 
пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 

2018. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—34 (36 назв). — 100 пр. — [2018-5287 А] 

 УДК 94:304](477.4)"1914/1917" 

1075. Красножон А. В. Еволюція довгочасної фортифікації та історична 
топографія міст Північно-Західного Причорномор'я на початку XV — наприкінці 

XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Красножон Андрій Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського]. — Чернівці, 2018. 

— 37 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (51 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-
4495 А] УДК 94:911.372](477.7-21)"14/17" 

1076. Салата Г. В. Науково-освітня діяльність професора Л. Д. Проскурякова 

(1858—1926 рр.) в контексті розвитку архітектури мостів (кінець ХІХ — перша 

чверть ХХ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки й техніки" / Салата Галина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, [Держ. ун-т інфраструктури та технологій]. — 

Київ, 2018. — 42 с. — Бібліогр.: с. 35—39 (45 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2018-4756 А] УДК 94:725.1:624.2/.8](477)"189/192"(092) 

На ступінь кандидата 

1077. Балухтіна О. М. Господарчо-майновий ресурс православної церкви в 

другій половині ХІХ століття — 1917 р. : (на матеріалах Півдня України) : автореф. 
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дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 

Балухтіна Олена Миколаївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5004 А] 

 УДК 94:271.2-73](477.7)"1850/1917" 
1078. Боженко А. О. Формування міського способу життя у другій половині 

ХІХ — на початку ХХ ст. : (на матеріалах м. Харкова) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Боженко Анастасія 

Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5005 А] 

 УДК 94:304.3](477.54-25)"189/191" 

1079. Бойко М. М. Науково-дослідна, педагогічна та суспільна діяльність 

професора В. В. Колкунова (1866—1939) в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / Бойко Михайло 

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

Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2018. — 25 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2018-5321 А] 

 УДК 94:63](477)"1866/1939"(092) 
1080. Вишня І. А. Українсько-молдовські відносини у 1991—2014 рр. : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 

історія" / Вишня Ірина Андріївна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. 

історії НАН України". — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2018-4888 А] УДК 94:327](477:478)"1991/2014" 

1081. Гуцал В. А. Професор І. Винокур у науково-освітньому і громадському 

житті України (1948—2006 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гуцал Віталій Анатолійович ; Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2019. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (29 назв). — 100 пр. — [2019-0057 А] 

 УДК 94:001.31](477)"1948/2006"(092) 

1082. Демідко О. О. Театр у соціокультурному житті Північного Приазов'я 

(середина ХІХ—ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
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5308 А] УДК 94:711.4](477.54-25)"176/191" 

1087. Ніколайчук Д. О. Київська губернська адміністрація (1860-ті — 1917 рр.): 
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канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Ніколайчук Дмитрій 
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іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Погуляєв Олександр Ігорович ; Київ. 
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18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 104 пр. — [2018-5310 А] 
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аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Розлуцький Назарій Васильович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: c. 15—16 
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на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Руднік 

Денис Геннадійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Держ. закл. "Луган. нац. ун-т 
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(11 назв). — 100 пр. — [2018-5116 А] УДК 94:355.1.092](477)"1917/1921" 
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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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Зубрицький І. Я. 426 

Зубченко Л. С. 634 

Ібо Чжан 973 

Іваненко Л. В. 62 

Іваненко П. А. 12 

Іваненко С. О. 962 

Іванець М. Г. 281 

Іваницький Я. О. 315 

Іваніна Ю. В. 316 

Іванкова О. М. 784 

Іванніков Т. П. 980 

Іванова Г. О. 63 

Іванова К. О. 869 

Іванова Н. О. 117 

Іванова Н. С. 221 

Іванський Д. І. 563 

Іванюта Н. В. 346 

Івженко І. Б. 409 

Ігнатенко Т. С. 155 

Ігнацевич С. П. 175 

Ізмайлова О. О. 932 
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Іквука А. О. 698 

Ільїч Л. М. 168 

Ільків О. П. 641 

Ільчук О. С. 169 

Іщенко В. С. 492 

Іщук Н. В. 130 

Кабенок Ю. В. 351 

Кабіру А. 751 

Калєнік К. В. 64 

Калініченко Г. Є. 896 

Камінський В. (981) 

Кан Ден Сік 159 

Капітанська О. С. 628 

Капустян О. Є. 948 

Капустянський А. О. 798 

Капущак В. В. 219 

Каран Д. Б. 1083 

Каріх І. В. 151 

Карп С. Ю. 734 

Карпенко І. В. 905 

Карчинський О. О. 720 

Касьяновський Є. В. 165 

Касянчук В. О. 98 

Кафка С. М. 900 

Кафтан Т. В. 683 

Качан Ю. В. 1084 

Качковська Н. Н. 974 

Качур О. О. 205 

Кашканова Н. Г. 355 

Кашперський В. Є. 2 

Квітковський В. І. 1056 

Керецман А. О. 735 

Керімов П. О. 206 

Кийков О. Ю. 107 

Кирилюк В. В. 143 

Кіндрат І. П. 616 

Кіт Л. З. 65 

Кічаєва О. В. 829 

Клаус В. (1037) 

Клевцовський А. В. 543 

Клемешов Є. С. 817 

Клименко О. М. 1085 

Климишин Ю. І. 699 

Климовицький Р. В. 757 

Климосюк А. С. 317 

Климчук Т. В. 536 

Клись Ю. Г. 617 

Кліментова О. В. 1003 

Клонцак О. І. 493 

Ключник С. В. 836 

Книш В. В. 239 

Кобейссі Хішам  

Хасан 976 

Ковалевська Є. В. 318 

Коваленко А. О. 282, 746 

Коваленко Н. В. 785 

Коваленко Р. С. 238 

Коваленко Ю. О. 283 

Ковалюк О. М. 433 

Ковач Я. В. 248 

Ковтун А. А. 1025 

Ковтун М. І. 651 

Кожем'яка М. О. 758 

Козак Д. В. 960 

Козань Н. М. 684 

Козаченко В. І. 319 

Козленко А. А. 320 

Козловська Д. В. 1032 

Козоріз О. О. 249 

Койло В. В. 235 

Колєдіна К. О. 66 

Колєснік І. В. 844 

Колісник О. І. 893 

Колкунов В. В. (1079) 

Колодяжна Т. В. 225 

Коломієць С. І. 759 

Комар В. С. 747 

Комар О. О. 880 

Комариця О. Й. 736 

Комарніцька Л. М. 1042 

Комір А. І. 576 

Коміссарова О. С. 700 

Кондратюк В. А. 725 

Кончук Н. С. 321 

Кореновська Я. А. 550 

Корепанов О. С. 134 

Корець К. В. 614 

Корж Р. О. 14 

Коркішко Р. М. 805 

Корнішева Т. Л. 983 

Коростельова М. Д. 992 

Корпіта Г. М. 870 

Кос Ж. 831 

Кос- 

Анатольський А. (981) 

Косарук О. М. 494 

Косицька З. М. 975 
Косован Г. В. 6 
Костенко Т. В. 652 
Костецький Ю. В. 946 
Костюк С. С. 495 
Костючков С. К. 101 
Котенко К. Е. 832 
Котко О. К. 166 
Котляр С. М. 943 
Коцкулич В. В. 378 
Кравець К. І. 748 
Кравцова В. І. 701 
Кравченко В. В. 653 
Кравченко І. П. 925 
Кравченко Т. В. 410 
Кравчук І. С. 192 
Краснова І. В. 193 
Красножон А. В. 1075 
Красовський С. О. 93 
Кремень В. М. 194 
Кречетова В. А. 144 
Криворучко Т. М. 673 
Кривцова Н. В. 118 
Крикун В. Д. 496 
Криса М. В. 362 
Крівшенко Л. М. 497 
Кропивницький Р. С. 411 
Кручаниця В. В. 661 
Крючок С. І. 855 
Куваєва В. І. 23 
Куваєва Т. В. 67 
Кузанський М. (106) 
Кузіна В. Д. 119 
Кузнєцова О. Т. 462 
Кукліна Т. О. 674 
Кукош М. С. 176 
Кулаков М. О. 897 
Кулько А. В. 257 
Кулько- 
Лабинцева І. В. 915 
Куницький М. П. 153 
Купиняк Н. І. 647 
Куранда В. В. 1016 
Курапов А. О. 120 
Курафєєв В. В. 322 
Курило О. Ю. 786 
Курило Х. І. 675 
Кутєпова- 
Бредун В. Ю. 121 
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Кухар М. А. 24 

Куцевич М. П. 382 

Куценко В. А. 996 

Куцик Т. П. 635 

Кучеренко А. В. 68 

Кучменко В. О. 177 

Кушнарьова Н. М. 737 

Лазарєв А. П. 323 

Лазирський В. О. 726 

Лакуста О. М. 609 

Лебега О. В. 226 

Лебідь І. Г. 691 

Лебідь О. В. 463 

Левенець С. В. 161 

Левченко Д. А. 752 

Левченко І. В. 598 

Левчук І. В. 939 

Легенький М. І. 266 

Лесик В. О. 207 

Лесіна Т. М. 464 

Лехолетова М. М. 498 

Лимаренко В. В. 25 

Липовий Д. В. 916 

Лисиця Д. Л. 449 

Литвин Н. А. 267 

Литвин О. О. 824 

Литвиненко К. О. 158 

Литвиненко О. Д. 135 

Литвиненко О. С. 555, 618 

Литвинов А. І. 162 

Литвишко В. О. 754 

Литвінов Ю. І. 826 

Литовченко А. О. 874 

Личковська О. Л. 738 

Ліпшиць Л. В. 499 

Лісовська Т. О. 933 

Літвінова М. Б. 465 

Ліхоносова Г. С. 909 

Ліщинський М. П. 69 

Лобода А. Д. 787 

Лободіна З. М. 195 

Логойда Л. С. 667 

Лозинська І. І. 619 

Локтіонова Я. Ф. 917 

Ломовських Л. О. 43 

Лоуренс Д. Г. (1012) 

Луговський О. Ф. 963 

Луценко О. Л. 110 

Луцій К. М. 918 

Лушпієнко В. М. 324 

Любінська О. І. 500 

Люльов О. В. 163 

Магац Д. Ю. 885 

Мазаєва В. С. 929 

Мазуркевич О. Р. (425) 

Мазуров С. А. 227 

Майданевич Н. М. 788 

Макаренко Л. П. 156 

Македон В. В. 44 

Макеєва Г. С. 818 

Максимлюк І. В. 978 

Максіменцева Н. О. 268 

Малишевська І. А. 445 

Мамедалієв Н. А. 686 

Мамушкіна А. І. 363 

Мандрикова А. С. 789 

Манойлов К. Ю. 620 

Мануілова К. В. 395 

Маньковський Г. Б. 702 

Марадіна Ю. С. 325 

Марачевська А. В. 208 

Маргітич Т. О. 583 

Маринів А. В. 284 

Маринчук П. І. 997 

Марковська О. Є. 859 

Мартинов С. Ю. 840 

Мартинюк В. О. 122 

Марценюк Л. В. 216 

Марченко І. Я. 99 

Марчишин Н. Я. 70 

Масик М. З. 412 

Маслова В. С. 768 

Маслюк Г. О. 544 

Матвєєнко О. В. 413 

Матвійчук О. А. 414 

Матвійчук О. О. 944 

Матіос М. (524) 

Матузок О. Е. 703 

Матусевич Л. М. 1033 

Матухно В. А. 803 

Матухно В. В. 662 

Махатадзе К. Г. 326 

Машненков К. А. 396 

Меглей В. І. 228 

Медвідь І. І. 704 

Медулич М. М. 566 

Мельник А. А. 250 

Мельник В. С. 545 

Мельничук Ю. П. 501 

Мельніков А. С. 136 

Мерімерін Є. О. 1064 

Мерінг В. О. 1061 

Микитюк В. І. 423 

Миклаш Л. Т. 1010 

Миколенко О. М. 269 

Микуланинець С. І. 178 

Миргород- 

Карпова В. В. 285 

Миронов О. В. 34 

Миронова Н. В. 1018 

Мирошникова М. С. 502 

Мирощенко Н. Ю. 919 

Мисик О. С. 503 

Митник А. К. 366 

Михайлова І. О. 811 

Михальченко І. І. 605 

Михальченко Н. М. 327 

Мишаківський О. А. 705 

Мізяк В. Д. 993 

Мікуліч О. А. 586 

Мірошниченко П. В. 100 

Мірчук І. (103) 

Міхалєва Т. В. 706 

Мішук К. М. 958 

Міщенко І. П. 415 

Мозгова А. М. 558 

Мозоль С. А. 298 

Мойко О. С. 504 

Молчанова В. С. 35 

Моравецька К. В. 546 

Мораді А. 1022 

Мороз М. О. 167 

Мороз Т. П. 384 

Морозов Д. А. 328 

Морозова М. М. 505 

Москаленко С. І. 270 

Мосякова І. Ю. 444 

Мохаммед Дж. С. 807 

Мунесан Мохаммад 

Ібрагім 848 

Муравицька Г. В. 388 

Муринець Н. Я. 251 

Мусієнко А. В. 416 

Мусієнко А. П. 15 
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Мутерко Г. М. 71 

Мухін В. В. 240 

Наберухін В. А. 906 

Набокова Г. В. 994 

Налуцишин В. В. 241 

Наместюк С. В. 1043 

Наняк Ю. О. 1001 

Науменко К. С. 626 

Нащочин О. М. 1072 

Недорезова К. М. 790 

Недужий А. М. 819 

Нейков С. О. 209 

Нестеренко В. Г. 649 

Нестеренко В. О. 1086 

Нестеренко С. В. 441 

Нехаєнко М. І. 739 

Никифорук Т. М. 1052 

Никоненко О. В. 145 

Нікітін А. В. 540 

Нікіфоров О. Л. 957 

Ніколаєнко С. В. 1045 

Ніколайчук Д. О. 1087 

Нікульченко А. О. 26 

Ніфатова О. М. 185 

Новак Н. В. 775 

Новоселецький В. О. 760 

Нотомб А. (1018) 

Нуржинська А. В. 506 

Овчинніков О. М. 761 

Оксюта Т. Г. 329 

Олар О. В. 564 

Олефір Л. І. 330 

Олешко О. М. 389 

Олійник А. М. 72 

Олійник А. С. 856 

Олійник В. В. 397 

Ольховик Ю. О. 526 

Ольховський Є. С. 769 

Омаров А. Е. 398 

Онатій А. В. 1034 

Онищенко О. М. 867 

Онищук В. О. 210 

Онищук Н. В. 858 

Опанасенко Н. О. 331 

Опольська А. В. 507 

Орєхова А. І. 45 

Орищин Н. Д. 692 

Орлів М. С. 387 

Орлова В. О. 676 

Орловський В. О. 642 

Осадчук С. М. 131 

Охримович М. М. 417 

Павленко Л. О. 984 

Павленко Ю. Ю. 1046 

Павленков В. В. 547 

Павлов С. М. 947 

Павловський П. В. 73 

Пагіря М. М. 541 

Панасенко С. І. 771 

Панасюк Т. С. 796 

Панахид Г. Я. 877 

Панченко О. В. 332 

Панькова З. Л. 286 

Панькова С. М. 1065 

Паранюк Я. Д. 74 

Паращевін М. А. 137 

Пархоменко В.-П. О. 663 

Пархоменко Г. П. 567 

Пасічник В. М. 399 

Пастушина А. І. 707 

Пашинський М. В. 833 

Пашко С. В. 552 

Пащенко О. Є. 600 

Петренко Н. В. 508 

Петренко О. М. 1011 

Петрученко О. А. 1073 

Печко Г. Ю. 998 

Пилипенко С. О. 708 

Пилипушко Б. А. 979 

Півторак Г. Ф. 259 

Піддубняк С. В. 123 

Підопригора С. В. 1048 

Пікінер О. С. 999 

Піцик Ю. М. 333 

Піщик О. В. 179 

Плахотнюк Г. М. 509 

Повстин О. В. 466 

Повх В. Л. 677 

Погоральський Я. В. 1057 

Погуляєв О. І. 1088 

Поддубна Н. М. 907 

Подколзіна О. М. 90 

Пожарська К. В. 548 

Покровська Н. М. 75 

Полєнніков М. О. 220 

Поліщук О. А. 427 

Поліщук Я. В. 367 

Полякова О. В. 972 

Полякова О. С. 400 

Поморцева Н. А. 632 

Понтій Пілат (1042) 

Поп О. М. 584 

Попадюк О. В. 76 

Попик О. В. 533 

Попова Н. М. 1019 

Попович А. С. 467 

Попович В. М. 132 

Попович Т. Г. 352 

Постол А. А. 854 

Потятинник Т. В. 603 

Поцілуйко В. М. 334 

Починська М. В. 709 

Придатько Е. М. 77 

Принько М. С. 920 

Прокойченко А. В. 1012 

Прокопук М. С. 629 

Проскуряков Л. Д. (1076) 

Процюк В. О. 839 

Пряхіна К. А. 78 

Пташенчук О. О. 510 

Пугачова К. А. 762 

Пузирьов М. С. 299 

Пукас І. Л. 429 

Пустовіт Ю. В. 577 

Пушкарьова Т. І. 743 

Пушкаш Л. Ю. 744 

Пчелинська Г. В. 921 

П'янківська Л. В. 124 

Рабоконь А. М. 613 

Рагуліна Н. В. 229 

Радушинська Т. Ю. 740 

Райновський І. А. 560 

Ревелюк І. С. 812 

Регер М. (986) 

Ренда А. Д. 604 

Рибак Т. М. 430 

Рибка О. С. 710 

Риженко Ю. В. 791 

Рижок З. Р. 180 

Рильська В. В. 390 

Розлуцька Г. М. 424 

Розлуцький Н. В. 1089 

Романишин О. В. 181 

Романишин О. Р. 335 
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Романчук В. І. 806 

Романюк В. А. 356 

Роменська Т. Г. 446 

Росада М. В. 678 

Рот Й. (1038) 

Руда Г. С. 438 

Рудан Н. С. 108 

Руденко В. І. 336 

Руденко Я. В. 985 

Рудік М. В. 711 

Руднік Д. Г. 1090 

Русанюк Л. І. 551 

Рябов О. А. 287 

Рябченюк Ю. В. 337 

Рядінський Є. О. 368 

Сабельніков П. Ю. 36 

Савайтан О. Г. 986 

Савельєв Ю. Б. 138 

Савельєва О. В. 679 

Савельєва Т. П. 160 

Саветчук В. М. 357 

Савицький А. В. 590 

Савка Ю. В. 79 

Савощенко Я. А. 524 

Савченко А. А. 773 

Савченко О. В. 712 

Савчук Д. М. 182 

Савчук Л. С. 391 

Садовська Ю. В. 1044 

Садогурська К. В. 680 

Саїдов Н. Б. 668 

Салайчук О. М. 211 

Салата В. З. 654 

Салата Г. В. 1076 

Салдан І. В. 594 

Салюк- 

Кравченко О. О. 189 

Самойленко І. О. 222 

Самойлик Ю. В. 217 

Самойлова С. О. 713 

Самофалова Д. О. 621 

Самошкіна О. А. 212 

Самчилєєв І. С. 924 

Сафончик О. І. 364 

Сачко Д. В. 1066 

Свиридова Л. А. 875 

Свінціцька О. П. 338 

Сема О. В. 597 

Семанюк В. З. 901 

Семенюк Н. М. 339 

Семко Т. О. 568 

Сеник А. А. 825 

Сенченко О. М. 5 

Сербенюк А. В. 792 

Сергєєв Л. А. 863 

Сергієнко Т. М. 511 

Сердюк О. В. 820 

Сердюкова О. Є. 418 

Сержанов В. В. 218 

Серпак Н. Ф. 578 

Сємєнєня О. І. 125 

Сиволап Л. А. 46 

Симоненко Н. О. 512 

Сімків Л. Є. 172 

Cінгх Шайлендра 741 

Сірко В. С. 288 

Сіромолот А. А. 687 

Січна Х. Ф. 989 

Скляренко О. А. 977 

Скок С. В. 534 

Скороходов Д. С. 542 

Скочило О. В. 763 

Скрип В. В. 664 

Сліденко А. В. 369 

Сліпченко К. В. 797 

Слободян В. Я. 154 

Слоньовський М. В. 392 

Смирний Д. В. 964 

Смолікевич Н. Р. 513 

Содель О. С. 1013 

Сокіран М. В. 289 

Сокович В. О. (3) 

Солдаткіна А. В. 230 

Солецький О. М. 1049 

Сопова К. А. 353 

Сотніков Є. Г. 945 

Спенсер Е. (1045) 

Спицька Л. В. 111, 290 

Сподарик Н. І. 340 

Стадник А. Г. 146 

Стаканов Р. Д. 236 

Станкович Є. (987) 

Старинець О. Г. 47 

Старосєльцева О. В. 370 

Стасевич Р. К. 828 

Стаскевич Г. С. 341 

Стахов В. П. 8 

Стебловська І. С. 776 

Стельмах М. (1029) 

Стельмах Х. П. 922 

Степаненко О. Ю. 637 

Степанов А. Б. 342 

Степанова Л. В. 514 

Степанюк Н. І. 213 

Стецюк Л. С. 908 

Стоказ Я. М. 80 

Столярчук Т. А. 878 

Сторожук С. С. 968 

Строганов О. В. 591 

Сугак Т. М. 231 

Сугак Т. О. 81 

Суздалєва О. С. 419 

Сулім В. В. 291 

Сумакова Н. В. 886 

Сумєц А. В. 821 

Супрун О. М. 602 

Суска А. А. 850 

Сухенко В. В. 393 

Сухін В. С. 778 

Тарасенко Я. В. 13 

Тарнавський О. Р. 152 

Тверда О. Я. 527 

Теодорська Л. І. 147 

Теремко В. І. 129 

Теренда Н. О. 655 

Тимченко Р. В. 515 

Титаренко В. В. 128 

Тищенко О. П. 928 

Тімашова В. М. 150 

Тімченко О. В. 887 

Ткач П. Ю. 813 

Ткаченко А. В. 516 

Ткаченко О. О. 183 

Ткаченко Т. М. 528 

Ткачук О. П. 865 

Тодорова Н. Ю. 1002 

Тоічкіна О. О. 537 

Толочик І. Л. 610 

Толстих Є. Г. 809 

Толстова Н. М. 517 

Томашевський Р. С. 950 

Тонкачеєв В. Г. 834 

Топоренко О. Ю. 442 

Торяник О. Ю. 292 
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Тофан Н. В. 681 
Трегуб М. І. 799 
Трекке А. С. 343 
Третиниченко Ю. О. 82 
Трофаїла Н. Д. 518 
Трофименко І. В. 849 
Троценко О. Г. 579 
Тугушева Н. В. 987 
Тумак О. М. 443 
Тупчій О. В. 1023 
Турчин А. М. 764 
Турчин І. М. 428 
Тютенко Р. В. 1091 
Тютюнник Г. О. 184 
Уракін М. Г. 214 
Успенська К. Р. 622 
Фарина О. В. 94 
Федорова Т. С. 253 
Федорчак В. В. 401 
Федорчук С. В. 871 
Федосеєнко О. М. 804 
Федосов- 
Ніконов Д. В. 846 
Федусь В. П. 774 
Фесенко Г. Д. 767 
Фесенко О. І. 940 
Фесенко Т. Г. 48 
Фесовець О. Р. 3 
Фещук Ю. Л. 961 
Фіалко В. О. 990 
Філімошкіна І. О. 215 
Філіп Ж. В. 688 
Фірсов П. М. 835 
Фомічов Є. М. 580 
Фраєр О. В. 232 
Франкова І. О. 148 
Француз І. Г. 254 
Франчук М. В. 689 
Фрейре П. (428) 
Фромм Е. (104) 
Фурдичко Л. О. 727 
Фурдуй Ю. В. 988 
Хавіна І. В. 519 
Халікова Е. Ф. 934 
Харишин Д. В. 665 
Харківський С. А. 293 
Харламова О. В. 529 
Харлампович К. (1083) 
Харченко В. С. 623 
Хлуд О. М. 556 

Худан І. І. 749 
Цеунов І. А. 1058 
Циганков М. А. 765 
Цьвок Д. Р. 83 
Чавичалов І. І. 84 
Чайка О. І. 793 
Чайковський П. (992) 
Чеботарьов М. К. 520 
Чекурков В. С. 1059 
Чень Люсін 521 
Червякова О. В. 294 
Черевко Є. В. 539 
Черепащук Л. А. 959 
Черненко Г. А. 1020 
Чернобай В. С. 592 
Чернова І. О. 954 
Черчик А. О. 85 
Чечель В. В. 714 
Чечетова- 
Терашвілі Т. М. 186 
Чечин М. Ю. 344 
Чечко Т. М. 434 
Чирва О. О. 557 
Чонко О. Ю. 794 
Чорненька Н. М. 624 
Чорний О. А. 371 
Чорномаз Н. М. 611 
Чорнуха О. С. 345 
Чумак Л. М. 1014 
Чумаченко М. О. 95 
Шабельник Л. Ю. 233 
Шадріна О. В. 4 
Шалагай С. М. 721 
Шаламай У. П. 648 
Шапенко Є. М. 894 
Шарма Шаші Бхушан 20 
Шведа О. С. 260 
Швець О. В. 522 
Шевченко Л. О. 86 
Шевченко Л. С. 468 
Шевченко Н. В. 876 
Шевченко Р. І. 30 
Шевчук Б. В. 523 
Шевчук О. В. 439 
Шекспір В. (1011) 
Шелковнікова З. Б. 1015 
Шелудяков Р. С. 385 
Шендрик О. О. 97 
Шепетяк О. Т. 133 
Шеремет О. С. 300 

Шидловська О. А. 627 
Шило Г. М. 951 
Шкода Т. Н. 49 
Шкребтієнко Л. П. 435 
Шлапак М. А. 857 
Шмарін С. Л. 535 
Шматко І. В. 1035 
Шматченко Н. В. 938 
Шорський П. О. 295 
Шостаковська А. В. 910 
Шпак Ю. Н. 87 
Шпотюк М. В. 570 
Шрамко І. А. 126 
Шуваєв С. П. 949 
Шульга Н. Д. 402 
Шульц Б. (1038) 
Шумейко В. М. 941 
Шурпяк С. О. 779 
Шутко Н. І. 255 
Щербакова Т. Г. 895 
Щербань А. Л. 92 
Щербаченко О. М. 88 
Щербина Є. В. 881 
Щербина Ю. В. 847 
Юзюк С. М. 864 
Юрків Н. М. 852 
Юрчак І. В. 625 
Юсупов В. В. 301 
Юхненко М. А. 420 
Ющенко П. Л. 742 
Явнюк А. А. 612 
Яворський Я. Т. 261 
Ягело С. П. 525 
Якайтіс І. Б. 421 
Яковенко А. В. 296 
Яковицька Л. С. 112 
Яковчук А. М. 89 
Якубовська С. В. 27 
Ярема Я. І. 715 
Яремина І. В. 666 
Яркін В. А. 842 
Ярмольчук В. С. 601 
Ярова О. Д. 716 
Яроцька М. В. 358 
Ярошевська О. В. 196 
Ясинецька О. А. 1067 
Яцків М. (1038) 
Ященко А. С. 814 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 юрид. науки 255 

Бразилія 

 пед. науки 428 

Буковина 

 історія 443 

Велика Британія 

 філол. науки 1023 

Вінницька обл. 

 мистецтвознавство 971 

Вінниця 

 мед. науки 666 

Волинська обл. 

 геогр. науки 604 

 іст. науки 1059 

 політ. науки 149 

Галичина 

 історія 247 

Греція Стародавня 

 філософія 106 

Закарпатська обл. 

 пед. науки 424 

Західна Україна 

 біол. науки 530, 607 

 геол. науки 603 

 іст. науки 1057 

 культурологія 94 

 пед. науки 426, 442 

 техн. науки 527 

 філол. науки 1038 

 юрид. науки 249, 255 

Західний Лісостеп України 

 гербологія 870 

 луківництво 877 

Івано-Франківськ 

 мистецтвознавство 974 

Івано-Франківська обл. 

 іст. науки 1089 

 мистецтвознавство 978 

Іспанія 

 філол. науки 1019 

Київ 

 біол. науки 611 

 філол. науки 1050 

Київська обл. 

 іст. науки 1053, 1087 

 юрид. науки 287 

Київська Русь 

 історія 1067 

Китай 

 мистецтвознавство 973 

Кіпр 

 іст. науки 1068 

Корея 

 політ. науки 159 

Країни Азії 

 філос. науки 133 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 397 

 політ. науки 152 

 юрид. науки 357, 383 

Країни Європи 

 держ. упр. 393 

 юрид. науки 263 

Країни Сх. Європи 

 біол. науки 606 

 пед. науки 454 

Ліван 

 мистецтвознавство 976 

Лівобережна Україна 

 культурологія 92 

Лівобережний Лісостеп України 

 овочівництво 879, 881 

Лісостеп України 

 захист рослин 869 

Львів 

 архітектура 967, 970 

 мистецтвознавство 982 

Молдова 

 іст. науки 1080 

Німеччина 

 іст. науки 1069 

 мистецтвознавство 986 

 філос. науки 104, 106 

 юрид. науки 319 

Одеса 

 архітектура 968 

Парфія 

 історія 1070 

Південна Україна 

 іст. науки 1077, 1084 

 с.-г. науки 861, 863 

 філос. науки 131 

 юрид. науки 305 
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Південний Степ України 

 агротехніка 859, 873 

 зерн. культури 874 

Північне Приазов'я 

 історія 1055, 1082 

Північно-Західне Причорномор'я 

 історія 1075 

Полтавська обл. 

 мистецтвознавство 985 

Польща 

 іст. науки 1067, 1072 

 пед. науки 452 

Правобережна Україна 

 іст. науки 1074 

Правобережний Лісостеп України 

 агротехніка 860 

 зерн. культури 876 

 овочівництво 880 

 рослинництво 878 

Рим Стародавній 

 історія 1070 

Рівненська обл. 

 біол. науки 610 

 с.-г. науки 858 

Російська імперія 

 історія 1071 

Середнє Придніпров'я 

 екологія 629 

Сіверський Донець, р., бас. 1056 

СРСР 

 іст. науки 1073, 1089 

 мистецтвознавство 992 

Стир, р. 

 екологія 610 

Східна Галичина 94, 426 

Східна Україна 

 с.-г. науки 893 

Східний Лісостеп України 

 захист рослин 868 

 зерн. культури 872 

 рослинництво 875 

США 

 пед. науки 493, 512-13 

 філол. науки 1041 

Туреччина 

 екон. науки 238 

Україна 

 геогр. науки 1060 

 геол. науки 605 
 держ. упр. 154, 387, 391, 393-402, 
  404-05, 410-13, 416, 418-21 
 екон. науки 57, 69, 134, 163, 167,  
  170, 173, 186-87, 191, 194, 198, 
  200-01, 205-06, 212-13, 221-33, 
  235, 238, 417, 850 
 іст. науки 1-4, 99, 1054, 1058,  
  1061-66, 1076, 1079-81,  
  1083, 1088, 1090-91 
 мед. науки 642, 651, 653,  
  655-57, 666 
 мистецтвознавство 975, 979, 981,  
  983-84, 987, 990, 994 
 пед. науки 423, 425, 507 
 політ. науки 156-57, 161 
 психол. науки 119, 124 
 с.-г. науки 864, 875 
 соц. комунікація 100, 140 
 соціол. науки 137, 141-42, 144 
 техн. науки 24, 526, 535, 833 
 філол. науки 525, 1020, 1031,  
  1040-41 
 філос. науки 103, 132, 158 
 юрид. науки 97, 239-40, 244, 
  246, 252, 254, 262, 265,  
  267-68, 270, 273-79, 281-83,  
  285, 287-89, 291-95, 298, 301,  
  303, 307, 310, 313, 317, 319, 
  321-22, 324, 327, 329-30, 335-36,  
  339-40,345, 347-49, 351, 357, 
  361-62, 364, 366, 368, 370, 
  372-73, 376-77, 379, 383 
Українське Полісся 
 екологія 851 
 захист рослин 871 
Українські Карпати 
 фольклор 525 
УСРР 
 іст. науки 1085 
 юрид. науки 242 
Франція 
 іст. науки 1072 
 пед. науки 479 
 юрид. науки 284 
Харків 
 іст. науки 1078, 1086 
 мистецтвознавство 962, 993 
 філол. науки 1022 
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Херсон 

 с.-г. науки 534 

Херсонська обл. 

 с.-г. науки 866 

Центральний Лісостеп України 

 екологія 865 

Чернівецька обл. 

 юрид. науки 245 

ПЕРЕЛІК РУБРИК, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

ПРИ ОФОРМЛЕННІ РОЗДІЛУ "ЗМІСТ" 

0 Загальний відділ 

00 Загальні питання науки та культури 

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

030 Універсальні довідкові видання (як тема) 

050 Серіальні видання. Періодика 

06 Організації загального типу 

07 ЗМІ. Засоби масової інформації. Масова комунікація. Засоби масової 

інформації та комунікаційні дослідження 

08 Видання змішаного змісту. Збірники 

087.5 Публікації для молоді 

09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги 

1 Філософія. Психологія 

2 Релігія. Теологія (богослов'я) 

3 Суспільні науки 

30 Теорія, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

32 Політика 

33 Економіка. Економічні науки 

34 Право. Юриспруденція 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

39 Культурна антропологія. Етнографія. Фольклор 

5 Математика. Природничі науки 

502/504  Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 

51 Математика 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

53 Фізика 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

55 Геологія. Науки про Землю 

56 Палеонтологія 

57 Біологічні науки загалом 

58 Ботаніка 

59 Зоологія 

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

60 Біотехнологія 

61 Медичні науки 

62 Машинобудування. Техніка загалом 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове господарство. 

Мисливство. Рибне господарство 
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64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба 

побуту 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, торгівлі, 

поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Зв'язок з громадськістю 

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості та ремесла, 

що виробляють готову 

 продукцію 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні 

роботи  

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт  

8 Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Література 

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

82 Література. Літературознавство 

9 Географія. Біографії. Історія  

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

908 Краєзнавство  

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. 

Регіональна географія 

929 Біографічні дослідження 

93/94 Історія 
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