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0 ЗАГАЛЬНИЙ КЛАС 

00 Пролегомена. Загальні питання науки та культури 

001 Наука та знання загалом. Організація розумової праці 

На ступінь кандидата 

1092. Таранцова Т. О. Діяльність Київського агрономічного товариства (1909—

1918 роки) в контексті розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія 

науки й техніки" / Таранцова Тетяна Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0425 А] 

 УДК 001.32:631.14](477-25)"1909/1918" 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування  

комп'ютера. Оброблення даних 

На ступінь кандидата 

1093. Рабчун Д. І. Методи ресурсної оптимізації захисту інформаційних 

систем підприємства в умовах динамічного інформаційного протистояння : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01 "Інформ. безпека 

держави" / Рабчун Дмитро Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0827 А] 

 УДК 004.056:005.72 

004.2 Архітектура обчислювальних машин 

На ступінь доктора 

1094. Кошман С. О. Методи та засоби оперативного контролю та діагностики 

даних компонентів комп'ютерної системи у залишкових класах : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Кошман Сергій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 

— Харків, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—40 (71 назва). — 100 пр. — 

[2019-1213 А] УДК 004.2 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

1095. Борецький Т. Р. Розробка та реалізація методів обчислення елементар-

них функцій на основі програмних та апаратних засобів : автореф. дис. на здобуття 

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

ненти" / Борецький Тарас Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0807 А] 

 УДК 004.315+004.42]:517.5 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

1096. Бабешко Є. В. Методи комплексування процедур оцінювання та забез-

печення функціональної безпеки інформаційно-керуючих систем : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Бабешко Євген Васильович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : іл.. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2019-0763 А] УДК 004.415.5.056.5 

1097. Любарський М. М. Квантові моделі та методи аналізу логічних  

Х-функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Любарський Михайло Михайлович ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—

20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0312 А] УДК 004.422.612:530.145 

1098. Пономаренко Р. М. Методи побудови паралельних нечітких систем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. 

та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Пономаренко Роман Миколайович ; 

НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0629 А] УДК 004.4 

1099. Стабецька Т. А. Методи та засоби синтезу операцій розширеного матрич-

ного криптографічного перетворення довільної кількості аргументів : автореф. дис. 

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

компоненти" / Стабецька Тетяна Анатоліївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — 

Черкаси, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 110 пр. — 

[2019-0266 А] УДК 004.421.5.056.55 

1100. Чопей Р. С. Засоби автоматизованого тестування спеціалізованого прог-

рамного забезпечення вбудованих систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і 

систем" / Чопей Ратібор Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0798 А] 

 УДК 004.4.054 

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

На ступінь доктора 

1101. Мичуда Л. З. Теорія та практика аналого-цифрових функціональних 

перетворювачів на комутованих конденсаторах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мичуда Леся Зиновіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 33—38 (52 назви). — 100 пр. — [2019-1055 А] 

 УДК 004.71:[621.391:681.586 

На ступінь кандидата 

1102. Котелянець В. В. Інформаційна технологія моніторингу навколишнього 

середовища на базі концепції Інтернету речей : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Центральноукр. нац. техн. ун-т]. — 

Черкаси, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

0978 А] УДК 004.77:502.175 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

1103. Ревунова О. Г. Методи та інформаційна технологія стійкого відновлення 

сигналів за результатами непрямих вимірювань : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Ревунова Олена 

Георгіївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр 

інформ. технологій та систем. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 

(41 назва). — 120 пр. — [2019-0952 А] УДК 004.891.3.032 

На ступінь кандидата 

1104. Бортнікова В. О. Моделі та методи автоматизованого проектування 

технологічних процесів виготовлення мікроелектромеханічних акселерометрів : 

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

автоматизації проектув. робіт" / Бортнікова Вікторія Олегівна ; Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(29 назв). — 100 пр. — [2019-0568 А] УДК 004.896:[681.2:531.768 

1105. Дорошенко А. Ю. Інформаційна технологія інтелектуального аналізу 

фактографічних текстових ресурсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Дорошенко Анастасія Юріївна ; 

Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0850 А] УДК 004.89:004.934 

1106. Завущак І. І. Методи та засоби побудови контекстно-залежних ін-

телектуальних систем у сфері працевлаштування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. 

машин і систем" / Завущак Ірина Іванівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0735 А]

 УДК 004.896:331.53 

1107. Ковалишин О. С. Продукційна система нечіткої логіки для оптимізації 

планів відновлювальної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

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

Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — [2019-1297 А] УДК 004.89:616-085 

1108. Мороз О. Г. Комбінаторно-генетичний метод індуктивної побудови 

моделей складних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мороз Ольга Григорівна ; НАН 

України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій 

та систем. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 

100 пр. — [2019-0904 А] УДК 004.89 

1109. Рибчак З. Л. Методи та засоби підтримки прийняття рішень формування 

та розвитку територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / 

Рибчак Зоряна Любомирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0869 А] 

 УДК 004.89:352 

1110. Ткаченко В. В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень 

при виникненні надзвичайних ситуацій транскордонного характеру : автореф. дис. на 

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

Ткаченко Василь Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Н.-д. 

центр Збройних Сил України "Держ. океанаріум" (Одеса)]. — Харків, 2019. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0876 А] 

 УДК 004.89:351.746.1 
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004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

1111. Владимирський О. А. Теоретичні основи створення апаратно-прог-
рамних засобів діагностування протяжних трубопроводів теплових мереж : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та 
обчислюв. методи" / Владимирський Олександр Альбертович ; НАН України, Ін-т 
проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. — Київ, 2018. — 47 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 39—44 (62 назви). — 100 пр. — [2019-0925 А] 

 УДК 004.942:621.643 
1112. Ігнатенко О. П. Методи, моделі та засоби протидії зловмисній діяль-

ності користувачів у відкритих інформаційних середовищах на основі теоретико-
ігрового підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Ігнатенко 
Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т програм. систем. — Київ, 2019. — 37 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 32—34 (39 назв). — 100 пр. — [2019-0933 А] 

 УДК 004.942:004.77.056.5 

На ступінь кандидата 

1113. Андрущенко В. Б. Інформаційні технології наукометричного аналізу на 
основі моніторингу ресурсів мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Андрущенко 
Валентина Борисівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [Ін-т проблем 
реєстрації інформації НАН України]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (25 назв). — 100 пр. — [2019-0762 А] УДК 004.9 

1114. Гейко Г. В. Моделі, методи та програмні компоненти бортової комп'ю-
терної системи дизель-поїзда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Гейко Геннадій 
Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1328 А] 

 УДК 004.9:629.424.05 
1115. Горбач Т. В. Інформаційна технологія побудови індивідуальної траєк-

торії навчання у розподіленому віртуальному університеті : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Горбач 
Тетяна Вікторівна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Харків. нац. 
ун-т радіоелектроніки]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2019-1128 А] УДК 004.9:378.018.43 

1116. Грабовська Н. Р. Інформаційні технології тривимірної реконструкції 
зображень поверхневих дефектів для ламбертівської моделі відбиття світла : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Грабовська Наталія Романівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Фіз.-мех. ін-т 
ім. Г. В. Карпенка НАН України]. — Тернопіль, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 21—22 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1168 А] УДК 004.92:543.424 

1117. Гусак О. М. Інформаційна технологія раннього виявлення лісових 
пожеж за допомогою безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Гусак Олена 
Михайлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т 
безпеки життєдіяльності, [Приват. ВНЗ "Буковин. ун-т"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0293 А] 

 УДК 004.9:[614.842.4:629.7.014.9 
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1118. Димова Г. О. Інформаційна технологія ідентифікації і прогнозування 

протікання безперервних технологічних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олегівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (21 назва). — 120 пр. — [2019-0450 А] УДК 004.942 

1119. Дмитроца Л. П. Моделі, методи та інформаційна технологія аналізу 

процесів зі змінним періодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Дмитроца Леся Павлівна ; Тернопіл. 

нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (27 назв). — 100 пр. — [2019-0690 А] УДК 004.942 

1120. Зєйнієв Т. Г. Моделі та методи інформаційної технології аналізу бізнес-

процесів у функціонально-орієнтованій організації в умовах невизначеності : 

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

технології" / Зєйнієв Теймур Гідаятович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-1292 А] УДК 004.94:005.52 

1121. Кириченко І. В. Інформаційна технологія ідентифікації контенту в 

системах адаптивного електронного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Віталіївна ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Харків. нац. ун-т 

радіоелектроніки]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1173 А] УДК 004.934'1:37.018.43 

1122. Козіс К. В. Інформаційні візуально-аналітичні технології розробки і 

контролю теплозахисних покриттів твердопаливних ракетних двигунів : автореф. 

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

нології" / Козіс Кристина Вікторівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Держ. 

косм. агентство України]. — Дніпро, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-0977 А] УДК 004.932.2:[621.793:621.454 

1123. Кучвара О. М. Метод і система для епідеміологічних досліджень гострих 

респіраторних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Кучвара Олександра 

Мирославівна ; Вінниц. нац. техн. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т  

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Вінниця, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1099 А] 

 УДК 004.9:616.92/.93-036.22 

1124. Саченко І. А. Моделі і методи підвищення ефективності інформаційної 

системи комплексної безпеки будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Саченко Ілля Анатолійович ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-0337 А] УДК 004.9:69.059 

1125. Соклакова Т. І. Моделі і методи кіберфізичного комп'ютингу для моні-

торингу та управління соціальними процесами : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Соклакова Тетяна Ігорівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0342 А] 

 УДК 004.9:316.4-047.36 

1126. Таргунакова Ю. Д. Моделі, методи та засоби побудови інформаційної 

технології розв'язання прямих задач морської магнітометрії : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 

Таргунакова Юлія Дмитрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування 

ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-0514 А] УДК 004.942:621.317.4 

1127. Теслюк Т. В. Методи та засоби збору і опрацювання даних в системах 

управління енергоефективністю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — [2019-1232 А] УДК 004.9 

1128. Шарипанов А. В. Структурний метод обробки зображень і сигналів при 

змінній роздільній здатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Шарипанов Антон Веніамінович ; НАН 

України, Ін-т проблем мат. машин і систем. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1120 А] УДК 004.932 

1129. Шуклін Г. В. Методика формування моделі державного регулювання 

кібернетичної безпеки фондового ринку на основі теорії диференціальних рівнянь із 

запізненням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 21.05.01 "Інформ. безпека держави" / Шуклін Герман Вікторович ; Держ. ун-т 

телекомунікацій. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 

100 пр. — [2019-1476 А] УДК 004.942.056:517.9]:336.76.025.12 

005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

1130. Антошкін В. К. Управління соціально-економічною безпекою суб'єктів 

аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Антошкін Вадим Костянтинович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу]. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 34—38 (44 назви). — 100 пр. — [2019-0962 А] УДК 005.934:631.1 

1131. Ісаєнко Д. В. Проактивна ризико-орієнтована методологія управління 

програмами створення та розвитку системи технічного регулювання у будівництві : 

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

проектами і програмами" / Ісаєнко Дмитро Валерійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (33 назви). — 

100 пр. — [2019-1572 А] УДК 005.8:69 

1132. Лункіна Т. І. Формування соціальної відповідальності суб'єктів аграр-

ного сектору економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

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

Іванівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2019. — 48 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—44 (79 назв). — 110 пр. — [2019-1541 А] 

 УДК 005.35:338.43(477) 

1133. Овчарук В. В. Системи адміністрування в управлінні підприємствами з 

урахуванням євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 41 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (43 назви). — 100 пр. — [2019-1223 А] 

 УДК 005.5 
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1134. Тарасова Г. О. Управління розвитком промислових підприємств в 

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

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

Олександрівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя, [ПВНЗ "Київ. ун-т ринк. 

відносин"]. — Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (37 назв). — 

100 пр. — [2019-0996 А] УДК 005.591.3:334.716 

1135. Тюхтенко Н. А. Формування та оцінювання соціальних стратегій 

активізації трудової діяльності персоналу підприємств : автореф. дис. на здобуття 

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

Тюхтенко Наталія Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2019. — 41 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (46 назв). — 150 пр. — [2019-0675 А]

 УДК 005.962.131 

На ступінь кандидата 

1136. Андрощук М. О. Стратегія формування ресурсів розвитку підприєм-

ства : (за матеріалами фармацевт. підприємств України) : автореф. дис. на здобуття 

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

Андрощук Мирослава Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0721 А] УДК 005.21:005.591.3 

1137. Архіпов Н. М. Управління ефективністю операційної діяльності під-

приємства роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Архіпов Назар 

Миколайович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0282 А] УДК 005.93:339.37 

1138. Березенський Р. В. Моделі та методи управління проектами інформа-

тизації автотранспортного господарства військових формувань та правоохоронних 

органів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 

"Упр. проектами і програмами" / Березенський Руслан Володимирович ; Держ. 

служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. 

— Львів, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

0286 А] УДК 005.8:[004.9:656.07 

1139. Блинда Ю. О. Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управ-

ління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Блинда Юрій Орестович ; Нац. 

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

(16 назв). — 100 пр. — [2019-0602 А] УДК 005.21:330.322 

1140. Васильєва В. Ю. Формування інтелектуального потенціалу інноваційно-

орієнтованого промислового підприємства на засадах бізнес-партнерства : автореф. 

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

підприємствами" / Васильєва Валентина Юліївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — 

Одеса, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 100 пр. — [2019-

1042 А] УДК 005.336.4:334.716 

1141. Власова К. В. Інноваційна стратегія розвитку підприємств АПК України 

в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Власова Катерина Володи-

мирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Чернігів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

110 пр. — [2019-1006 А] УДК 005.591.6:338.436(477) 
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1142. Воронка О. З. Формування механізму забезпечення кадрової безпеки 

підприємств високотехнологічного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття 

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

діяльності" / Воронка Ольга Зіновіївна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. — Львів, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 

100 пр. — [2019-1206 А] УДК 005.934:005.95/.96 

1143. Галькевич М. В. Управління потенціалом конкурентоспроможності 

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

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Галькевич Марина 

Владиславівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [ДВНЗ "Укр. хім.-

технол. ун-т"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

150 пр. — [2019-0491 А] УДК 005.332.4:656.07 

1144. Герасименко Г. В. Ефективність управління людськими ресурсами 

високотехнологічних підприємств: соціально-трудовий вимір та механізм під-

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

"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Герасименко Ганна 

Валентинівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. 

— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18— 22 (34 назви). — 100 пр. — 

[2019-0605 А] УДК 005.96:005.336.1 

1145. Даниленко Є. С. Маркетингова концепція управління діяльністю під-

приємств-автодилерів: поведінковий підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Євген Сергійович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп., [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. 

— Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 142 пр. — 

[2019-0377 А] УДК 005.346:658.8]:629.33 

1146. Жарик Є. А. Формування та розвиток лідерських компетенцій персоналу 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Жарик Євгеній Анатолійович ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(14 назв). — 110 пр. — [2019-0498 А] УДК 005.963:316.46 

1147. Казакова Т. С. Формування професійної кар'єри персоналу у закладах 

вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1045 А] 

 УДК 005.966:378.07 

1148. Коваленко В. В. Діагностика в управлінні економічною безпекою 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Коваленко Вікторія Вікторівна ; 

Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0857 А] УДК 005.934 

1149. Кристиняк М. Б. Формування механізму управління економічною 

безпекою малих промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Кристиняк Мирослава Богданівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, [Укр. акад. друкарства]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1257 А] 

 УДК 005.934:334.716.012.61-022.51 
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1150. Крихівська Н. О. Формування стратегічних партнерських відносин між 

виробничими, освітніми та науковими структурами у нафтогазовому комплексі : 

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

та упр. підприємствами" / Крихівська Наталія Олегівна ; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—
18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0695 А] УДК 005.591.452:622.276 

1151. Кузь Т. І. Удосконалення організаційно-економічного механізму інно-

ваційного розвитку машинобудівних підприємств в умовах суспільної нестабіль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Кузь Тетяна Іванівна ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0738 А] УДК 005.591.6:62 

1152. Литвиненко О. М. Корпоративна культура як чинник формування 

конкурентних переваг машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Литвиненко Олена Миколаївна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Приват. ВНЗ "Ун-т 

ім. Альфреда Нобеля"]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-1454 А] УДК 005.35:[339.137:62 
1153. Максимюк М. М. Економічна безпека сільськогосподарських під-

приємств на пореформеному розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Мирослав Михайлович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 
ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — [2019-1339 А] УДК 005.934:631.11 

1154. Меленчук В. М. Моделі та методи управління ризиками проектів 

матеріально-технічного забезпечення автотранспортних підрозділів Збройних Сил 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 
"Упр. проектами і програмами" / Меленчук Віктор Миколайович ; Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 

2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0316 А] 

 УДК 005.8:658.7 
1155. Омельчук Л. В. Управління економічною безпекою страхових компаній 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.02 

"Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Омельчук Леся Володимирівна ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Хмельниц. ун-т упр. та права, 

Хмельниц. облрада]. — Львів, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1264 А] УДК 005.934:368.03](477) 

1156. 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.), 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0323 А] УДК 005.932:338.45 

1157. Прокопенко Ю. О. Ефективність управління інноваційними проектами 

машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття 

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

ствами" / Прокопенко Юрій Олексійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 150 пр. 

— [2019-0509 А] УДК 005.8:005.591.6]:62 
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1158. Савченко Ю. Т. Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення 

складно-технічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Савченко Юлія Теодозіївна ; 

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

(21 назва). — 100 пр. — [2019-0633 А] УДК 005.21:005.932 

1159. Салоїд С. В. Організаційно-економічний механізм управління економіч-

ною безпекою підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Салоїд Станіслав Васильович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. 

— [2019-1390 А] УДК 005.934:62 

1160. Сірик М. В. Управління основними виробничими засобами поліграфіч-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сірик Максим Віталійович ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19— 22 (26 назв). — 100 пр. — [2019-

0669 А] УДК 005.936:655 

1161. Сотніков Д. А. Управління вартістю проекту підприємств будівельної 

сфери: аналітичний інструментарій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Анатолійович ; Чернігів. нац. технол. ун-т, [Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури]. — 

Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 120 пр. —  

[2019-1312 А] УДК 005.8:69 

1162. Тимошик М. М. Формування системи управління ризиками промисло-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Тимошик Михайло Морозен-

кович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0956 А] 

 УДК 005.52:334.716 

1163. Фротер О. С. Формування системи соціальної відповідальності суб'єктів 

аграрного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Фротер Оксана Сергіївна ; 

ПВНЗ "Європ. ун-т", [Уман. нац. ун-т садівництва]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0552 А] 

 УДК 005.35:631.11 

1164. Чередник А. О. Забезпечення ефективності розвитку машинобудівних 

підприємств при виборі організаційної форми венчурного бізнесу : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Чередник Анна Олегівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 

Кузнеця. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

150 пр. — [2019-1474 А] УДК 005.336.1:005.591.6]:62 

1165. Шкуро М. Ю. Проактивне управління проектами забезпечення енерго-

ефективності муніципальної інфраструктури : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Максим Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 1 20 пр. — [2019-0959 А] 

 УДК 005.8:351.824.11]:352 
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1166. Якимчук Ю. М. Трансформація систем управління конкурентоспро-

можністю продукції аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

нац. аграр. ун-т]. — Харків, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2019-1000 А] УДК 005.332.4:631.1 

1167. Ярова Ю. М. Формування та реалізація потенціалу розвитку малого 

підприємства на сільських територіях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ярова Юлія 

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

2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0720 А]

 УДК 005.336:334.012.61-002.51(1-22) 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

1168. Сичікова Я. О. Науково-методологічні засади оцінювання якості й 

властивостей наноструктур на поверхні напівпровідників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та 

метрол. забезп." / Сичікова Яна Олександрівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі, Укр. 

нац. наук. центр "Ін-т метрології", [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Харків, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). — 150 пр. — [2019-0595 А] 

 УДК 006.01:[538.971-022.532:621.315.59 

На ступінь кандидата 

1169. Клєвцова М. О. Методи забезпечення якості продукції на малопотуж-

ному кондитерському підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Клєвцова Марина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1211 А] УДК 006.83:664.68 

1170. Ходич О. В. Методи формування вимог до метрологічного обслуго-

вування засобів спеціального зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ходич Олексій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1393 А] 

 УДК 006.91:621.39 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь кандидата 

1171. Волинець В. О. Віртуалізація культури в добу інтернет-технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія 

та історія культури" / Волинець Вікторія Олексіївна ; М-во культури України, Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). 

— 100 пр. — [2019-0810 А] УДК 008:930.85-021.131 

1172. Данник К. О. Етнокультурні аспекти діяльності вірменської меншини в 

незалежній Україні : (на матеріалах нац.-культур. т-в) : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Данник Катерина Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

0609 А] УДК 008:39](477=19)"1991/2000" 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

1173. Бруй О. М. Збалансована система показників у стратегічному управлінні 

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

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

Оксана Миколаївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — 

Київ, 2018. — 19 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-0886 А] УДК 023/025:005.21 

1174. Гарагуля С. С. Електронна бібліотека як інтегратор джерел наукової 

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

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

Сергій Сергійович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 

2018. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0812 А] 

 УДК 021.1:001.102]-028.27 

1175. Коновал Л. В. Інформаційні потреби користувачів наукових бібліотек: 

стан і перспективи розвитку в умовах електронної комунікації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книго-

знавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Коновал Людмила Володи-

мирівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 

23 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—20 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1097 А] 

 УДК 027.021:025.5:004.77 

1176. Перенесієнко І. П. Організація тематичного доступу до електронних 

бібліотечних колекцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

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

знавство" / Перенесієнко Ігор Петрович ; НАН України, Нац. б-ка України  

ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 19 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-1109 А] УДК 025.4.036:004.738.5 

07 Медіа. Засоби масової інформації (ЗМІ). Масова комунікація. 

Дослідження засобів масової інформації та комунікації 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

1177. Потіха А. Л. Засоби масової комунікації політичних партій в інформа-

ційно-аналітичній діяльності бібліотек України (1990—2010-ті рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книго-

знавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Потіха Андрій Леонідович ; 

НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0258 А] 

 УДК 070.48:329]:027.02](477)"1990/2010" 
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь доктора 

1178. Годзь Н. Б. Філософські підстави екологічної футурології : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Годзь 

Наталія Борисівна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т"]. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—30 (46 назв). — 

100 пр. — [2019-0969 А] УДК 130.2:502/504 

1179. Гончаренко О. А. Філософія освіти у Львівсько-Варшавській школі: 

рецепції та практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

[спец.] 09.00.10 "Філософія освіти" / Гончаренко Ольга Анатоліївна ; Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 24—27. — 

100 пр. — [2019-0648 А] УДК 130.2:37](477.83-25+438-25) 

1180. Дахній А. Й. Динаміка людського існування у мисленні М. Гайдеґґера: 

екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси : автореф. дис. на 

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

Андрій Йосипович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 36 с. — 

Бібліогр.: с. 28— 33 (47 назв). — 100 пр. — [2019-1371 А] УДК 141.32(430)"19"(092) 

1181. Ільїна Г. В. "Візуальне мислення" в історико-філософській ретроспек-

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

"Історія філософії" / Ільїна Галина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—28 (40 назв). — 100 пр. — 

[2019-0934 А] УДК 111.8-028.22(091) 

1182. Коробкіна Т. В. Інтегральний поворот у філософії: антропологічний 

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

"Філос. антропологія, філософія культури" / Коробкіна Тетяна Володимирівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: 

с. 26—31 (47 назв). — 100 пр. — [2019-1656 А] УДК 141.319.8 

1183. Співак В. В. Філософські погляди Антонія Радивиловського в контексті 

української духовної культури XVII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філос. наук : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Співак Володимир 

Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. муз. акад. України  

ім. П. І. Чайковського]. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (41 назва). — 

100 пр. — [2019-0265 А] УДК 130.2(477)"17"(092) 

На ступінь кандидата 

1184. Аветисян А. І. Евристичний потенціал візуальних студій: культурфі-

лософський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

[спец.] 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Аветисян Анастасія 

Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0921 А] УДК 130.2 

1185. Луценко А. В. Тілесність у соціокультурному вимірі сучасності : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.04 "Філос. 

антропологія, філософія культури" / Луценко Анна Володимирівна ; Ін-т філософії 

ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

0744 А] УДК 141.319.8:130.2 
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1186. Олексин І. Я. Аксіологічні аспекти спортивної діяльності: соціально-

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

спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Олексин Ігор Ярославович ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України]. 

— Житомир, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

0588 А] УДК 124.5:796.01 

1187. Стокаліч І. С. Соціокультурні трансформації в релігійній філософії 

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

філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Стокаліч Ігор Святославович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Центр гуманітар. освіти НАН України]. — Київ, 

2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0346 А] 

 УДК 130.2"189/191" 

1188. Шевчук Ю. А. Феномен віртуальної реальності в сучасних культурних 

практиках: філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Шевчук Юлія Ана-

толіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-0678 А] УДК 130.2:004.946 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

1189. Завацький В. Ю. Соціально-психологічні засади розвитку антиципації 

особистості в умовах життєвих змін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Вадим Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк 

(Луган. обл.), 2019. — 42 с. — Бібліогр.: с. 31—39. — 100 пр. — [2019-0654 А] 

 УДК 159.922.2:316.4 

1190. Столярчук О. А. Психологія становлення фахівця в умовах різно-

векторності універсуму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Столярчук Олеся Анатоліївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—41 (54 назви). — 

104 пр. — [2019-1434 А] УДК 159.923:378.147:005.336.5 

1191. Ткач Б. М. Нейропсихологічні основи діагностики та корекції особис-

тості з девіантною поведінкою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Ткач Богдан Миколайович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—38. — 100 пр. — [2019-0426 А] УДК 159.91:316.624 

1192. Харченко Н. В. Психологія розвитку аудіювання у дітей дошкільного 

віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 

"Пед. та вік. психологія" / Харченко Наталія Валентинівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

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

(Київ. обл.), 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—41 (28 назв). — 100 пр. — 

[2019-1517 А] УДК 159.922.7:81'233]-053.4 

1193. Яблонський А. І. Теоретичні і методологічні засади психологічної 

експертизи змісту загальної середньої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / 
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Яблонський Андрій Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології  

ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. 

— [2019-0278 А] УДК 159.98:373.5.091 

На ступінь кандидата 

1194. Баташева Н. І. Формування емоційної сфери соціально депривованих 

дошкільників із затримкою психічного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Баташева Наталія 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи 

Ярмаченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

[2019-0285 А] УДК 159.922.76:159.942]-053.4 

1195. Березка С. В. Особливості психокорекції поведінкових розладів дітей з 

порушенням інтелектуального розвитку засобами арт-терапії : автореф. дис. на 

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

Березка Софія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і 

психології ім. Миколи Ярмаченка, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Київ, 

2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0366 А]

 УДК 159.922.76-056.313:[615.851:7 

1196. Березянська В. В. Порівняння психологічних особливостей онкохворого 

в хворобі та ремісії інструментами транзакційного аналізу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Березянська 

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

[Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2019-1486 А] УДК 159.9.07:616-006 

1197. Бігунов Д. О. Психологічні особливості мовленнєвої поведінки старшо-

класників у конфліктних комунікативних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Дмитро Олександрович ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди", [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1442 А]

 УДК 159.922.8-057.874:[316.77:316.48 

1198. Боднар О. В. Індивідуально-психологічні особливості сучасної жінки : 

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

психологія, історія психології" / Боднар Олена Володимирівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. 

— [2019-0884 А] УДК 159.923.2-055.2 

1199. Гайдук Г. А. Мотиваційно-смислові чинники професійної толерантності 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Гайдук Галина Анатоліївна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1565 А] УДК 159.923.2:37.011.3-051 

1200. Діденко М. С. Психологічні особливості розвитку професійно значущих 

якостей майбутніх менеджерів організацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Діденко Марина 

Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана 

Зязюна, [ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти"]. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0649 А] 

 УДК 159.923.2:005.322 
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1201. Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО у посттравма-

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

19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / Зубовський Дмитро 

Сергійович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняхов-

ського, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0770 А] 

 УДК 159.923:355.422.09АТО 

1202. Іванова М. Д. Особливості прихованої мотивації особистості : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, 
історія психології" / Іванова Майя Дмитрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — 

Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (6 назв). — 100 пр. — [2019-0851 А]

 УДК 159.923.2 

1203. Карачинський О. А. Трансформація смислових структур особистості 

комбатантів у реабілітаційний період : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих умовах" / 

Карачинський Олексій Аркадійович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони 

України ім. Івана Черняховського, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0814 А]
 УДК 159.923.2-048.76:355.09-058.57 

1204. Козова І. Л. Психолого-педагогічні чинники розвитку мотивації учіння 

студентів вищих медичних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Козова Ірина 
Любомирівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [ДВНЗ 

"Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1502 А] 

 УДК 159.947.5:[378.015.31:61 

1205. Маскалева Л. А. Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексивності 
майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Маскалева Людмила Анатоліївна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1581 А] 
 УДК 159.955.4:159.9-057.875 

1206. Мельник Ю. С. Релігійні орієнтації як чинник саморозвитку особис-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Мельник Юлія Сергіївна ; Східноєвроп. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 100 пр. — [2019-0663 А] УДК 159.923.32 

1207. Недозим І. В. Особливості соціального інтелекту дітей дошкільного віку 

з розладами аутистичного спектру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Недозим Інна Вікторівна ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка. — 

Київ, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1180 А]

 УДК 159.922.76-056.34 

1208. Орлов О. В. Психологічна корекція розвитку невротизованих підлітків з 
порушеннями інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Орлов Олег Вікторович ; Нац. акад. пед. 

наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка. — Київ, 

2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1141 А]

 УДК 159.922.86-056.313 
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1209. Пустовий С. А. Формування психосемантичного змісту професійної 

свідомості майбутніх філологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Пустовий Сергій Анатолійо-

вич ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Ун-т 

сучас. знань]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0632 А] 

 УДК 159.94/.95:[378.147:80-051 

1210. Пустовойт М. В. Особистісна безпека в структурі соціальної зрілості 

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

[спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Пустовойт Мирослава 

Володимирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1587 А] 

 УДК 159.923.2:316.6]-049.5-057.875 

1211. Ревуцька І. В. Тілесна діагностика та корекція негативних психічних 

станів у дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

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

менеджменту освіти" Нац. акад. пед. наук України]. — Переяслав-Хмельницький 

(Київ. обл.), 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (13 назв). 

— 100 пр. — [2019-0953 А] УДК 159. 922.7.07-053.4 

1212. Софіян Д. В. Розвиток в офіцерів-кінологів психологічної готовності до 

професійної діяльності у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття 

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

Дмитро Вікторович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка]. — Івано-Франківськ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1591 А] 

 УДК 159.923.33:[351.74:636.7.088]-051 

1213. Стельмащук Х. Р. Психологічні чинники особистісної стресостійкості 

дітей-сиріт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : [спец.] 

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Стельмащук Христина Романівна ;  

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

Київ, 2019. — 17 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2019-

0549 А] УДК 159.923.2:159.944.4 

1214. Ярощук М. В. Психологічні особливості прояву релігійності особис-

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

"Заг. психологія, історія психології" / Ярощук Маріанна Володимирівна ; 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0680 А] УДК 159.923.32 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь кандидата 

1215. Мелехова О. С. Європейські моделі державно-церковних відносин та їх 

адаптації в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Мелехова Оксана Сергіївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. 

— [2019-0407 А] УДК 2-67:322](4+477) 

1216. Рик М. С. Символізм у творчості Г. Сковороди: релігієзнавчий аналіз : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігіє-
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знавство" / Рик Микола Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1553 А] 

 УДК 2-276.63:821.161.2.09(092) 

25 Релігії стародавнього світу. Другорядні культи та релігії 

На ступінь кандидата 

1217. Кукуре С. П. Етнічні релігії балтійських народів як чинник національно-

культурної ідентифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Кукуре Софія Павлівна ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка. — Житомир, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (20 назв). — 

100 пр. — [2019-0578 А] УДК 257.7:323.1](=17) 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ  

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь кандидата 

1218. Білоус Є. В. Емпірична ідентифікація ідеологічних уявлень повсякденної 

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

22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Білоус Євгеній В'ячеславович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — [2019-1041 А] УДК 303.025:316.75 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь кандидата 

1219. Бабєєва О. В. Статистичне оцінювання трудового потенціалу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 "Ста-

тистика" / Бабєєва Ольга Вячеславівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 

100 пр. — [2019-0882 А] УДК 311.213:331.522.4](477) 

1220. Новиков В. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 

об'єктами державної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.10 "Статистика" / Новиков Василь Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0906 А] УДК 311.3:351.711 

314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь кандидата 

1221. Новосад К. Я. Соціальні ризики міжнародної трудової міграції з 

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

"Спец. та галуз. соціології" / Новосад Крістіна Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1263 А] УДК 314.114:331.556.4](477) 

1222. Тілікіна Н. В. Територіальна мобільність молоді: тенденції та напрями 

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

спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Тілікіна 
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Наталія Валеріївна ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи НАН України. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — [2019-1555 А]

 УДК 314.5-053.81 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

1223. Позднишев Є. В. Соціально-психологічні основи формування іміджу 

суб'єктів спортивної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Позднишев Євген 

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

Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—39. — 100 пр. — [2019-1344 А] 

 УДК 316.663:796 

1224. Семиліт М. В. Соціально-психологічні засади проектування життєвого 

шляху особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : 

[спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Семиліт Микола 

Васильович ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. — Київ, 2019. — 34 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 28—31 (50 назв). — 110 пр. — [2019-1309 А] УДК 316.61 

1225. Склярук А. В. Психологія соціалізації особистості в проблемній сім'ї : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. 

психологія; психологія соц. роботи" / Склярук Анастасія Володимирівна ; Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля, [Ін-т соц. та політ. психології НАПН України]. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 34 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(35 назв). — 100 пр. — [2019-0715 А] УДК 316.614:316.362 

На ступінь кандидата 

1226. Бліхар М. П. Духовні цінності студентської молоді в сучасному україн-

ському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Бліхар Мирослава Петрівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (35 назв). — 

100 пр. — [2019-1285 А] УДК 316.752-057.875(477) 

1227. Дикань Л. В. Творчі дозвіллєві практики як фактор формування соціаль-

ної суб'єктності сільських підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Дикань Любов 

Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 13—16 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1291 А] 

 УДК 316.334.55:379.8.093]-053.6 

1228. Дукач Ю. О. Структура протестного поля суспільних рухів в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. 

структури та соц. відносини" / Дукач Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

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

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-1044 А] УДК 316.42:323.25/.27](477) 

1229. Мамчур І. В. Соціально-психологічні особливості формування само-

пізнання старшокласників в умовах навчально-ігрової діяльності : автореф. дис. на 

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

психологія соц. роботи" / Мамчур Ірина Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-0701 А] УДК 316.612:373.5.091.33 
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1230. Мацко-Демиденко І. В. Зразки мобільної та іммобільної поведінки 

жителів малих міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Мацко-Демиденко Ірина 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2019. — 13 с. — Бібліогр.: с. 10—12 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-0581 А] УДК 316.444:316.334.56-022.51 

1231. Нваодух Ебере Олучі. Фемінізація бідності: порівняльне дослідження 

Нігерії та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 

[спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Нваодух Ебере Олучі ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2019-0508 А] УДК 316.344.23:305-055.2](669.1+477) 

1232. Чемеринська Д. І. Психологічні особливості професійної підготовки 

менеджерів: гендерний дискурс : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

ська Дзвіна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. 

— Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2019-

1358 А] УДК 316.6:378.147:005 

1233. Яровий Д. О. Психологічні практики громадянського протистояння в 

соціальних медіа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.11 "Політ. психологія" / Яровий Дмитро Олександрович ; Ін-т соц. та 

політ. психології НАПН України. — Київ, 2019. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(13 назв). — 150 пр. — [2019-0559 А] УДК 316.4:316.77 

32 Політика 

На ступінь доктора 

1234. Павлов Д. М. Теоретико-методологічні виміри політичної пропаганди : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та 

історія політ. науки" / Павлов Дмитро Миколайович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся 

Гончара, [Нац. металург. акад. України]. — Дніпро, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: 

с. 27—29 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0708 А] УДК 32:316.776.23 

1235. Петренко І. І. Аналітичні центри як суб'єкти формування публічної по-

літики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. 

ін-ти та процеси" / Петренко Ігор Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30—32 (31 назва). — 100 пр. — [2019-1549 А] 

 УДК 32-027.555:[061.2:303.442.3 

На ступінь кандидата 

1236. Бідочко Л. Я. Культурний матеріалізм як методологія дослідження 

сучасної політики : (на прикладі лівих партій України) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / 

Бідочко Леся Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Нац. ун-т "Києво-

Могилян. акад."]. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. 

— [2019-1443 А] УДК 32:141.12]:329.055.4(477) 

1237. Міщенко А. М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 

23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Міщенко Анна Михайлівна ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-0320 А] УДК 32:17.025](1-87)"19" 
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1238. Олефір І. В. Політичні моделі інформаційного суспільства: типологія та 

практичні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 

спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Олефір Іван Вікторович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2019-

0410 А] УДК 32:316.32 

1239. Рижук О. М. Інформаційна безпека України в умовах глобалізаційних 

викликів та гібридної війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 

наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Рижук Олександр Миколайович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини 

"Україна"]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2019-

0415 А] УДК 32:004.056:316.485.26-025.26](477) 

321 Форми політичної організації. Держава  

як політична влада 

На ступінь доктора 

1240. Хорішко Л. С. Інституціоналізація еліти в процесах модернізації полі-

тичної системи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : 

спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Хорішко Лілія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка, [Запоріз. нац. ун-т]. — Львів, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(50 назв). — 100 пр. — [2019-1473 А] УДК 321-048.78:316.344.42(477) 

На ступінь кандидата 

1241. Євсюкова А. В. Громадянська освіта як чинник розвитку демократії: 

досвід Республіки Польща та України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Євсюкова Анастасія 

Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 150 пр. — [2019-0497 А] 

 УДК 321.7-043.86:37.017.4](438+477) 

1242. Кисленко Р. В. Особливості трансформації гібридного політичного 

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Кисленко Роман Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-0393 А] УДК 321-025.26-044.922 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

На ступінь доктора 

1243. Балацька О. Б. Культурні детермінанти актуалізації та трансформації 

насилля в політичній сфері сучасного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олена Борисівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Держ. закл. "Луган. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 (37 назв). 

— 100 пр. — [2019-0883 А] УДК 323.28:321.02 

1244. Олещук П. М. Новітні політичні технології інформаційного впливу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ.  

ін-ти та процеси" / Олещук Петро Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 34 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (38 назв). — 100 пр. — 

[2019-1105 А] УДК 323.23:07 
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На ступінь кандидата 

1245. Додонов Д. Р. Раціоналізація політичної поведінки в контексті форму-
вання демократичного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
політ. наук : спец. 23.00.03 "Політ. культура та ідеологія" / Додонов Данило Романо-
вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0849 А] УДК 323:321.7 

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

На ступінь доктора 

1246. Козачук О. О. Національне питання у внутрішній політиці США та 
Канади: порівняльний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Козачук Олег Олександрович ; 
Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: 
с. 28—32. — 100 пр. — [2019-0776 А] УДК 323.1(73+71) 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

1247. Євтухова Г. Ю. Саботаж у політичному процесі: український контекст : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ.  
ін-ти та процеси" / Євтухова Ганна Юріївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Харків, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2019-
0300 А] УДК 323.263(477) 

1248. Назарук Н. В. Становлення інституту омбудсмана у сучасному 
політичному процесі України в контексті зарубіжного досвіду : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / 
Назарук Наталія Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 
(16 назв). — 100 пр. — [2019-0905 А] УДК 323:[342.534.072:342.72/.73]](477) 

1249. Поліщук О. О. Виборчі технології в Україні: специфіка застосування та 
головні тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. 
наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Поліщук Олег Олександрович ; 
Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0329 А] УДК 324(477) 

1250. Червеняк К. Т. Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-полі-
тичні процеси в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
[спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Червеняк Кристина Тарасівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0433 А] УДК 323.15:323.2](477) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

1251. Гольцов А. Г. Геостратегія Російської Федерації на пострадянському 
просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук : [спец.] 21.03.03 
"Геополітика" / Гольцов Андрій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—35 (50 назв). — 100 пр. — [2019-1493 А]
 УДК 327(470+571) 
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1252. Кондратенко О. Ю. Геостратегія Російської Федерації: теоретичні 
основи і практична реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
наук : [спец.] 21.03.03 "Геополітика" / Кондратенко Олег Юрійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (66 назв). — 
100 пр. — [2019-0306 А] УДК 327:911.2/.3](470) 

На ступінь кандидата 

1253. Васильченко О. М. Смисловий вимір міждержавного конфлікту : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Васильченко Ольга Миколаївна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—19. — 
100 пр. — [2019-1490 А] УДК 327.8((470+571):477) 

1254. Костюк Д. А. Таємна дипломатія у зовнішній політиці Німеччини 
(1871—1945) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Костюк 
Дмитро Андрійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т 
ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 
100 пр. — [2019-0396 А] УДК 327.82-021.453(430)"1871/1945" 

1255. Нагорняк І. М. Політика сусідства у відносинах ЄС з державами-
учасницями ініціативи Східного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 
глобал. розвитку" / Нагорняк Іван Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0748 А]
 УДК 327(4-11):061.1ЄС 

1256. Приймак Б. І. Політика Німеччини щодо держав Центральної та Східної 
Європи у період канцлерства Ангели Меркель : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 
глобал. розвитку" / Приймак Богдан Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 
— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 110 пр. — [2019-0666 А]
 УДК 327(430:4-11)"2005/2018" 

1257. Сенюк Ю. Я. Соціалконструктивізм у дослідженні європейських 
інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : 
спец. 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Сенюк Юлія 
Ярославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — 
[2019-0422 А] УДК 327:316.25](4-6ЄС) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

1258. Лухтан А. І. Міжнародне військове співробітництво України (1991—
2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 20.02.22 
"Військ. історія" / Лухтан Андрій Іванович ; М-во оборони України, Нац. ун-т 
оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0403 А] 

 УДК 327.57:355.02](477)"1991/2013" 

329 Політичні партії та рухи 

На ступінь доктора 

1259. Шипунов Г. В. Принципи концептуалізації ідейно-інституційної ево-
люції лівих політичних партій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра політ. 
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наук : спец. 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Шипунов Геннадій 
Володимирович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 40 с. — 
Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2019-0436 А] УДК 329.055.4 

329(477) Політичні партії та рухи в Україні 

На ступінь кандидата 

1260. Шелемба М. М. Особливості процесу націоналізації партійної системи 

України: теоретичний та емпіричний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Шелемба 

Марта Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. 

— Львів, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

1237 А] УДК 329-044.22(477) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

1261. Бочарова Ю. Г. Розвиток інноваційної інфраструктури національної 

економіки: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бочарова Юлія Геннадіївна ; 

ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля", [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла 

Туган-Барановського]. — Дніпро, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(45 назв). — 120 пр. — [2019-0965 А] УДК 330.341.1(477) 

1262. Дейнека Т. А. Виклики і суперечності глобальної економіки: політико-

економічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" ; 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Дейнека Тетяна Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(49 назв). — 130 пр. — [2019-0295 А] УДК 330.1 

1263. Кобець В. М. Еволюційне та експериментальне моделювання мікроеко-

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

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

Віталій Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т, [Херсон. держ. ун-т]. — Хмельницький, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (48 назв). — 100 пр. — [2019-0938 А]

 УДК 330.45:330.101.542 

1264. Корнівська В. О. Трансформації інститутів фінансового посередництва в 

умовах становлення інформаційно-мережевої економіки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 

Корнівська Валерія Олегівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування 

НАН України". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (57 назв). — 

130 пр. — [2019-1256 А] УДК 330.342:004.7]:336.717.8 

1265. Поченчук Г. М. Інституціональна трансформація національної еко-

номіки: вплив фінансової системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Поченчук Галина 

Михайлівна ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". — Київ, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (59 назв). — 150 пр. — [2019-0949 А] 

 УДК 330.341.2:336](477) 
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1266. Сава А. П. Регулювання соціально-економічного розвитку сільських 

територій: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

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

— Київ, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—32 (75 назв). — 100 пр. — [2019-

0335 А] УДК 330.34(1-22) 

1267. Шушпанов Д. Г. Соціально-економічні детермінанти нерівності у 

здоров'ї населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

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

Дмитро Георгійович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи, 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36. 

— 130 пр. — [2019-1477 А] УДК 330.59:314.14 

На ступінь кандидата 

1268. Аксьом Г. І. Інституційний аналіз дифузії управлінських інновацій : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Аксьом Герман Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-1561 А] УДК 330.341.1:005 

1269. Акулова Г. В. Моделювання поведінки економічних агентів в умовах 

податкової конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ганна Вікторівна ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Полтава, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

19 (23 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0441 А] УДК 330.45:336.22 

1270. Гнатенко Є. Ю. Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподар-

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гнатенко Євгеній Юрійович ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1207 А] 

 УДК 330.341.1:631.15 

1271. Олійник Ю. А. Економіко-організаційне забезпечення формування дер-

жавно-приватного партнерства в інноваційно-інвестиційній сфері : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Олійник Юлія Анатоліївна ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій. 

— Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-

1510 А] УДК 330.322+330.341.1 

1272. Остапенко О. П. Моделі та методи оцінки ризику виконання бюджетних 

програм в Збройних силах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Остапенко Олександр Петрович ; Класич. приват. ун-т, [Міжнар. наук.-навч. центр 

інформ. технологій та систем НАН та МОН України]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (27 назв). — 150 пр. — [2019-0626 А] 

 УДК 330.43:[336.146:355.1](477) 

1273. Сілантьєв О. І. Багатство суспільства як потенціал розвитку сучасних 

макроекономічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Сілантьєв Олег Ігорович ; ВНЗ 

Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — Полтава, 2019. — 21 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0470 А] УДК 330.52:330.101.541 
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1274. Уголькова О. З. Оцінювання та державне регулювання систем крауд-

фандингу в національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Уголькова Олена 

Зіновіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1315 А] 

 УДК 330.322.14.025.12(477) 

1275. Федорук М. І. Еколого-економічна ефективність інвестування в енерго-

збереження у житлових і громадських будівлях : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

охорони навколиш. середовища" / Федорук Марія Іванівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Рівне, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0599 А] 

 УДК 330.322.5:628.8]:[620.9:502.174 

1276. Фісуненко Н. О. Формування ринку інвестиційних ресурсів для 

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Фісуненко Надія Олександрівна ; 

Причорномор. НДІ економіки та інновацій, [Ун-т мит. справи та фінансів]. — Одеса, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0997 А]

 УДК 330.322:69 

331 Праця. Зайнятість. Робота. Економіка праці.  

Організація праці 

На ступінь доктора 

1277. Борсук С. П. Ергономічні основи проактивної кваліметрії закономір-

ностей прояву людського чинника в аеронавігаційних системах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.04 "Ергономіка" / Борсук 

Сергій Павлович ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова, [Нац. авіац. 

ун-т]. — Харків, 2019. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—42 (71 назва). — 120 пр. 

— [2019-1203 А] УДК 331.101.1:656.7.05 

1278. Бочковський А. П. Наукові основи управління ризиками виникнення 

професійних небезпек : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Бочковський Андрій Петрович ; Нац. техн. ун-т 

"Дніпров. політехніка", [Одес. нац. політехн. ун-т]. — Дніпро, 2019. — 36 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 28—32 (40 назв). — 100 пр. — [2019-0966 А] УДК 331.461 

На ступінь кандидата 

1279. Відергольд К. В. Економіко-управлінські механізми підвищення кон-

курентоспроможності сучасних фірм на ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 

економіка і політика" / Відергольд Катерина Володимирівна ; Приват. ВНЗ "Львів. 

ун-т бізнесу та права", [ДВНЗ "Ун-т банк. справи"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2019-1005 А] УДК 331.5:005.2 

1280. Дудко С. В. Мотивація професійного розвитку персоналу підприємств на 

етапі євроінтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Дудко Сергій Вікторович ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0892 А] 

 УДК 331.101.3:005.963](477) 
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1281. Калінчик В. В. Планування профілактичних заходів на основі моні-

торингу фізичних факторів виробничого середовища : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Калінчик Віталій 

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

[та ін.]. — Київ, 2018. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. 

— [2019-0456 А] УДК 331.45 

1282. Максимюк Г. М. Організаційно-економічні важелі рейтингування 

трудового потенціалу в національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Максимюк Ганна Миколаївна ; ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Харків. нац. автомоб.-дорож. 

ун-т]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). 

— 120 пр. — [2019-1580 А] УДК 331.108.4(477) 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

1283. Зінченко О. А. Механізми формування та активізації позитивного по-

тенціалу іміджу регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Зінченко Ольга 

Анатоліївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2019-1498 А] УДК 332.146(477) 

1284. Ліба Н. С. Організаційно-економічний механізм регіональної промисло-

вої політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 

"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Ліба Наталія Степанівна ; Луц. нац. 

техн. ун-т, [Мукачів. держ. ун-т]. — Луцьк, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (47 назв). — 100 пр. — [2019-1539 А] УДК 332.14 

1285. Павловська А. С. Науково-методологічні основи формування та роз-

витку ділового середовища регіонів України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Павловська Анна Станіславівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 100 пр. — [2019-0254 А] 

 УДК 332.146:334.7](477) 

1286. Подлужна Н. О. Формування економіки знань в системі комплексного 

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Подлужна Наталія 

Олександрівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т"]. — 

Черкаси, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (76 назв). — 

100 пр. — [2019-1550 А] УДК 332.14(477) 

1287. Попело О. В. Особливості модернізації продуктивних сил в умовах 

переформатування владних повноважень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

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

Ольга Володимирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (60 назв). — 100 пр. — [2019-1225 А] 

 УДК 332.133-048.78 

1288. Ступень Р. М. Еколого-економічні засади розвитку ринку земель сіль-

ськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони 
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навколиш. середовища" / Ступень Роман Михайлович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — 

Львів, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (50 назв). — 100 пр. — [2019-

1435 А] УДК 332.72:332.334](477) 
1289. Шевчук І. Б. Забезпечення інформаційно-технологічного розвитку еко-

номіки регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Шевчук Ірина 
Богданівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—37 (63 назви). — 100 пр. — [2019-0434 А] УДК 332.14:004 

На ступінь кандидата 

1290. Бітюк І. М. Процеси бізнес-інкубування в системі заходів регіональної 
політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 
"Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бітюк Інна Миколаївна ; Черкас. держ. 
технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(22 назви). — 100 пр. — [2019-1365 А] УДК 332.14:334.7 

1291. Бондаревська О. М. Вплив бюджетної децентралізації на економічну 
безпеку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Бондаревська Ольга 
Миколаївна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2019. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 120 пр. — [2019-
0367 А] УДК 332.14:[336.41:352].072.1 

1292. Буколова В. В. Теоретичні та інструментальні засади оцінювання 
соціально-економічної безпеки регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 
Буколова Вікторія Вікторівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — 
Полтава, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — 
[2019-0289 А] УДК 332.146 

1293. Калініна Г. Г. Комплексний розвиток регіону на основі управління його 
стратегічним потенціалом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Калініна Ганна 
Геннадіївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2019-1012 А] 

 УДК 332.1:005.21 
1294. Курганська М. К. Теоретико-методичні основи антикризового управ-

ління діяльністю будівельного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. 
економіка" / Курганська Марина Костянтинівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 
ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1177 А] УДК 332.14:69 

1295. Міняйленко І. В. Науково-практичні засади стратегічного планування 
просторового розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Міняйленко Інна 
Валентинівна ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2019. — 
21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (35 назв). — 110 пр. — [2019-
0319 А] УДК 332.14(477) 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь кандидата 

1296. Прилуцька І. А. Інституційний розвиток інноваційного підприємництва 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 
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"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Прилуцька Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-1465 А] УДК 334.7:330.341.1](477) 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

1297. Гудзовата О. О. Механізми реалізації грошово-кредитної політики в 

системі зміцнення фінансової безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олегівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—36 (52 назви). — 100 пр. — [2019-0767 А] УДК 336.77.02(477) 

1298. Добровольська О. В. Фінансове забезпечення природного агровироб-

ництва України в контексті сталого розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олена Володимирівна ; Ун-т мит. справи та фінансів, [Дніпров. держ. аграр.-екон. 

ун-т]. — Дніпро, 2019. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—35 (74 назви). — 120 пр. — 

[2019-0932 А] УДК 336.14:338.434](477) 

1299. Кучер Г. В. Фінансові ресурси державного сектора економіки як складо-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кучер Галина Вікторівна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2019. — 32 с. : табл. — Бібліогр.: с. 24—29 (57 назв). — 100 пр. 

— [2019-0816 А] УДК 336.13 

1300. Пристемський О. С. Фінансова безпека розвитку сільського господар-

ства України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пристемський 

Олександр Станіславович ; Приват. ВНЗ "Європ. ун-т", [ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. 

ун-т"]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (62 назви). — 100 пр. 

— [2019-0591 А] УДК 336.13:338.43](477) 

1301. Тимошенко А. О. Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції : 

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

фінанси і кредит" / Тимошенко Андрій Олександрович ; ПВНЗ "Європ. ун-т". — 

Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — [2019-

1392 А] УДК 336.22.02(477):339.92(4) 

На ступінь кандидата 

1302. Баланчук Д. В. Управління корпоративним сегментом банку : автореф. 

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

кредит" / Баланчук Денис Володимирович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0802 А] 

 УДК 336.717.18:334.78 

1303. Бура В. І. Регулювання та нагляд за системно важливими банками : 

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

фінанси і кредит" / Бура Віталіна Ігорівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. 

— 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1084 А] 

 УДК 336.71.025.12/.13(477) 

1304. Гаврилова Л. В. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Гаврилова Лідія Володимирівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

1087 А] УДК 336.143:330.34 

1305. Глушаченко С. С. Кредитний рейтинг підприємства в умовах фінансової 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Глушаченко Сергій Сергійович ; Донбас. 

держ. машинобудів. акад., [Ін-т економіки пром-сті НАН України]. — Краматорськ 

(Донец. обл.), 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-0292 А] УДК 336.774.3:658.14/.17 

1306. Демків Ю. М. Управління якістю банківських послуг : автореф. дис. на 

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

Демків Юлія Михайлівна ; Сум. держ ун-т. — Суми, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0296 А] 

 УДК 336.71:005.336.3 

1307. Іванюк В. Е. Модернізація системи оподаткування доходів фізичних 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Іванюк Вікторія Едуардівна ; Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-0454 А] УДК 336.226.11(477) 

1308. Карпенко Л. Ф. Державна політика розвитку біржової діяльності в 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Карпенко Лариса Федорівна ; Нац. акад. аграр. 

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

природокористування України]. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.:  

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0390 А] УДК 336.76(477) 

1309. Малиш Д. О. Фінансова безпека підприємств під впливом нестабільності 

фінансового сектору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Малиш Дмитро Олексійович ; Сум. 

держ. ун-т. — Суми, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0822 А] УДК 336.13:005.934](477) 

1310. Миненко Л. М. Розвиток банківського нагляду на консолідованій основі 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Миненко Лілія Миколаївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0786 А] 

 УДК 336.71.025.13(477) 

1311. Огінська А. Ю. Оптимізація видатків бюджету на соціальний захист та 

соціальне забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Огінська Анастасія Юріївна ; Тернопіл. 

нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(18 назв). — 150 пр. — [2019-0985 А] УДК 336.57 

1312. Павлова А. М. Детінізація фінансового лізингу як напрям забезпечення 

економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Павлова Анна Миколаївна ; Нац. ін-т 

стратег. дослідж. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-0627 А] УДК 336:339.187.6:351.863](477) 

1313. Пірникоза П. В. Фіскальні імперативи детінізації економіки України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 
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фінанси і кредит" / Пірникоза Павло Віталійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 150 пр. — 

[2019-0665 А] УДК 336.225.67(477) 

1314. Погорєлов В. С. Формування бюджетів місцевого самоврядування в 

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

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Погорєлов Владислав 

Сергійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0542 А] 

 УДК 336.14.012.7:352 

1315. Самарічева Т. А. Податок на додану вартість у системі ціноутворення 

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

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Самарічева Тетяна Анатоліївна ; 

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

ун-т упр. та права]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (29 назв). 

— 100 пр. — [2019-0419 А] УДК 336.226.322 

1316. Святаш С. В. Фінансове рахівництво в системі управління податками в 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Святаш Світлана Василівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-0547 А] УДК 336.225.61:004](477) 

1317. Стрекаль О. О. Модернізація державного фінансового контролю на-

ціональних нафтогазових корпорацій України : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0473 А] 

 УДК 336.13:[334.78:622.32]](477) 

1318. Шупрудько Н. В. Фіскальне регулювання зовнішньоторговельної 

діяльності у системі забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / 

Шупрудько Наталія Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, [Хмельниц. ун-т упр. та права, Хмельниц. облрада]. — Львів, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1239 А] 

 УДК 336.2/.5:339.5](477) 

338 Економічне становище. Економічна політика.  

Управління та планування в економіці. Виробництво.  

Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

1319. Білецька І. М. Теоретико-методологічні основи та прикладний інстру-

ментарій розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Білецька Ірина Мирославівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, 

Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(51 назва). — 100 пр. — [2019-0682 А] УДК 338.486.2:330.341.1 

1320. Кундєєва Г. О. Забезпечення продовольчої безпеки за еко-соціо-еко-

номічною моделлю суспільного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кундєєва Галина 
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Олексіївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Нац. ун-т харч. 

технологій]. — Київ, 2019. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (71 назва). — 

100 пр. — [2019-1258 А] УДК 338.439.02:351.862 

1321. Шибаєва Н. В. Організаційно-економічний механізм регуляторної 

політики в аграрній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шибаєва Наталія Володимирівна ; 

ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка]. — Полтава, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (41 назва). — 100 пр. — [2019-0600 А] УДК 338.43.025.12 

На ступінь кандидата 

1322. Дорошкевич В. І. Механізми державного регулювання економічної 

безпеки національного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Ігорович ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1011 А] 

 УДК 338.242.4:351.863 

1323. Іщенко О. А. Удосконалення механізмів управління програмами роз-

витку національних транспортно-логістичних систем : автореф. дис. на здобуття 

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

Іщенко Олена Анатоліївна ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0976 А] УДК 338.47.02 

1324. Кабанова О. О. Концептуальні основи формування іміджевої еконо-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кабанова Олена Олександрівна ; Класич. приват. 

ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

150 пр. — [2019-0655 А] УДК 338.2:005.336.6 

1325. Махмуд Муса Ягі. Державне регулювання забепечення безпеки націо-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Махмуд Муса Ягі ; Причорномор. НДІ 

економіки та інновацій, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Одеса, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1509 А] 

 УДК 338.24:351.863 

1326. Мохамад Аль Джавад Ахмад Мух. Формування організаційно-еко-

номічного забезпечення державної підтримки працевлаштування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. 

госп-вом" / Мохамад Аль Джавад Ахмад Мух ; Причорномор. НДІ економіки та 

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

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1546 А] 

 УДК 338.242.4:331.5 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

1327. Ковшун Н. Е. Формування системи сталого водокористування в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
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упр. нац. госп-вом" / Ковшун Наталія Едуардівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 

(81 назва). — 100 пр. — [2019-1096 А] УДК 338.24:628.17](477) 

1328. Нечипоренко О. М. Удосконалення системи управління зрошуваним 

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

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Нечипоренко Олександр 

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

економіки". — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (48 назв). — 

100 пр. — [2019-0622 А] УДК 338.24:631.67](477) 

1329. Пинда Ю. В. Теоретико-методологічні засади обґрунтування стратегіч-

них пріоритетів і механізмів розвитку будівельного сектору України : автореф. дис. 

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

госп-вом" / Пинда Юрій Володимирович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. 

проблем розвитку. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(37 назв). — 100 пр. — [2019-0413 А] УДК 338.45:69:005.21](477) 

1330. Чехов С. А. Функціонування та розвиток ринку насіння олійних культур 

в Україні : (теорія, методологія та практика) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Чехов Сергій 

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

економіки". — Київ, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26—32 (59 назв). — 

110 пр. — [2019-1037 А] УДК 338.433:631.053.01:633.85](477) 

1331. Ярошенко І. В. Теоретико-методологічні аспекти формування стратегіч-

них пріоритетів розвитку лісопромислового комплексу України : автореф. дис. на 

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

Ярошенко Іван Васильович ; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. 

— Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (26 назв). — 100 пр. — 

[2019-1520 А] УДК 338.45:630*7](477) 

На ступінь кандидата 

1332. Бачишина Л. Д. Еколого-економічні засади трансформації зерновироб-

ництва України в контексті змін клімату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

навколиш. середовища" / Бачишина Лариса Дмитрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0485 А] 

 УДК 338.439.4:633.1]:581.524.44](477) 

1333. Кочук С. І. Трансформація регуляторної економічної політики в Україні : 

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

теорія та історія екон. думки" / Кочук Сергій Ігорович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-0307 А] УДК 338.22(477) 

1334. Рубежанська В. О. Державне регулювання розвитком національного 

ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Рубежанська Вікторія Олегівна ; 

ВНЗ "Нац. акад. упр.", [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 

25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—23 (34 назви). — [2019-0544 А] 

 УДК 338.242.4.024:331.5](477) 

1335. Рябченко К. М. Регулювання продовольчого ринку України : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
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нац. госп-вом" / Рябченко Кристина Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — 

[2019-0667 А] УДК 338.439.5(477) 

1336. Срібна Є. В. Логістичні засади державного регулювання енергетичної 

безпеки країни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Срібна Євгенія Вікторівна ; Нац. 

ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (27 назв). — 100 пр. — [2019-1072 А] 

 УДК 338.45.02:620.9]:351.86](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  

Світова економіка. Світове господарство 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

1337. Біловодська О. А. Методологічні засади маркетингової політики 

розподілу інноваційної продукції промислових підприємств : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Біловодська Олена Анатоліївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування, [Сум. держ. ун-т]. — Рівне, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—36 (63 назви). — 100 пр. — [2019-1323 А] 

 УДК 339.138.02:334.716 

1338. Жегус О. В. Формування системи маркетингу закладів вищої освіти : 

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

упр. підприємствами" / Жегус Олена Валентинівна ; Харків. держ. ун-т харчування 

та торгівлі. — Харків, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 (52 назви). — 

100 пр. — [2019-0973 А] УДК 339.138:378.07 

1339. Мельник І. М. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-

економічної модернізації сфери товарного обігу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Мельник Ірина Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. 

ун-т. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (52 назви). — 100 пр. 

— [2019-1544 А] УДК 339.142(477) 

На ступінь кандидата 

1340. Ільчишин С. М. Торгівля як елемент структури туристичного кластеру 

та її розвиток в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ільчишин Степан Михайлович ; 

Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1499 А]

 УДК 339.16:338.48](477) 

1341. Колєсніченко А. С. Державне регулювання взаємовідносин суб'єктів 

електроенергетичного ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Сергіївна ; Причорномор. НДІ економіки та інновацій, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-1503 А] УДК 339.1.025.12:621.31 
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1342. Ставицька А. В. Розвиток світового ринку інформаційних технологій в 

умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ставицька Алла Василівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — 

Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (16 назв). — 100 пр. — [2019-

0716 А] УДК 339.13:339.9 

1343. Черненко О. В. Реформування маркетингової інформаційної системи 

виробників побутових котлів в умовах цифрової економіки : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Черненко Оксана Володимирівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1598 А] 

 УДК 339.138-027.44:621.18 

1344. Янковська Г. В. Маркетингові комунікативні стратегії підприємств 

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

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Янковська Галина Вікторівна ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 

(43 назви). — 100 пр. — [2019-0359 А] УДК 339.138:640.41 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь доктора 

1345. Власюк Т. О. Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на 

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

спец. 24.04.01 [тобто 21.04.01] "Екон. безпека держави" ; 08.00.02 "Світ. госп-во і 

міжнар. екон. відносини" / Власюк Тарас Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ін-т стратег. дослідж.]. — Київ, 2019. — 

38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). — 100 пр. — [2019-0646 А] 

 УДК 339.5:339.137.2]-049.5(477) 

1346. Войцещук А. Д. Ризикоорієнтована парадигма збалансування митного 

простору України в глобальному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Войцещук Андрій Дмитрович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (53 назви). — 100 пр. — [2019-1524 А] 

 УДК 339.543(477) 

На ступінь кандидата 

1347. Аслонова С. К. Конвергенція енергетичних ринків країн ЄС : автореф. 

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

міжнар. екон. відносини" / Аслонова Софія Каюмівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-1282 А] УДК 339.5.057.7:620.9](4-6ЄС) 

1348. Гапонова Е. О. Сучасні тенденції розвитку світового ринку медичних 

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

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Гапонова Еліна Олександрівна ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-1244 А] УДК 339.5:[338.46:61 

1349. Яценко О. М. Напрями інтелектуалізації міжнародної торгівлі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і 
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міжнар. екон. відносини" / Яценко Олександр Миколайович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1400 А] УДК 339.5:004.77 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

1350. Касянок К. Г. Залучення іноземних інвестицій в умовах фінансових 

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

08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Касянок Кирило Геннадійович ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-0391 А] УДК 339.727.22 

1351. Ліфанова М. І. Трансформація міжнародних фінансових центрів у 

глобальній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Ліфанова Мар'яна 

Ігорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 150 пр. — [2019-0980 А] УДК 339.7:339.9 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

1352. Дугінець Г. В. Глобальні імперативи розвитку міжнародних виробничих 

мереж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Дугінець Ганна Володимирівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т, [Київ. нац. торг.-екон. ун-т]. — Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (61 назва). — 150 пр. — [2019-0652 А] УДК 339.944:334.711 

1353. Поляков М. В. Глобальні детермінанти становлення та розвитку еко-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Поляков Максим 

Валерійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування]. — Київ, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—34 (49 назв). — 100 пр. — [2019-0988 А] УДК 339.9:330.34 

На ступінь кандидата 

1354. Безверха І. А. Моделі комерційної дипломатії в умовах торговельної 

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Безверха Ірина 

Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1002 А] 

 УДК 339.92:339.54](100:477) 

1355. Живко М. А. Нова економіка у розвитку потенціалу європейських 

цивілізаційно-інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Живко Максим 

Андрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1569 А] УДК 339.92(4) 

1356. Мамедов К. А. Роль логістичних послуг у глобальних виробничих 

мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 
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"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Мамедов Кянан Алескер огли ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 110 пр. — [2019-0314 А] УДК 339.9:005.932 

1357. Панкова Ю. М. Соціокультурні фактори розвитку сучасних форм 

міжнародного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Панкова Юлія Миколаївна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1266 А] УДК 339.97:316.7 

1358. Перепелиця А. С. Інформатизація глобального економічного розвитку : 

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

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Перепелиця Анна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-0664 А] УДК 339.9:004 

1359. Пісна О. М. Глобальні трансформації середовища бізнес-діяльності 

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

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пісна Ольга Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-0749 А] УДК 339.94:334.78 

1360. Рубан Т. С. Моделі посередництва на глобальному ринку продовольчих 

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

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Рубан Тетяна Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0417 А] УДК 339.9:339.178:339.166.82 

1361. Самсонова Л. В. Контрактні відносини в системі міжнародної коопе-

рації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Самсонова Лілія Валеріївна ; Київ. нац. торг.-

екон. ун-т. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-0420 А] УДК 339.944 

1362. Семененко Т. М. Діагностика діяльності ТНК в умовах фінансової не-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Семененко Тетяна 

Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0339 А] 

 УДК 339.944:334.78 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

1363. Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного 

забезпечення її реалізації в Україні : (загальнотеорет. дослідж.) : 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" / Ярмол Лілія Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—36 (57 назв). — 100 пр. — 

[2019-0440 А] УДК 340.12:342.727](477) 

На ступінь кандидата 

1364. Бондаренко Б. Д. Закономірності як предмет загальної теорії права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 
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історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бондаренко Богдан 

Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0567 А] УДК 340.11 

1365. Ващенко А. М. Теоретико-правові аспекти співвідношення правотворчої 

діяльності органів і посадових осіб держави та місцевого самоврядування 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" / Ващенко Андрій Михайлович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-1445 А] УДК 340.134:[342.5+342.25]](477) 

1366. Гладун Г. І. Правова допомога як соціальний феномен : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Гладун 

Галина Ігорівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмель-

ницький, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0447 А]

 УДК 340.12 

1367. Загребельна Н. А. Теоретико-методологічні засади прокурорської ри-

торики як складової теорії держави і права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Загребельна Наталія Анатоліївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права 

"Крок", [Приват. ВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і права"]. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0529 А] 

 УДК 340.12:[808.5:347.963 

1368. Качанов Є. О. Судові гарантії прав людини : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; 

історія політ. і прав. учень" / Качанов Євген Олександрович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — 

[2019-0936 А] УДК 340.131:[342.72/.73:347.9 

1369. Кашарський Ф. В. Організаційно-правові засади діяльності прокуратури 

в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ — на початку 

ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Кашарський Фелікс 

Володимирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т внутр. справ 

М-ва внутр. справ України]. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— 100 пр. — [2019-1094 А] УДК 340.15:347.963](477-89)"185/191" 

1370. Левада О. В. Пільги й обмеження в праві: загальнотеоретична харак-

теристика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Левада 

Олена Валеріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [НДІ держ. буд-ва та місц. 

самоврядування Нац. акад. прав. наук України]. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17. — 100 пр. — [2019-0819 А] УДК 340.13 

1371. Левицька О. В. Істина у праві: гносеологічний вимір : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / 

Левицька Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0400 А] УДК 340.12 

1372. Черновол О. П. Юридичні обов'язки людини і громадянина: теоретичні 

моделі правового забезпечення та реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
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прав. учень" / Черновол Ольга Петрівна ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-1236 А] УДК 340.12 

1373. Щербина В. С. Засоби законодавчої техніки: теоретико-правові аспекти 

формування та вдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Щербина Вікторія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1478 А] УДК 340.134 

1374. Янчук Ю. В. Правове регулювання інформаційних відносин в глобаль-

ній мережі Інтернет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Янчук Юлія 

Вікторівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1600 А] УДК 34:004.77 

1375. Яценко І. С. Ідейно-теоретичні засади реалізації принципу поділу влади 

на прикладі Республіки Польща: історико-правовий аналіз : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і 

права; історія політ. і прав. учень" / Яценко Ігор Станіславович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2019. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 13—15 (18 назв). — 120 пр. — [2019-1040 А] УДК 340.12(438) 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

1376. Комарова Т. В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та 

практики тлумачення права ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Комарова Тетяна В'ячеславівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Київ, 2019. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (59 назв). — 150 пр. — [2019-0859 А] 

 УДК 341.645.5:061.1ЄС 

1377. Орєхов С. М. Правове регулювання охорони довкілля в Європейському 

Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Орєхов Сергій Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. — Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 29—31. — 100 пр. — [2019-0624 А]

 УДК 341.17(4-6ЄС):349.6 

1378. Спектор О. М. Міжнародно-правове регулювання сфери природоресурс-

них відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.11 "Міжнар. право" / Спектор Ольга Михайлівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — 

[2019-1156 А] УДК 341:349.6 

На ступінь кандидата 

1379. Ахметов Р. Р. Правове регулювання ринку природного газу в ЄС : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. 

право" / Ахметов Ростислав Рустемович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0842 А] 

 УДК 341.171:061.1ЄС]:[339.54:553.981 

1380. Горда Ю. І. Місце економічних санкцій у механізмі застосування 

застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
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цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Горда Юрій Іванович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-1246 А] УДК 341.9:341.655 

1381. Дерунець Н. О. Статус торговельних представництв та місій у між-

народному праві : (організац.-правові питання) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Дерунець Наталія 

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

торг.-екон. ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 120 пр. 

— [2019-1330 А] УДК 341.781 

1382. Казьмірик Ю. І. Юридична природа Євразійського економічного 

союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 

"Міжнар. право" / Казьмірик Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0302 А] 

 УДК 341.17(4/5-67) 

1383. Мельник А. В. Міжнародно-правове регулювання права на свободу 

вираження поглядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Мельник Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0317 А] УДК 341.231.14 

1384. Тичина В. П. Міжнародно-правовий статус організації економічного 

співробітництва та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Тичина Вікторія Павлівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2019-

0875 А] УДК 341.1:339.92 

1385. Усманов Ю. І. Міжнародно-правове забезпечення права на життя в 

умовах збройних конфліктів та ситуацій насильства всередині держави : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Усманов Юрій Ільдарович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0835 А] 

 УДК 341.3:341.231.14 

1386. Чуєнко В. І. Правове регулювання статусу біженців в Європейському 

Союзі: сучасний стан і перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Чуєнко Валентина 

Іванівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0276 А] УДК 341.43(4-6ЄС) 

1387. Шевчук О. О. Правове регулювання охорони персональних даних в 

Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Шевчук Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-0435 А] УДК 341.171:[347.181:004.056.5 

342 Державне право. Конституційне право.  

Адміністративне право 

На ступінь доктора 

1388. Борсук Н. Я. Організаційно-правове забезпечення управління комуналь-

ною власністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Борсук Наталія 
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Яківна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—35 (31 назва). — 

100 пр. — [2019-0923 А] УДК 342.95:351.824.11](477) 

1389. Денисова А. В. Теоретико-правові та організаційні основи адміністра-

тивного нагляду органів виконавчої влади України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Денисова Аліна Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Одес. 

держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. — 

[2019-1372 А] УДК 342.98(477) 

1390. Єрмакова Г. С. Конституційно-правове забезпечення міжконфесійних 

відносин в Україні: питання теорії та практики : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / 

Єрмакова Ганна Станіславівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 

2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—35. — 100 пр. — [2019-0734 А] 

 УДК 342.4:2-67](477) 

1391. Ключковський Ю. Б. Принципи виборчого права: доктринальне 

розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Ключковський Юрій Богданович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—34 (68 назв). — 120 пр. — [2019-1047 А] УДК 342.8(477) 

1392. Лесько Н. В. Адміністративно-правове забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших 

протиправних дій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лесько Наталія 

Володимирівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Міжрегіон. акад. упр. персоналом]. 

— Львів, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (53 назви). — 100 пр. — [2019-1302 А]

 УДК 342.95:[351:364.63-053.2]](477) 

1393. Лисенко С. О. Адміністративно-правові засади інформаційної безпеки 

підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Лисенко 

Сергій Олексійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. 

— 36 с. — Бібліогр.: с. 28—32 (46 назв). — 100 пр. — [2019-0943 А] 

 УДК 342.95:[004.056:658 

1394. Петренко П. Д. Теоретико-правові проблеми організації діяльності 

органів виконавчої влади в Україні в контексті європейського досвіду : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Петренко Павло Дмитрович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 

120 пр. — [2019-1110 А] УДК 342.6(477) 

1395. Попова Л. М. Адміністративно-правові засади контролю в сфері під-

приємницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Попова Лілія 

Миколаївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [Харків. нац. ун-т 

внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—35 

(70 назв). — 100 пр. — [2019-0630 А] УДК 342.9:334](477) 

1396. Припутень Д. С. Примус у службовому праві: теорія, досвід та практика 

реалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 
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"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Припутень Дмитро 

Сергійович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 33 с. — Бібліогр.: с. 25—28 

(40 назв). — 100 пр. — [2019-0951 А] УДК 342.98:347.122 

1397. Решота В. В. Застосування джерел адміністративного права в судочин-

стві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Решота Володимир 

Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права"]. — Львів, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (48 назв). — 100 пр. — [2019-

1228 А] УДК 342.92:347.99](477) 

1398. Рєзнік О. М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних 

органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Рєзнік Олег Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—38 (42 назви). — 100 пр. — [2019-1112 А] 

 УДК 342.95:351.74:351.863](477) 

На ступінь кандидата 

1399. Артемчук Д. О. Поділ державної влади в контексті конституційної 

юриспруденції: загальнотеоретичний і функціональний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; 

муніцип. право" / Артемчук Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 150 пр. — [2019-0281 А] 

 УДК 342.33(477) 

1400. Балабан І. В. Адміністративно-правове забезпечення професійного на-

вчання поліцейських : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Балабан Іван 

Володимирович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

0363 А] УДК 342.98:351.74.088.6 

1401. Бандура С. О. Адміністративно-правові засади адміністративного права 

України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії): порівняльно-

правовий аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Бандура Світлана 

Олегівна ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0803 А] 

 УДК 342.9(477+4-6ЄС) 

1402. Безсонова М. В. Конституційне право на звернення до міжнародних 

правозахисних інституцій: проблеми теорії і практики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 

право" / Безсонова Марія Вікторівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2019-1404 А] 

 УДК 342.4:341.1 

1403. Белей Є. Н. Адміністративно-правове забезпечення діяльності публічної 

адміністрації у сфері охорони громадського здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Белей Єлизавета Несторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (7 назв). — 120 пр. — [2019-1081 А] 

 УДК 342.97:351.77 
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1404. Білак Н. І. Особливості переміщення об'єктів інтелектуальної власності 

через митний кордон України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Білак 

Наталія Ігорівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Одеса, 

2019. — 25 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1363 А] 
 УДК 342.95:339.543]:347.77/.78](477) 

1405. Бондарев О. Б. Інститут омбудсмана у справах захисту прав військово-

службовців: українська модель та зарубіжний досвід : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. 
право" / Бондарев Олексій Борисович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. 

— Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-0566 А] 

 УДК 342.531.4:342.726-057.36](477) 

1406. Бортнікова А. Г. Правові засади застосування медіації як способу 

вирішення публічно-правових спорів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Бортнікова Аліна Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац.  

ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1488 А] УДК 342.95:[347.621:347.925 
1407. Брода А. Ю. Правова допомога адвоката в адміністративному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Брода Аліна Юріївна ; ДВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. акад. внутр. справ, М-во внутр. справ 
України]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

0727 А] УДК 342.95:[347.965:347.998.85 

1408. Власенко Д. В. Національна поліція України: адміністративно-правові 

аспекти формування і розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 
Власенко Дмитро В'ячеславович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана", [Приват. ВНЗ "Міжнар. ун-т бізнесу і права"]. — Київ, 2019. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0687 А] 

 УДК 342.97:351.741](477) 
1409. Глущенко С. А. Адміністративно-правові засади пенсійного забезпе-

чення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Глущенко Світлана Аркадіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 
(16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0847 А] УДК 342.951:351.84 

1410. Гожій В. Д. Адміністративно-правове забезпечення протидії екстремізму 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Гожій Вікторія Дмитрівна ; 
М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

1167 А] УДК 342.95:323.269-022.257](477) 

1411. Гуд А. М. Адміністративний договір як форма договірного регулювання 
адміністративно-правових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Гуд Анна Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1129 А] 

 УДК 342.924 
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1412. Демків Д. М. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії спеціа-

лізованої антикорупційної прокуратури з іншими правоохоронними органами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Демків Денис Миколайович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 

— 100 пр. — [2019-1131 А] УДК 342.97:[347.963:343.35-048.66]:351.74] 

1413. Зубко А. О. Адміністративно-правовий статус департаменту міжнарод-

них спорів Міністерства юстиції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Зубко Артем Олександрович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0692 А] 

 УДК 342.97:354.51](477) 

1414. Казанцева А. О. Адміністративно-правові засади державного регулю-

вання у сфері комунальних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Казанцева Альона Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1450 А] 

 УДК 342.951:351.824.11](477) 

1415. Клубань М. В. Адміністративно-правові засади впровадження електрон-

ної освіти в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Клубань 

Марія Володимирівна ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, 

[Харків. нац. ун-т внутр. справ]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-0896 А] УДК 342.951:37.014.5](477) 

1416. Ковбасюк В. В. Правовідносини у сфері адміністративного судочинства: 

засади правового регулювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Ковбасюк Віталій Васильович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — 

Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0939 А] 

 УДК 342.95:347.998.85 

1417. Кожем'яка І. В. Адміністративно-правове забезпечення екологічної 

безпеки в Чорнобильській зоні відчуження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Кожем'яка Ігор Володимирович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — 

[2019-1212 А] УДК 342.95:502.17(477.41) 

1418. Купрій В. М. Конституційний процес: питання правових обмежень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 

"Конституц. право; муніцип. право" / Купрій Віталій Миколайович ; Ін-т законо-

давства Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0739 А] УДК 342.4 

1419. Ліщук Б. В. Адміністративно-правове забезпечення тактичної підготовки 

поліцейських в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ліщук 

Богдан Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. 

акад. внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0742 А] УДК 342.95:351.741](477) 
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1420. Мамчур Л. О. Адміністративно-правові засади взаємодії правоохорон-

них органів України з публічними інституціями : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Мамчур Лідія Олександрівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ВНЗ 

"Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1138 А] 

 УДК 342.97:351.74.072](477) 

1421. Махмурова-Дишлюк О. П. Адміністративно-правові гарантії забезпе-

чення безпеки мореплавства в період збройних конфліктів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Махмурова-Дишлюк Олена Петрівна ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-0406 А] УДК 342.9:656.61:355-048.93](477) 

1422. Міхеєв М. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності держав-
них і приватних виконавців в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Міхеєв Михайло Володимирович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". 

— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1220 А] 
 УДК 342.951:347.952-051](477) 

1423. Могілевський В. С. Роль місцевого самоврядування в становленні націо-

нального та глобального конституціоналізму: питання взаємодії та ефективності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.02 
"Конституц. право; муніцип. право" / Могілевський Всеволод Сергійович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т законодавства Верховної Ради України]. — Харків, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1104 А] 

 УДК 342.4:352](477) 

1424. Мороз Є. С. Органи державного фінансового контролю як суб'єкти 
адміністративно-деліктного процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Мороз Євген Степанович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, 

[Ун-т сучас. знань]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(10 назв). — 100 пр. — [2019-0862 А] УДК 342.97:351.72](477) 

1425. Ольшанецький І. В. Конституційно-правові засади інституту юве-

нальної прокуратури в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Ольшанецький Ігор 

Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 21 с., 
включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1106 А] 

 УДК 342.4:347.963](477) 

1426. Рівіс М. М. Публічне адміністрування транскордонного співробітництва 

України та країн-учасниць ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рівіс 

Михайло Михайлович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0712 А] 

 УДК 342.95:[351:339.92]](477:4-6ЄС) 

1427. Розгон О. Г. Адміністративно-правове регулювання малої приватизації в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Розгон Олександр 

Григорович ; Ун-т мит. справи та фінансів. — Дніпро, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1229 А] УДК 342.95:338.246.025.28](477) 
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1428. Розсоха С. С. Адміністративно-правові засади отримання права на 

зайняття нотаріальною діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Розсоха Сергій Сергійович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0828 А] 
 УДК 342.95:347.961.2](477) 

1429. Рой О. В. Правові акти суб'єктів владних повноважень як предмет 

публічно-правового спору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Рой 
Олег Володимирович ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, 

[Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-0911 А] УДК 342.9:347.998.85.03/.04](477) 

1430. Савинець О. Ю. Адміністративно-правове забезпечення мобілізації 

Збройних сил України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Савинець 

Олена Юріївна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0418 А] 

 УДК 342.9:355.2](477) 
1431. Салій С. Л. Правове регулювання публічної фінансової діяльності в 

Україні у контексті взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Салій Соломія Любомирівна ; Тернопіл. нац. 
екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0634 А] 

 УДК 342.9:336:339.73](477) 

1432. Сіренко Д. О. Правові засади запобігання адміністративним право-

порушенням, пов'язаним з корупцією, здійснюваного суб'єктами приватної 
детективної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сіренко 

Дмитро Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 

Київ, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1554 А] 
 УДК 342.922:351.746.2:343.35](477) 

1433. Ткаченко Р. О. Громадський контроль за діяльністю органів націо-

нальної поліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Ткаченко 

Роман Олександрович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. 
— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2019-1193 А] УДК 342.95:[323.21-047.64:351.74]](477) 

1434. Фазекош О. А. Адміністративно-правові засади захисту прав і свобод 

осіб адвокатами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Фазекош Олексій Андрійович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2018. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0836 А] 

 УДК 342.95:347.965.45](477) 
1435. Харатян Т. Н. Конституційне право людини на життя в умовах розвитку 

біотехнологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Харатян Татевік Нерсесівна ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2019-0274 А] УДК 342.721:608.1 
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1436. Христофоров А. Б. Правове регулювання адміністрування податків на 

майно в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Христофоров 

Андрій Борисович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — 

Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1197 А] УДК 342.95:336.226.2](477) 

1437. Червєнкова М. Г. Адміністративно-правове регулювання взаємовід-

носин держави та релігійних організацій в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Червєнкова Марина Георгіївна ; Ун-т мит. справи та фінансів. — 

Дніпро, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1235 А]

 УДК 342.95:35.072:2-78](477) 

1438. Шевченко В. Й. Адміністративно-правовий статус військово-цивільних 

адміністрацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Шевченко Вікторія 

Йосипівна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. — Одеса, 

2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

1396 А] УДК 342.97:[352+355.24]](477) 

1439. Юшкевич Х. В. Адміністративно-правові засади охорони та захисту 

лісового фонду України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Юшкевич 

Христина Василівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0960 А] УДК 342.95:[349.6:630*4]](477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

1440. Касапоглу С. О. Реалізація норм кримінального процесуального права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Касапоглу 

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

"Дніпров. політехніка"]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (38 назв). — 

100 пр. — [2019-1533 А] УДК 343.13:340.132 

1441. Катеринчук К. В. Кримінально-правова охорона здоров'я особи: 

доктринальні, законодавчі та правозастосовчі проблеми : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Катеринчук Катерина Володимирівна ; Держ. фіскал. 

служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, [Таврійс. нац. ун-т  

ім. В. І. Вернадського]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 38 с. — Бібліогр.: с. 29—35 та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0392 А] УДК 343.347 

1442. Орловський Б. М. Право на необхідний захист від злочинних посягань в 

національному та зарубіжному кримінальному законодавстві: порівняльно-правове 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Орловський 

Богдан Михайлович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Харків, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 28—32. 

— 100 пр. — [2019-1142 А] УДК 343.228(477+1-87) 

1443. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість кримінально-правових норм : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 
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право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пащенко Олександр Олександро-

вич ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ, [Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого]. — Одеса, 2019. — 34 с. — Бібліогр.: с. 25—31. — 100 пр. — 

[2019-1385 А] УДК 343.211:343.97 

На ступінь кандидата 

1444. Аракелян Р. Ф. Впровадження інституту медіації в кримінальне 

процесуальне законодавство України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Аракелян Роза Фердінандівна ; Держ. фіскал. служба 

України, Ун-т держ. фіскал. служби України, [ВНЗ "Нац. акад. упр."]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

0361 А] УДК 343.1:[347.925:347.921.3]](477) 

1445. Бабіков О. П. Кримінально-правова характеристика пропозиції, обіцянки або 

надання неправомірної вигоди службовій особі юридичної особи приватного права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бабіков Олександр Петрович ; М-во 

внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — 

[2019-1123 А] УДК 343.35(477) 

1446. Барвенко В. К. Початковий етап розслідування порушень правил 

охорони вод та забруднення моря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук (д-ра філософії) : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Барвенко Віталій Костянтинович ; М-во 

внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 

обл.), 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0562 А] 

 УДК 343.98:504(26)](477) 

1447. Беспаль О. Л. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам 

проти життя та здоров'я дітей, що вчиняються в сім'ї : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Беспаль Ольга Леонідівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 150 пр. — [2019-1082 А] 

 УДК 343.9:343.62-053.2 

1448. Білоус О. Д. Здійснення виклику слідчим, прокурором, судового виклику 

у досудовому розслідуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Білоус Олег Дмитрович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. 

внутр. справ. — Київ, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-1364 А] УДК 343.132 

1449. Бондаренко О. Г. Розслідування заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що 

спричинили смерть потерпілого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Бондаренко Олена Григорівна ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0603 А] 

 УДК 343.98:343.615 

1450. Бундз Р. О. Особлива жорстокість, як ознака злочинів, що вчиняються 

неповнолітніми: детермінанти та попередження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-
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виконав. право" / Бундз Ростислав Олегович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1162 А] УДК 343.62:343.91-053.6 

1451. Буркаль В. С. Протидія транснаціональній організованій злочинності у 

сфері економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Буркаль Віта 

Сергіївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-0924 А] УДК 343.9:343.37 

1452. Варшавець Я. Л. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених 

проти інкасації грошових коштів шляхом розбою : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Варшавець Ярослав Леонідович ; ПВНЗ 

"Європ. ун-т", [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0685 А] УДК 343.98:343.71 

1453. Волошанівська Т. В. Засада забезпечення права на захист у кримі-

нальному провадженні в контексті європейських стандартів справедливого судового 

розгляду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Волошанівська Тетяна Володимирівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 

2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0647 А] 

 УДК 343.121.4:341.231.14(4) 

1454. Герасимов О. В. Протидія злочинності у банківській сфері : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Герасимов Олексій Володимирович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). 

— 100 пр. — [2019-0606 А] УДК 343.85:336.71 

1455. Грицак Х. М. Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом 

як захід забезпечення кримінального провадження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 

експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Грицак Христина Михайлівна ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1170 А] УДК 343.263 

1456. Звоненко О. О. Кримінальна відповідальність за порушення правил, 

норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Звоненко Олена Олександрівна ; ПрАТ "ВНЗ 

"Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-0612 А] УДК 343.346.5(477) 

1457. Кабанець Л. В. Засоби запобігання незаконному позбавленню волі або 

викраденню людини: міжнародний досвід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Кабанець Людмила Валеріївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. 

фіскал. служби України, [ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-0935 А] УДК 343.9:343.432 

1458. Маілунц Б. Е. Суб'єкти кримінального переслідування у досудовому 

провадженні та у провадженні в суді першої інстанції : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; 

суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Маілунц Белла Еріківна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-0746 А] УДК 343.13 

1459. Маслова О. О. Кримінально-правова характеристика обстановки вчи-

нення злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Маслова Олена 

Олегівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-1023 А] УДК 343.23 

1460. Михайленко В. В. Реалізація засади верховенства права у криміналь-

ному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Михайленко Віра Володимирівна ; М-во внутр. справ України, 

Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-1420 А] УДК 343.13.021 

1461. Ніколенко Р. О. Кримінально-правова протидія зловживанню повно-

важеннями особами, які надають публічні послуги : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Ніколенко Роман Олегович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — 

Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0824 А]

 УДК 343.9:343.35 

1462. Павелко Ю. Р. Методика розслідування злочинів, пов'язаних із за-

раженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною 

хворобою або венеричною хворобою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Павелко Юрій Романович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — Львів, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1181 А] УДК 343.132:343.617 

1463. Попій Д. С. Призначення покарання за незакінчений злочин в кримі-

нальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Попій 

Дмитро Сергійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, 

[Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Харків, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1146 А] УДК 343.24(477) 

1464. Попович О. С. Терористичний акт: поняття, склад злочину, кваліфі-

кація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Попович Ольга Стані-

славівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1030 А] УДК 343.326 

1465. Ромасєв О. В. Оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, про-

курора 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" / Ромасєв Олександр Васильович ; Держ. 

фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, [Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0592 А] УДК 343.155:343.16-043.3 

1466. Рябчук С. В. Кримінологічна характеристика та запобігання гральному 

бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 
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"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рябчук Святослав 

Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності 

ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-0545 А] УДК 343.9:343.56](477) 

1467. Савчук М. В. Організаційно-тактичне забезпечення розслідування теро-

ристичних актів, вчинених з використанням вибухових пристроїв : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Савчук Микола 

Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права"]. — Львів, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

1189 А] УДК 343.132:343.326 

1468. Самойлова О. М. Кримінологічна характеристика, детермінація та 

запобігання умисним вбивствам та умисним тяжким тілесним ушкодженням, що 

вчиняються особами похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Самойлова Олена Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. 

проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0546 А] УДК 343.91-053.9:343.61](477) 

1469. Семенюк Н. М. Час вчинення злочину за кримінальним правом 

України : (доктринал., законодав. та практ. аспекти) : 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. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0830 А] 

 УДК 343.23-044.7(477) 

1470. Сідєльніков А. В. Спеціальні знання в діяльності адвоката-захисника : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Сідєльніков Артем Вікторович ; Акад. адвокатури України. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0954 А] УДК 343.121.4:347.965 

1471. Суходубов В. С. Основи методики розслідування вбивств, поєднаних з 

відчуженням житла громадян : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Суходубов Володимир Сергійович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — 

[2019-1592 А] УДК 343.98:[343.61+343.74 

1472. Сухомлин Ю. В. Подання, розгляд і вирішення клопотань учасників 

кримінального провадження на стадії досудового розслідування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Сухомлин Юлія 

Володимирівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

1349 А] УДК 343.132 

1473. Торбєєв М. О. Злочини проти радіаційної безпеки: кримінологічна 

характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Торбєєв Микола Олександрович ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 150 пр. — [2019-

1118 А] УДК 343.9:343.34:614.876 
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1474. Фокін Я. Ф. Розслідування злочинів у сфері забезпечення призову та 

мобілізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Фокін Ярослав Федорович ; ПВНЗ "Європ. ун-т", [Ун-т держ. фіскал. 

служби України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2019-0837 А] УДК 343.9:343.343.5 

1475. Черепій П. П. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з 

особливою жорстокістю за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Черепій Петро Петрович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2019-1077 А] УДК 343.611(477) 

344 Особливі види кримінального права. Військове,  

військово-морське, військово-повітряне право 

На ступінь кандидата 

1476. Полегенька О. Р. Суб'єкт військових злочинів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук (д-ра філософії) : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Полегенька Олена Русланівна ;  

М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-0590 А] УДК 344.023 

346 Господарське право. Правові основи державного  

регулювання економіки 

На ступінь доктора 

1477. Білоусов Є. М. Господарсько-правові засоби забезпечення економічної 

безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Білоусов Євген Миколайович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 42 с. — Бібліогр.: с. 34—38 

(38 назв). — 100 пр. — [2019-1522 А] УДК 346.14:351.863](477) 

1478. Возняковська К. А. Господарсько-правове регулювання відносин 

неспроможності банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Возняковська Крістіна Анатоліїв-

на ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36. — 

100 пр. — [2019-0968 А] УДК 346.92:[347.734:347.736 

1479. Смітюх А. В. Корпоративні права та корпоративні паї (частки): теорети-

ко-правові засади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Смітюх Андрій Володимирович ; 

НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Київ, 

2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (52 назви). — 130 пр. — [2019-1070 А] 

 УДК 346.27:347.2 

На ступінь кандидата 

1480. Авер'янова Є. В. Правове регулювання ліцензування господарської 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Авер'янова Євгенія Володимирівна ; НАН 
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України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(12 назв). — 130 пр. — [2019-1001 А] УДК 346.1:33.025.3 
1481. Петруня В. В. Поняття та система способів захисту прав суб'єктів госпо-

дарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право; госп.-процес. право" / Петруня Валентина Вікторівна ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-
0987 А] УДК 346.9 

1482. Пилипишин С. С. Правове регулювання розрахунків у господарській 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право; госп.-процес. право" / Пилипишин Станіслав Станіславович ; Приват. 
акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 19 с. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0326 А] УДК 346.62 

1483. Полякова К. В. Господарська компетенція органів місцевого само-
врядування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Полякова Крістіна Вікторівна ; 
НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 
(10 назв). — 130 пр. — [2019-0989 А] УДК 346.23 

1484. Солодченко С. В. Правове забезпечення реалізації контрольних функцій 
суб'єктів господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Солодченко Сергій 
Вікторович ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж., [Східноукр. нац. ун-т 
ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 
130 пр. — [2019-1071 А] УДК 346.2:346.5 

1485. Школьний Є. О. Правові засади участі держави в зовнішньоекономічній 
діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 
"Госп. право; госп.-процес. право" / Школьний Євген Олександрович ; Приват. 
акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [ДВНЗ "Київ. нац. екон.  
ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 
— 100 пр. — [2019-0356 А] УДК 346.22:346.5 

347 Цивільне право 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

1486. Ганжерлі А. О. Відмова від суб'єктивних цивільних прав в речових 
правовідносинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 
12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 
Ганжерлі Артур Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 
2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0811 А] 

 УДК 347.125 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

1487. Кравців Я. В. Продукти харчування як об'єкти цивільних прав : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 
цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Кравців Ярослав Васильович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Київ. ун-т права НАН України]. — Тернопіль, 2019. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0659 А] 

 УДК 347.23:[366.5:641 
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1488. Мазур В. В. Механізм цивільно-правового регулювання сервітутних 

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

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Мазур Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 

[Ін-т законодавства Верховної Ради України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0462 А] УДК 347.26(477) 

347.4 Зобов'язальне право. Договори. Угоди 

На ступінь доктора 

1489. Бабаскін А. Ю. Кредитні відносини у цивільному праві України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Бабаскін Анатолій 

Юрійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. 

— 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29. — 100 пр. — [2019-0723 А] УДК 347.457(477) 

На ступінь кандидата 

1490. Куцин А. В. Відшкодування шкоди, завданої органом місцевого само-

врядування у сфері нормотворчої діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Куцин Антон Васильович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. 

акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

0504 А] УДК 347.426.6:352.073.1 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Спадкоємці. Наступники 

На ступінь кандидата 

1491. Березовська К. І. Правове регулювання відносин усиновлення з іно-

земним елементом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Березовська Каріна Іллінічна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Одеса, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

1362 А] УДК 347.633-054.6(477) 

1492. Уразовська О. С. Спадкування права на земельну ділянку за законо-

давством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Уразовська Ольга Сергіївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0877 А] 

 УДК 347.66:347.235](477) 

347.7 Комерційне (торговельне) право. Право  

акціонерних товариств 

На ступінь доктора 

1493. Кушнір І. М. Будівельна діяльність як об'єкт податково-правового 

регулювання: проблеми законодавства, теорії та практики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Кушнір Ігор Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної 

Ради України. — Київ, 2019. — 41 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 31—37. — 100 пр. 

— [2019-1100 А] УДК 347.73:336.22]:69 
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На ступінь кандидата 

1494. Андрущенко Г. С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Андрущенко Галина 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0561 А] УДК 347.73:336.14](477) 

1495. Киценко О. П. Правове регулювання державної фінансової підтримки 

лісового господарства в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Киценко Олександр Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

1573 А] УДК 347.73:630*6](477) 

1496. Пономарьова О. О. Цивільно-правові аспекти реалізації майнових прав 

інтелектуальної власності в сфері медицини в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Пономарьова Олена Олександрівна ; Тернопіл. нац. 

екон. ун-т, [НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України]. — Тернопіль, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0330 А] 

 УДК 347.77:61](477) 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

1497. Грабовська О. О. Теоретико-правові проблеми доказування у цивіль-

ному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Грабовська Оксана Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (38 назв). — 100 пр. — [2019-1247 А] 

 УДК 347.94(477) 

На ступінь кандидата 

1498. Артем'єва Н. П. Професійна правнича допомога у судовому процесі 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Артем'єва Наталія Павлівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-1562 А] УДК 347.965.4(477) 

1499. Горецький О. В. Процедури примирення в цивільному судочинстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Горецький Олег 

Васильович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0448 А] 

 УДК 347.91:177.7 

1500. Захаров П. С. Доказування у справах про відшкодування шкоди, за-

подіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у цивільному процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Захаров Павло 

Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1250 А] УДК 347.94(477) 
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1501. Карпушова К. Г. Судові акти в системі податково-правового регулю-

вання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Карпушова Катерина 

Геннадіївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України, [Київ. міжнар. ун-т]. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0855 А] 
 УДК 347.931:336.225.1 

1502. Лєзін Є. Є. Забезпечення доказів в цивільному процесі України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Лєзін Євгеній 
Євгенович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1260 А] УДК 347.94(477) 

1503. Пацкан Н. В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Пацкан Наталія Василівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0412 А] УДК 347.965.2 

1504. Шпак М. В. Професійне представництво адвоката у цивільному процесі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. 
право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Шпак Максим 

Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2018. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0760 А] УДК 347.965.43 

1505. Шпенова П. Ю. Апарат суду в системі організаційного забезпечення 
судової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Шпенова Поліна 

Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2019-1519 А] УДК 347.96 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

1506. Ганечко О. М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. 

право; право соц. забезп." / Ганечко Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Нац. ун-т "Остроз. акад."]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 31—33 

(35 назв). — 100 пр. — [2019-1088 А] УДК 349.232(477) 

1507. Зубрицький М. І. Проблеми юридичної відповідальності державних 

службовців у трудовому праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Зубрицький Микола 
Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—37 (37 назв). — 100 пр. — [2019-1091 А] УДК 349.2:35.08](477) 

1508. Сімутіна Я. В. Юридичні факти в механізмі правового регулювання 

трудових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 
спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Сімутіна Яна Володимирівна ; Нац. 

ун-т "Одес. юрид. акад.", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. 

— Одеса, 2019. — 43 с. — Бібліогр.: с. 32—39 (70 назв). — 100 пр. — [2019-0512 А]

 УДК 349.2:331.106/.109 

На ступінь кандидата 

1509. Бойко А. К. Правове регулювання працевлаштування молоді : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право 
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соц. забезп." / Бойко Анастасія Костянтинівна ; М-во внутр. справ України, Донец. 

юрид. ін-т МВС України, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2019-1083 А] УДК 349.22(477) 

1510. Малишевська З. Я. Правове регулювання режиму робочого часу в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Малишевська Зоя Ярославівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1102 А] УДК 349.235(477) 

1511. Медвецька О. О. Правове регулювання охорони праці творчих праців-

ників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Медвецька Ольга Олексіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1139 А] УДК 349.2:331.105.2-057.16 

1512. Орлова Н. Г. Особливості правового регулювання трудових відносин 

працівників водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Орлова Наталія 

Геннадіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—17. — 100 пр. — [2019-1061 А] УДК 349.2:656.6.07 

1513. Попова-Коряк К. О. Особливості правового регулювання праці науково-

педагогічних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Попова-Коряк Каріна Олексіївна ; 

М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України, [Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1185 А] УДК 349.2:37-051 

1514. Сиротнікова Я. Є. Юридичні фікції в трудовому праві України : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Сиротнікова Яна Євгенівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-1115 А]

 УДК 349.2(477) 

1515. Шрамко О. В. Право працівника на належні, безпечні та здорові умови 

праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 

"Труд. право; право соц. забезп." / Шрамко Олександр В'ячеславович ; Нац. юрид. 

ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16. — 

100 пр. — [2019-1559 А] УДК 349.24 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь доктора 

1516. Сокоринський Ю. В. Доктрина правового регулювання пенсійного 

забезпечення в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Сокоринський Юрій Володи-

мирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира 

Даля]. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (33 назви). — 100 пр. — [2019-

1154 А] УДК 349.3(477) 

На ступінь кандидата 

1517. Алієва С. Т. К. Соціальне забезпечення працівників-мігрантів в Україні 

та країнах ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
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спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Алієва Саміра Тарлан Кизи ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2019-1122 А] УДК 349.3:331.105.2-057.16-054.72](477+4-6ЄС) 
1518. Соловйов О. В. Правове регулювання загальнообов'язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / 
Соловйов Олексій Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 
Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-0832 А] 

 УДК 349.3:368.94.031.042 
1519. Федчишина К. В. Єдність і диференціація у праві соціального забез-

печення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.05 
"Труд. право; право соц. забезп." / Федчишина Катерина Вікторівна ; Нац. юрид. ун-т 
ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 
100 пр. — [2019-1515 А] УДК 349.3 

349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь кандидата 

1520. Заплітна І. А. Правове забезпечення паювання земель в Україні : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Заплітна Ірина Анатоліїв-
на ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 21 с. — 
Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1133 А] УДК 349.41(477) 

1521. Кулинич А. П. Правовий режим земель міських територіальних громад в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 
"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Кулинич Антон 
Павлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 
100 пр. — [2019-0460 А] УДК 349.41:352](477) 

1522. Одарюк М. П. Правове регулювання процедур у земельному праві : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. 
право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Одарюк Михайло 
Павлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1140 А] УДК 349.41 

1523. Осадчий С. Ю. Правові засади використання та охорони земель трубо-
провідного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 
[спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / 
Осадчий Сергій Юрійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1143 А] УДК 349.4 

1524. Хорошевська О. І. Правові аспекти паювання майна колективних 
сільськогосподарських підприємств в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; 
природоресурс. право" / Хорошевська Олександра Ігорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). 
— 100 пр. — [2019-1557 А] УДК 349.42(477) 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища 

На ступінь кандидата 

1525. Джерелій В. В. Правова охорона навколишнього природного середовища 
в містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 
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"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Джерелій Валерій 
Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0298 А] УДК 349.6 

1526. Жидан О. С. Правовий режим боліт в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. 

право; природоресурс. право" / Жидан Орест Степанович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника"]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (16 назв). — 100 пр. — 

[2019-1090 А] УДК 349.6:502.51(285.3)](477) 

1527. Коваленко Б. В. Юридична природа стандартів як джерел екологічного 

права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.06 

"Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Коваленко Богдан 

В'ячеславович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Київ. нац.  

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-1534 А] УДК 349.6 

1528. Нестерова Н. І. Принцип раціонального використання природних ре-

сурсів в екологічному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Нестерова Наталя Іванівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — 

Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0322 А]

 УДК 349.6(477) 

1529. Орленко М. І. Правові засади дозвільної системи в галузі використання 

та охорони надр в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Орленко Марта Ігорівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1547 А] УДК 349.6:502.7](477) 

1530. Смолярчук Р. Ф. Правовий режим лісів колишніх колективних сільсько-

господарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Смолярчук Роман Федорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

1116 А] УДК 349.6:630*26](477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь кандидата 

1531. Жиденко Н. А. Сучасні тенденції управління професійним розвитком 

персоналу органів державної влади в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Жиденко Надія Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т 

підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0611 А] УДК 35.088.6:005.21](477) 

1532. Кухарева Г. П. Світові тенденції розвитку концепцій публічного управ-

ління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Кухарева Ганна Петрівна ; Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2019. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0941 А] 

 УДК 35.077:005.34](100) 
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1533. Селіванов С. В. Механізми розвитку кадрового потенціалу державної 

служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Селіванов Сергій Володимирович ; Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1346 А] УДК 35.08:331.108](477) 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

1534. Дяченко О. П. Механізми державного регулювання процесів протидії 

розвитку тіньової економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Дяченко Олексій 

Петрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 34 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 27—31 (40 назв). — 130 пр. — [2019-0528 А] 

 УДК 351.82:343.37](477) 

1535. Євсюков О. П. Уніфікація механізмів державного управління соціально-

економічною безпекою в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук 

з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Євсюков Олександр Петрович ; 

Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. ун-т цивіл. захисту України]. — Київ, 2019. 

— 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (35 назв). — 100 пр. — [2019-0573 А] 

 УДК 351.863(477) 

1536. Мельничук Л. М. Модернізація державного управління соціальним 

розвитком регіонів України в умовах децентралізації : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Мельничук Лариса Михайлівна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості 

України, [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Київ, 2019. — 36 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 29—33 (55 назв). — 100 пр. — [2019-0620 А] 

 УДК 351:316.4](477-32) 

1537. 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, 2019. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 35—37 (36 назв). — 100 пр. — [2019-1422 А] 

 УДК 351.851:378.046-021.68 

На ступінь кандидата 

1538. Аль-Атті Амер. Механізми публічного управління випереджаючим 

розвитком економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Аль-Атті Амер ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-0521 А] УДК 351.82(477) 

1539. Базика С. К. Механізми парламентського контролю у сфері публічних 

фінансів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Базика Сергій Костянтинович ; Хмельниц. 

облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0362 А] 

 УДК 351.72:342.531.42](477) 
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1540. Бриль М. В. Програмно-цільовий підхід до забезпечення розвитку 

сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Бриль Марина Василівна ; Нац. акад. 

держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-1324 А] УДК 352:005.21](1-22) 

1541. Віліжінський В. М. Відтворення національних традицій врядування в 

системі місцевого самоврядування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Віліжінський 

Віктор Миколайович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2019-0569 А] УДК 352(477)(091) 
1542. Войновський М. М. Посилення інституційної спроможності системи 

місцевого самоврядування через розвиток об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.04 "Місц. самоврядування" / Войновський Микола Миколайович ; Одес. регіон. 
ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0570 А] 

 УДК 352:[347.19:347.238.3 

1543. Говорун С. В. Державне управління у сфері забезпечення пожежної 

безпеки в Україні: аспекти інституційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / 

Говорун Сергій Васильович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. 

регіон. ін-т держ. упр., [Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. 

при Президентові України]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 
(20 назв). — 100 пр. — [2019-0931 А] УДК 351.78:614.84](477) 

1544. Гуненкова О. В. Надання адміністративних муніципальних послуг в 

умовах децентралізації влади України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. самоврядування" / Гуненкова Оксана 

Вікторівна ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 
України. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 100 пр. — 

[2019-0571 А] УДК 352.078:338.465](477) 

1545. Зайцев Д. Б. Механізми державного регулювання розвитку "зеленої" 

енергетики : (на прикладі Рівнен. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Зайцев Дмитро 

Борисович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2019. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0530 А] 

 УДК 351.82:620.92](477.81) 
1546. Ільчанінова Н. І. Механізм надання адміністративних послуг в умовах 

реформування територіальної організації влади в Україні : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / 

Ільчанінова Наталія Іванівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1571 А] 
 УДК 352/354.07(477) 

1547. Книшик С. І. Реформування системи державного управління загальною 

середньою освітою в Україні в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія 
держ. упр." / Книшик Світлана Іванівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0937 А] УДК 351.851(477:4-6ЄС) 
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1548. Лаврентій Д. С. Механізм державно-приватного партнерства в процесі 

реформування сфери охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Лаврентій 

Дмитро Степанович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 130 пр. — [2019-0399 А] 

 УДК 351.77(477) 

1549. Ларін С. В. Захист національних цінностей у сфері національної безпеки 

України: державно-управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Станіслав Васильович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0579 А] 

 УДК 351.86(477):316.752(=161.2) 

1550. Левченко С. О. Механізми реформування податкової політики в Україні 

в контексті впровадження нових моделей публічного управління : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Левченко Сергій Олександрович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України, [Харків. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України]. — Харків, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0697 А]

 УДК 351.713(477) 

1551. Ліснича В. М. Механізми реалізації державно-приватного партнерства в 

інноваційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Ліснича Вікторія Миколаївна ; Ін-т підгот. 

кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0898 А] УДК 351.072:330.341.1 

1552. Мазій І. В. Державне регулювання розвитку волонтерської діяльності в 

Україні щодо посилення обороноздатності держави : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.05 "Держ. упр. у сфері держ. безпеки 

та охорони громад. порядку" / Мазій Інна Василівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. 

ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). 

— 100 пр. — [2019-0404 А] УДК 351.86:364-322](477) 

1553. Паянова Л. В. Удосконалення механізмів державного управління 

розвитком економічного співробітництва між Україною та ЄС : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Паянова Ліана Володимирівна ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості 

України, [Донец. держ. ун-т упр.]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0909 А] УДК 351.82:339.94(477:4-6ЄС) 

1554. Подорваний В. К. Механізми державного регулювання соціального 

розвитку закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Подорваний Володимир Костянтинович ; Нац. ун-т цивіл. захисту України. — 

Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

0709 А] УДК 351.851:378 

1555. Сухомлин В. Б. Формування та реалізація державної політики у сфері 

зайнятості населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Сухомлин Віктор Борисович ; Ін-т 

підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2019-0913 А] УДК 351.82:331.5](477) 
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1556. Хитько М. М. Стратегічне планування у системі державного управління 

освітою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 

25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хитько Майя Миколаївна ; Нац. ун-т цивіл. 

захисту України, [Комун. закл. вищ. освіти "Дніпров. акад. неперерв. освіти" 

Дніпропетров. облради]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-1158 А] УДК 351.851:005.51 

1557. Хлапонін Д. Ю. Механізми державного управління створенням та 

функціонуванням кіберфізичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Хлапонін Дмитро 

Юрійович ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0917 А] 

 УДК 351.82:004.946.5.056 

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво.  

Воєнні науки. Оборона. Збройні сили 

На ступінь кандидата 

1558. Шалигіна Н. П. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі в 

міжнародних миротворчих операціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шалигіна Наталя 

Петрівна ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1160 А] 

 УДК 355.232:316.454.52:81'243 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

1559. Мільто Л. О. Розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці 

освіти Росії (середина XVIII — кінець XX століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

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

освіти дорослих ім. Івана Зязюна. — Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 29—35 

(67 назв). — 100 пр. — [2019-0787 А] УДК 37.013(470-89)"17/19" 

1560. Пєхота Б. А. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із 

маргінальних сімей в Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Беата Анна Пєхота ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(62 назви). — 100 пр. — [2019-0364 А] УДК 37.013.42(438) 

На ступінь кандидата 

1561. Бачинська М. В. Педагогічна і науково-методична діяльність Н. Й. Во-

лошиної (1940—2010 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Бачинська Марина 

Володимирівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 100 пр. — [2019-1243 А] УДК 37.013(477)"1940/2010"(092) 
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1562. Брежнєва С. Б. Розвиток етноконфесійної музичної освіти менонітів-
колоністів на Півдні України (кінець ХVIII — початок ХХ століття) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Брежнєва Світлана Борисівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.:  
с. 17—19 (28 назв). — 100 пр. — [2019-1003 А] 

 УДК 37.013.43:78:276.5-67](477.7)"17/19" 
1563. Листюк С. О. Сімейне виховання в системі освіти Японії (друга поло-

вина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Листюк Світлана 
Олександрівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — 
Кропивницький, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2019-
0821 А] УДК 37.018.1(520)"195/201" 

1564. Мотуз Т. В. Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній 
педагогічній думці (друга половина ХХ — початок ХХІ століть) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Мотуз Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. держ. пед. ун-т". 
— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 
100 пр. — [2019-0408 А] УДК 37.013:316.647.5](477)"195/201" 

1565. Надєждіна І. М. Просвітницько-педагогічна діяльність інтелігенції на 
Півдні України (друга половина ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Надєждіна Ірина Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 
Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — 
Тернопіль, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0864 А]
 УДК 37.013-057.4(477.7)"185/191" 

1566. Сидоренко Н. В. Розвиток освіти національних меншин у Північно-
Східній Україні у 20-х — 30-х роках ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Сидоренко Наталія Володимирівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — 
Суми, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0831 А] 

 УДК 37.014-054.57(477-18)"192/193" 
1567. Синишин Л. О. Розвиток художньо-промислової освіти Галичини 

(кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Синишин Лілія Орестівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). 
— 105 пр. — [2019-1590 А] УДК 37.091:745/749](477.83/.86)"189/195" 

1568. Яців О. І. Педагогічні ідеї та культурно-просвітницька діяльність 
Миколи Шлемкевича (1894—1966 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Яців Оксана 
Ігорівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 
2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1480 А] 

 УДК 37.013(477)"19"(092) 

373 Види закладів загальної середньої освіти 

На ступінь доктора 

1569. Бойченко М. А. Теоретичні та методичні засади освіти обдарованих 

школярів у США, Канаді та Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Бойченко Марина Анатоліївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 

2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—41 (70 назв). — 100 пр. — [2019-0806 А] 
 УДК 373.091.21-056.45(73+71+410) 

На ступінь кандидата 

1570. Вербенець А. А. Розвиток інклюзивного навчання в середніх освітніх 
закладах Мальти (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Вербенець Анна Андріївна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг 
(Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — 
[2019-1164 А] УДК 373.04(458.2)"195/201" 

1571. Єрьоміна Л. Є. Соціально-педагогічні умови формування у вихованців 
закладу інтернатного типу готовності до сімейного життя : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Єрьоміна Лілія 
Євгенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання, [Мелітопол. держ. 
пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1568 А] УДК 373.018.32:[373.017:316.36 

1572. Лещенко П. А. Організаційно-педагогічні умови застосування комп'ю-
терних ігор у навчальному процесі середніх навчальних закладів США : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Лещенко Петро Анатолійович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-
роленка. — Полтава, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2019-0506 А] УДК 373.3/.5.091.33-027.22:[004.9:794]](73) 

1573. Литовченко Г. В. Тенденції розвитку змісту шкільних підручників із 
образотворчого мистецтва у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ — 
початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Литовченко Ганна 
Вадимівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0580 А] 

 УДК 373.3/.5.016:75]-043.86:373.5.091.64](477)"195/201" 
1574. Раструба Т. В. Розвиток особистісно орієнтованої музичної освіти дітей 

шкільного віку в Україні (остання чверть ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та 
історія педагогіки" / Раструба Тетяна Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя]. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (23 назви). — 120 пр. — [2019-0467 А] 

 УДК 373.3/.5.015.31:78](477)"197/201" 
1575. Самойлова Ю. І. Тенденії розвитку інноваційних шкільних мереж у 

США в кінці ХХ — на початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Самойлова Юлія Ігорівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1068 А] 

 УДК 373.3/.5.091:005.591.6](73)"198/201" 
1576. Ткаченко В. І. Тенденції розвитку шкільної мовної освіти в Україні 

(1959—2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ткаченко Вікторія Іванівна ; Терно-
піл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. 
освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 
(21 назва). — 100 пр. — [2019-0269 А] УДК 373.3/.5.016:81](477)"1959/2013" 
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1577. Чубінська Н. Б. Організаційно-виховні аспекти діяльності директора 
загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Чубінська Наталія Богданівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 
100 пр. — [2019-1518 А] УДК 373.3/.5.091.113(477)"195/200" 

373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь доктора 

1578. Брежнєва О. Г. Теорія і практика математичного розвитку дітей 3—6 
років у системі дошкільної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 
наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Брежнєва Олена Геннадіївна ; Нац. акад. 
пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 29—35 (71 назва). — 100 пр. — [2019-0726 А] УДК 373.2.015.31:51 

На ступінь кандидата 

1579. Карагозлю Ф. Педагогічні умови взаємодії закладу дошкільної освіти із 
сім'єю у полікультурному вихованні старших дошкільників : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 
Карагозлю Фатма ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 
— Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). 
— 100 пр. — [2019-0388 А] УДК 373.2.064.1:316.72 

1580. Семеняко Ю. Б. Виховання у дітей старшого дошкільного віку основ 
культури використання медіапродукції у закладах дошкільної освіти : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / 
Семеняко Юлія Борисівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання, 
[Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 
(26 назв). — 100 пр. — [2019-0594 А] УДК 373.2.015.31:070 

1581. Ходаковська Л. В. Розвиток дошкільної освіти на Півдні України (друга 
половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ходаковська 
Лідія Вікторівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, [Комун. ВНЗ "Херсон. 
акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Полтава, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1196 А] УДК 373.2(477.7)"195/201" 

1582. Шкляр Н. А. Формування позитивного ставлення у дітей четвертого 
року життя до закладу дошкільної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 "Дошк. педагогіка" / Шкляр Наталія Анатоліївна ; 
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1079 А] 

 УДК 373.2.06:316.613.42 

373.3 Початкова школа. Початковий рівень 

На ступінь кандидата 

1583. Гамза А. В. Формування текстотворчих умінь в учнів початкових класів 
у процесі вивчення дієслова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гамза Анна Володимирівна ; 
Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2019. — 
22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 104 пр. — [2019-0766 А] 

 УДК 373.3.016:811.161.2'367.625 
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1584. Коча І. А. Формування здорового способу життя учнів початкової школи 
(друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 
Коча Інна Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комун. 
ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2019. — 18 с. 
— Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0860 А] 

 УДК 373.3.015.31:613](477)"195/201" 
1585. Лахмотова Ю. В. Навчання іноземних мов молодших школярів у школах 

КНР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 
педагогіка та історія педагогіки" / Лахмотова Юлія Валеріївна ; Харків. нац. пед. ун-т 
ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 
100 пр. — [2019-0247 А] УДК 373.3.016:81'243](510) 

1586. Рахманова О. К. Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших 
школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 
Рахманова Оксана Кахрамонівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(18 назв). — 100 пр. — [2019-1064 А] УДК 373.3.015.31:78 

1587. Ростикус Н. П. Система ситуаційних вправ як засіб формування 
діалогічного мовлення учнів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ростикус 
Надія Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Глухів. нац. пед. ун-т 
ім. Олександра Довженка]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(19 назв). — 104 пр. — [2019-0416 А] УДК 373.3.016:81-028.31 

1588. Свйонтик О. О. Читанка як засіб формування відповідальності в учнів 
початкової школи (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 
педагогіки" / Свйонтик Олександра Олександрівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т 
ім. Івана Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(22 назви). — 100 пр. — [2019-0593 А] УДК 373.3.015.31:028](477)"195/201" 

373.5 Базова та профільна середня освіта 

На ступінь доктора 

1589. Журба К. О. Теоретико-методичні засади виховання смисложиттєвих 
цінностей у школярів основної і старшої школи : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Журба 
Катерина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — 
Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (57 назв). — 100 пр. — [2019-
0385 А] УДК 373.5.015.31:316.752 

1590. Ткачов А. С. Система формування ключових компетентностей ін-
телектуально здібних учнів основної школи у процесі вивчення суспільствознавчих 
предметів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 
"Теорія навчання" / Ткачов Артем Сергійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (73 назви). — 
100 пр. — [2019-0270 А] УДК 373.5.015.311:[373.5.016:3 

На ступінь кандидата 

1591. Ворон О. Г. Управління розвитком інформаційної культури директора 

загальноосвітнього навчального закладу в післядипломній освіті : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук (д-ра філософії) : [спец.] 13.00.06 "Теорія і 

методика упр. освітою" / Ворон Ольга Григорівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1526 А] УДК 373.5.091.113:005.336.5:004 

1592. Дем'янишин В. М. Професійне самовизначення старшокласників щодо 

військової служби за контрактом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дем'янишин Володимир 

Миколайович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Нац. акад. Нац. 

гвардії України, М-во внутр. справ України]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0732 А] 

 УДК 373.5.017.4:[331.54:355.216 

1593. Могорита В. М. Трансформація змісту шкільних підручників з історії 

для загальноосвітніх навчальних закладів України (1991—2017 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Могорита Віктор Михайлович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана 

Франка. — Дрогобич (Львів. обл.), 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-0583 А] 

 УДК 373.5.016:94]-044.922:373.5.091.64](477)"1991/2017" 

1594. Панченко Є. А. Формування лідерських якостей старшокласників 

засобами неформальної освіти у США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Панченко 

Єлизавета Андріївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Уман. держ. пед. 

ун-т ім. Павла Тичини]. — Суми, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-1062 А] УДК 373.5.015.31:316.46](73) 

1595. Прокопчук М. М. Формування мовних компетенцій в учнів основної 

школи : (англ. мова після нім.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Прокопчук Марія Мико-

лаївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (30 назв). — 100 пр. — [2019-0466 А] 

 УДК 373.5.016:[811.111+811.112.2 

1596. Пронікова І. В. Розвиток шкільної економічної 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" / Пронікова Ірина 

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

[Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського, Чернігів. 

облрада]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1226 А] УДК 373.5:33](477)"199/201" 

1597. Хомич О. Л. Формування просоціальної поведінки учнів основної школи 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хомич 

Олена Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1159 А]

 УДК 373.5.015.31:316.627:004.77 

374 Позашкільна освіта й підготовка. Подальша освіта. Самоосвіта 

На ступінь доктора 

1598. Махиня Н. В. Тенденції розвитку освіти дорослих у країнах Європей-

ського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
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13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Махиня Наталія Володимирівна ; 

Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 30—35 (54 назви). — 120 пр. — [2019-1508 А] УДК 374.7.014(4-6ЄС) 

На ступінь кандидата 

1599. Гусаченко О. П. Методика формування музично-творчого потенціалу 

підлітків у позаурочній співацькій діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гусаченко 

Оксана Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1495 А] 

 УДК 374.015.31:784]-053.6 

1600. Ніколаєнко Л. І. Розвиток музично-творчих здібностей дітей 6—7 років 

у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ніколаєнко Лариса 

Іванівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1059 А] 

 УДК 374.015.31:78]-053.5 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь доктора 

1601. Лисенко О. М. Теоретичні і методичні засади формування професійно-

ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів у системі 

фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Лисенко Олександра Миколаївна ; 

Хмельниц. нац. ун-т, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. — 

Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (45 назв). — 100 пр. 

— [2019-1578 А] УДК 377.8+378.147]:373.2.011.3-051 

На ступінь кандидата 

1602. Давискиба В. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Давискиба Вячеслав Олександрович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". 

— Слов'янськ (Донец. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-0731 А] УДК 377.3:656.071.1 

1603. Макогін О. В. Педагогічні умови організації виробничої практики 

майбутніх фахівців будівельного профілю в коледжах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Макогін Оксана Василівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Нац. пед. ун-т  

ім. М. П. Драгоманова]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1262 А] УДК 377.36.091.33-027.22:69 

378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

1604. Ачкан В. В. Формування готовності майбутнього вчителя математики до 

інноваційної педагогічної діяльності у процесі вивчення дисциплін методичної 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Ачкан Віталій Валентинович ; Черкас. нац. ун-т 
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ім. Богдана Хмельницького, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Черкаси, 2019. — 40 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 30—37 (65 назв). — 150 пр. — [2019-1484 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:51 

1605. Базильчук О. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до роботи з відновлення здоров'я 

спортсменів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Базильчук Олег Вікторович ; Хмельниц. нац. ун-т. 

— Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (41 назва). — 

100 пр. — [2019-1485 А] УДК 378.147:615.8 

1606. Башкір О. І. Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки у вищих 

педагогічних навчальних закладах України (початок ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Башкір Ольга Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т 

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (47 назв). — 

100 пр. — [2019-0564 А] УДК 378.091.12:001.8]:[378.4:37 

1607. Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетент-

ності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" ; 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Білявець 

Сергій Якович ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 120 пр. — [2019-0804 А] 

 УДК 378.147:351.746.1 

1608. Блажко О. А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

учителів до профільного навчання хімії учнів загальноосвітніх навчальних закладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Блажко Олег Анатолійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

педагогіки, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2019. — 

35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 110 пр. — [2019-0287 А] 

 УДК 378.011.3-051:54 

1609. Калаур С. М. Система професійної підготовки майбутніх фахівців со-

ціальної сфери до розв'язання конфліктів у професійній діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Калаур Світлана Миколаївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (89 назв). — 

100 пр. — [2019-0303 А] УДК 378.147:364:005.574 

1610. Костіна В. В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадап-

тації учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Костіна Валентина Вікторівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—38 

(94 назви). — 100 пр. — [2019-1576 А] УДК 378.147:37.013.42-051 

1611. Кошук О. Б. Теоретичні і методичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кошук 

Олександр Богданович ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Глухів (Сум. обл.), 2019. — 38 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 30—34 (43 назви). — 100 пр. — [2019-1335 А] УДК 378.147:631.3 
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1612. Лісовець О. В. Теорія та практика формування соціально-правової 

компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. 

педагогіка" / Лісовець Олег Васильович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (57 назв). — 100 пр. — [2019-0617 А] 

 УДК 378.4.147:364:34 

1613. Ляшкевич А. І. Теорія і практика морської освіти півдня України  

(30-ті роки ХІХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Ляшкевич 

Антоніна Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Комунал. ВНЗ 

"Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. облради]. — Тернопіль, 2019. — 34 с. — 

Бібліогр.: с. 27—31 (44 назви). — 100 пр. — [2019-0249 А] 

 УДК 378.147:656.61](477.7)"193/201" 

1614. Міровська М. Теорія і практика управління освітнім процесом на основі 

кейс-менеджменту в закладах вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. освітою" / Міровська 

Маріола ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — 

Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (27 назв). — 100 пр. — [2019-

0582 А] УДК 378.07 

1615. Опалюк Т. Л. Дидактичні засади формування соціальної рефлексії 

майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Опалюк 

Тетяна Леонідівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. — Київ, 2019. — 

43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (74 назви). — 100 пр. — [2019-1384 А] 

 УДК 378.147:37.011.3-05 

1616. Ребуха Л. З. Теоретичні і методичні засади фундаменталізації про-

фесійної підготовки майбутніх соціальних працівників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ребуха Лілія Зіновіївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2019. — 

39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (61 назва). — 100 пр. — [2019-1270 А] 

 УДК 378.147:364 

1617. Рідкодубська Г. А. Теорія і практика підготовки до професійної мобіль-

ності майбутніх працівників соціальної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Рідкодубська Ганна Анатоліївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. 

ун-т]. — Хмельницький, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—35 (43 назви). 

— 100 пр. — [2019-1271 А] УДК 378.147:364 

1618. Рускуліс Л. В. Методична система формування лінгвістичної компетент-

ності майбутніх учителів української мови у процесі вивчення мовознавчих 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Рускуліс Лілія Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т. 

— Херсон, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—38 (66 назв). — 100 пр. — [2019-

1230 А] УДК 378.011.3-051:811.161.2 

1619. Сідоров В. І. Система кроскультурної підготовки майбутніх фахівців 

галузі туризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 
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13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сідоров Вадим Ігоревич ; Хмельниц. нац. 

ун-т, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 100 пр. — [2019-0264 А] 
 УДК 378.035:316.72]:[378.147:338.48 
1620. Ткачук Г. В. Теоретичні і методичні засади практично-технічної під-

готовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Ткачук Галина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — 
Київ, 2019. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—36 (70 назв). — 100 пр. — [2019-0672 А]
 УДК 378.018-025.14:[37.011.3-051:004 

1621. Топольник Я. В. Система інформаційно-комунікаційної підтримки 
наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-
комунікац. технології в освіті" / Топольник Яна Володимирівна ; Держ. закл. "Луган. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Старобільськ 
(Луган. обл.), 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—41 (51 назва). — 100 пр. — [2019-
0673 А] УДК 378.24:001.89]:004.9 

1622. Упатова І. П. Теорія і практика методичної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Упатова Ірина Петрівна ; Комун. 
закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад.", Харків. облрада, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-
вороди. — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (55 назв). — 
100 пр. — [2019-0598 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051 

На ступінь кандидата 

1623. Алексінцева Т. В. Формування готовності майбутнього викладача по-
чаткових мистецьких навчальних закладів до застосування засобів артпедагогіки у 
професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 
[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Алексінцева Тетяна Валеріївна ; 
Хмельниц. нац. ун-т, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Хмельницький, 
2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1481 А]
 УДК 378.147:[37.011.3-051:7 

1624. Білоус Н. П. Формування професійно-комунікативної компетентності у 
майбутніх перекладачів авіаційної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Білоус Наталя 
Петрівна ; Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. — Кропивницький, 2019. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2019-0442 А]
 УДК 378.147:[81'255.2:629.73 

1625. Борисенко К. Б. Формування фахових компетентностей майбутніх 
учителів географії у процесі навчальних практик : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Борисенко Катерина Борисівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1407 А] 

 УДК 378.011.3-051:91 
1626. Брандибура І. Ю. Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук 

з політології в університетах Англії та Уельсу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
Брандибура Ірина Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 20 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0288 А] 

 УДК 378.4.147:32-027.21](410.1/.3) 
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1627. Ван Кань. Методика формування емоційно-образного мислення майбут-

ніх учителів музики у процесі навчання гри на скрипці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ван 

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

Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0290 А] УДК 378.011.3-051:78 

1628. Васиньова Н. С. Розвиток теорії управління вищими навчальними за-

кладами в Україні (остання чверть ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Васиньова Надія Сергіївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0808 А] УДК 378.07(477)"197/201" 

1629. Гавриленко А. О. Формування індивідуальних стратегій навчання сту-

дентів філологічних спеціальностей на засадах компетентнісного підходу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Гавриленко Анастасія Олегівна ; Нац. авіац. ун-т, [Чорномор. нац. ун-т 

ім. Петра Могили]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1086 А] УДК 378.091.31-059.1:80 

1630. Гавриш А. Л. Формування компетентності майбутніх лікарів загальної 

практики з використання діагностико-прогностичних технологій фізичного 

виховання та спорту у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гавриш 

Артем Леонідович ; Класич. приват. ун-т, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

150 пр. — [2019-1448 А] УДК 378.147:[61:796 

1631. Гоголь І. О. Формування культури професійного спілкування майбутніх 

маркетологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гоголь Ірина 

Олександрівна ; Укр. інж.-пед. акад., [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. 

справ України]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). 

— [2019-1290 А] УДК 378.147:339.138 

1632. Голубицька Н. О. Формування етнопедагогічної культури майбутнього 

вчителя музичного мистецтва в процесі вокально-хорового навчання : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Голубицька Надія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 

100 пр. — [2019-1492 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

1633. Грищук Ю. В. Розвиток педагогічної освіти у Республіці Польща в 

контексті європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Грищук 

Юлія Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (30 назв). — 104 пр. — [2019-1529 А] 

 УДК 378.011.3-051(438)"1980/2017" 

1634. Гульчук Т. М. Формування текстотвірної компетентності майбутніх 

судноводіїв у процесі навчання української мови : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гульчук 

Тетяна Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". 

— Одеса, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1130 А]

 УДК 378.147:811.161.2:656.6.071.1 
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1635. Гущина Н. І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових 

класів в умовах проектної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Гущина Наталія 

Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-1043 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051]:004 

1636. Доманюк О. М. Підготовка майбутніх вихователів до формування 

доброзичливості у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Доманюк 

Оксана Михайлівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Кременец. 

обл. гуманітар. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1010 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.2 

1637. Драч А. С. Формування читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами навчальних комп'ютерних програм : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Драч Анна Сергіївна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0381 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243]]:004.9 

1638. Ду Ханьфен. Методика формування психолого-педагогічної готовності 

майбутнього вчителя музики до диригентської діяльності та керівництва дитячим 

інструментальним ансамблем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ду Ханьфен ; Сум. держ. пед. 

ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — 

Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

0891 А] УДК 378.011.3-051:78 

1639. Дубовой О. В. Формування соціального здоров'я студентів спеціальної 

медичної групи у процесі фізичного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Дубовой 

Олександр Володимирович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". — 

Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-0651 А] УДК 378.042:613]:[378.016:796 

1640. Дудник О. М. Система педагогічних задач контекстної спрямованості у 

професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Дудник Оксана Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка". — Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0733 А] УДК 378.147:373.3.011.3-051 

1641. Жень Сіньян. Методика формування художньо-ціннісного ставлення 

майбутніх учителів музики до творчої самореалізації в процесі фахової підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Жень Сіньян ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [ДУ 

"Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0769 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

1642. Кондратенко Т. В. Формування економічної компетентності майбутніх 

учителів технологій у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 
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Кондратенко Тетяна Володимирівна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра 

Довженка. — Глухів (Сум. обл.), 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(27 назв). — 100 пр. — [2019-0613 А] УДК 378.011.3-051:62-028.31 

1643. Корсун Ю. О. Педагогічні умови формування професійної самосвідо-

мості у майбутніх інженерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Корсун Юлія Олегівна ; 

Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2019-0658 А] УДК 378.147:62 

1644. Костолович Т. В. Формування комунікативної компетентності майбут-

ніх учителів української мови і літератури у процесі навчання фонетики й орфоепії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Костолович Тетяна Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 

[Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(15 назв). — 104 пр. — [2019-0778 А] УДК 378.011.3-051:811.161.2 

1645. Кузько М. С. Професійна підготовка майбутніх геологів на бакалавр-

ському рівні із застосуванням ситуативного моделювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Кузько Маріанна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0459 А] 

 УДК 378.147:55 

1646. Куруч А. В. Формування політичної компетентності майбутніх офіцерів 

у вищих військових навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Куруч Анна 

Володимирівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0696 А] УДК 378.015.31:355.23 

1647. Кухтяк О. Я. Особливості навчально-методичного забезпечення про-

фесійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Кухтяк Олександра Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка". — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 

100 пр. — [2019-0310 А] УДК 378.147:[004+02+930.25 

1648. Лавринець А. П. Розвиток творчого потенціалу вчителя музичного 

мистецтва в умовах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Лавринець Анастасія Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2019-1018 А] УДК 378.046-021.68:[37.091.12.011.3-051:78 

1649. Лазаренко С. В. Методика самостійного оволодіння англомовною 

лексико-граматичною компетентністю у читанні майбутніми військовими фахівцями 

з інформаційно-телекомунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лазаренко 

Світлана Вікторівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0505 А] 

 УДК 378.016:811.111]-021.464:[355.23:004 

1650. Лай Сяоцянь. Формування культури міжособистісної творчої взаємодії 

майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі вокальної підготовки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Лай Сяоцянь ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т  
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ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1136 А] 

 УДК 378.011.3-051:78:37.064.2 

1651. Логвінова Є. В. Підготовка майбутнього соціального педагога до форму-

вання культури безпеки життєдіяльності старшокласників : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Логвінова Євгенія Вікторівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1540 А]

 УДК 378.011.3-051:37.013.42 

1652. Лук'янчук М. В. Підготовка майбутніх учителів до формування творчих 

здібностей молодших школярів у процесі навчання грамоти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Лук'янчук Мар'яна Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0743 А] 

 УДК 378.147:373.3.011.3-051 

1653. Лян Хайє. Формування готовності майбутніх учителів музики до вокаль-

но-хорової роботи із застосуванням проектних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лян 

Хайє ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0899 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

1654. Маркова О. М. Хмарні технології як засіб навчання основ математичної 

інформатики студентів технічних університетів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.10 "Інформ.-комунікац. технології в освіті" / 

Маркова Оксана Миколаївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", 

[Криворіз. держ. пед. ун-т]. — Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0661 А] 

 УДК 378.091.64:004.771 

1655. Мишак О. О. Формування гуманістичної спрямованості у професійній 

підготовці майбутніх біотехнологів у вищих аграрних навчальних закладах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Мишак Олена Олексіївна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1583 А] УДК 378.147:[606:63 

1656. Мондич О. В. Формування компетентності майбутніх учителів початко-

вої школи з анатомії та фізіології людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Мондич Оксана 

Валентинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, [Нац. пед. ун-т  

ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-0584 А] УДК 378.016:611/612]:373.3.011.31-051 

1657. Навроцька М. М. Розвиток професійного іміджу педагога в системі 

післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Навроцька Марія 

Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—17 (35 назв). — 100 пр. — [2019-1056 А] 

 УДК 378.046-021.68:37.011.3-051 



   

 
81 

1658. Наливайко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх 

економістів засобами інноваційних технологій у процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Наливайко Тетяна Володимирівна ; ДВНЗ "Переяслав-

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

(Київ. обл.), 2019. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

1222 А] УДК 378.147:33]:001.895 

1659. Нечепоренко М. А. Формування готовності майбутніх учителів іно-

земних мов до професійно-особистісного саморозвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Нечепоренко Марія Анатоліївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Вінниц. нац. аграр. ун-т]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-1058 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:81'243 

1660. Омельчук М. А. Формування професійної компетентності з надання 

першої долікарської допомоги у майбутніх провізорів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Омельчук Михайло Анатолійович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбин-

ського, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця М-ва охорони здоров'я України]. — 

Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — 

[2019-0623 А] УДК 378.147:615.15 

1661. Павлова О. Г. Педагогічні умови формування професійної мотивації до 

педагогічної діяльності у майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Павлова Олена Геннадіївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Дов-

женка [та ін.]. — Глухів (Сум. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-1425 А] УДК 378.011.3-051:373.3 

1662. Пантюхов Б. О. Патріотичне виховання курсантів вищих військових 

навчальних закладів України (1992—2016 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Пантюхов Борис Олександрович ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — 

Дрогобич (Львів. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-1548 А] УДК 378.015.31:172.15:355.233 

1663. Панченко Г. І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до 

роботи з попередження дидактогенних порушень здоров'я учнів початкової школи : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Панченко Галина Іванівна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т 

ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0866 А] 

 УДК 378.147:[373.3.011.3-051:796 

1664. Панькевич О. О. Формування культури професійної взаємодії майбутніх 

фахівців соціономічної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Панькевич Олена 

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

Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 

100 пр. — [2019-1144 А] УДК 378.147:316.454.54 

1665. Пшенична Н. С. Формування професійних компетентностей майбутніх 

учителів у процесі вивчення хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Пшенична Наталя Сергіївна ; 
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Ін-т педагогіки НАПН України, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-1552 А] УДК 378.147:54 

1666. Сенчина Н. Г. Формування педагогічної рефлексії учителів гуманітар-

них спеціальностей у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Сенчина Наталя 

Геннадіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Ізмаїл. 

держ. гуманітар. ун-т]. — Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1150 А] 

 УДК 378.046-021.68:7/9 

1667. Симоненко С. В. Формування комунікативної компетентності фахівців з 

програмної інженерії у закладах вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Симоненко Світлана Вікторівна ; Класич. приват. ун-т, [Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. — [2019-1467 А] УДК 378.147:004.4 

1668. Созикіна Г. С. Формування соціальної відповідальності майбутніх 

інженерів автомобільно-дорожньої галузі у процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Созикіна Ганна Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т  

ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). 

— 100 пр. — [2019-0548 А] УДК 378.147:625:005.35 

1669. Соловей Л. В. Формування ключових компетентностей майбутніх 

учителів природничих спеціальностей у фаховій підготовці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Соловей Леся Віталіївна ; Класич. приват ун-т, [Полтав. нац. пед. ун-т 

ім. В. Г. Короленка]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(26 назв). — 150 пр. — [2019-1469 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:5 

1670. Ся Цзін. Методика розвитку співацького голосу студентів педагогічних 

університетів засобами візуального моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ся Цзін ; 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1593 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:784 

1671. Теряєва Л. А. Формування методичної компетентності майбутніх учите-

лів музики на заняттях з хорового диригування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Теряєва 

Лариса Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-0347 А] УДК 378.011.3-051:78 

1672. Тимощук О. О. Педагогічні умови формування культури іншомовного 

професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівної галузі : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Тимощук Олена Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 

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

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0268 А] 

 УДК 378.016:81'243]:[378.147:621 

1673. Ткачук О. Г. Формування здоров'язбережувальної компетентності 

майбутніх лікарів в освітньому процесі з фізичного виховання : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Ткачук Олена Геннадіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

0517 А] УДК 378.147:614.253.1/.2]:796.011.1 

1674. Фокша О. М. Педагогічні умови формування фасилітаційної компетент-

ності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у професійній підготовці : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Фокша Олена Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. 

пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0350 А] УДК 378.011.3-051:7/9 

1675. Харківський В. С. Розвиток правової компетентності фахівців медичної 

галузі у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Харківський Валерій 

Сергійович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-0718 А] УДК 378.046-021.68:61-051:34 

1676. Шапошник А. М. Методика навчання основ хімічної технології 

студентів підготовчих відділень закладів вищої освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / 

Шапошник Ангеліна Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1475 А] 

 УДК 378.016:54]:378.091.212.2 

1677. Шитікова С. П. Реалізація програм міжнародної співпраці Європей-

ського Союзу як механізм інтернаціоналізації вищої освіти України : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.06 "Теорія і методика упр. 

освітою" / Шитікова Світлана Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. 

освіти. — Київ, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — 

[2019-0999 А] УДК 378.014.25(4-6ЄС:477) 

1678. Шкавро В. В. Методика тестового контролю навчальних досягнень 

майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Шкавро Володимир Володимирович ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка. — Київ, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 104 пр. — 

[2019-0437 А] УДК 378.091.26:[811.161.2+821.161.2.09 

1679. Юань Кай. Формування виконавської стабільності майбутніх учителів 

музики в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Юань Кай ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1479 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

1680. Юрчук О. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до 

здійснення рухового режиму в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Юрчук Олексій Іванович ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 2019. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — [2019-0879 А] 

 УДК 378.147:373.2.011.3-051 

1681. Ян Цзюнь. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя 

музики у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ян Цзюнь ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). 

— 100 пр. — [2019-0358 А] УДК 378.011.3-051:78 

1682. Яцишина Н. В. Формування прагматичної компетентності майбутніх 

перекладачів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Яцишина 

Ніна Володимирівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького, [Держ. закл. "Південноукр. 

нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського"]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2019-0840 А] УДК 378.147:81'25 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. 

Екологія 

На ступінь доктора 

1683. Баланюк В. М. Наукові основи зменшення впливу на довкілля пожеж на 

їх початковій стадії дією ударних хвиль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" ; 21.06.02 "Пожеж. безпека" / 

Баланюк Володимир Мірчович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. 

екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності]. 

— Київ, 2019. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 40—43 (42 назви). — 100 пр. — 

[2019-1402 А] УДК 504.4:614.841 

1684. Кватернюк С. М. Розвиток наукових основ мультиспектральних методів 

та технічних засобів контролю екологічного стану водних об'єктів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Кватернюк 

Сергій Михайлович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр., [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 30—40 (93 назви). — 100 пр. — [2019-0657 А] 

 УДК 502.175:543.42](26) 

1685. Яковишина Т. Ф. Розвиток наукових основ удосконалення системи 

моніторингу мігрування небезпечних сполук металів у ґрунтах урбоекосистем : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Яковишина Тетяна Федорівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, 

Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Держ. ВНЗ "Придніпров. держ. акад. 

буд-ва та архітектури"]. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—39 

(48 назв). — 100 пр. — [2019-0439 А] УДК 502.175:550.42 

На ступінь кандидата 

1686. Вернигора В. Д. Удосконалення екологічно безпечної технології 

утилізації шліфувальних шламових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Вернигора Віктор Дмитрович ; 

Дніпров. держ. техн. ун-т. — Кам'янське (Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. : іл.  

— Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1410 А] 

 УДК 502.174:628.477.6 

1687. Іванова В. П. Концентрування та вилучення іонів важких металів із 

води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Іванова Вероніка Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
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політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—21 (31 назва). — 110 пр. — [2019-0972 А] УДК 504.5:628.316.12-034 

1688. Коломієць С. В. Підвищення рівня екологічної безпеки автотранспорт-

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

21.06.01 "Екол. безпека" / Коломієць Сергій Валерійович ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. 

трансп. ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 

100 пр. — [2019-1535 А] УДК 502.17:656.07 

1689. Корцова О. Л. Оцінка та прогнозування впливу промислових комплексів 

на стан атмосферного повітря урбосистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Корцова Олена Леонідівна ; 

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

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1505 А]

 УДК 502.3:504.61]-047.44-047.72 

1690. Крюковська Л. І. Підвищення рівня екологічної безпеки у дорожньому 

будівництві шляхом використання металургійних шлаків : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Крюковська Леся 

Іванівна ; Нац. авіац. ун-т, [Нац. трансп. ун-т]. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1577 А] 

 УДК 502.173:[625.8:669.046.58 

1691. Магась Н. І. Підвищення рівня екологічної безпеки басейну річки 

Південний Буг у межах Миколаївської області : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Магась Наталія Іванівна ; 

Дніпров. держ. техн. ун-т, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Кам'янське (Дніпропетров. обл.), 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(27 назв). — 100 пр. — [2019-1217 А] УДК 502.17:556.51](282.247.318:477.73) 

1692. Мельникович М. П. Формування системи індикаторів оцінювання 

соціо-еколого-економічного розвитку гірського регіону Карпат : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.06 "Економіка природоко-

ристування та охорони навколиш. середовища" / Мельникович Мар'яна Петрівна ; 

Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — 

Рівне, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (43 назви). — 100 пр. — [2019-

1545 А] УДК 502.131-047.44(292.451/.454) 

1693. Ополінський І. О. Удосконалення технології утилізації органічних 

відходів анаеробним зброджуванням з попередньою деструкцією субстрату : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 

безпека" / Ополінський Ігор Олегович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остро-

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

Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—22 (40 назв). — 

100 пр. — [2019-1423 А] УДК 502.174:628.4.042 

1694. Петриченко А. І. Захист водойм від забруднення сполуками азоту та 

фосфору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 

"Екол. безпека" / Петриченко Альона Ігорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—21 (33 назви). — 110 пр. — [2019-0628 А] УДК 502.17:502.51(28):504.5 

1695. Сватюк Н. І. Радіоекологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: 

вплив просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об'єктів довкілля : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. 
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безпека" / Сватюк Наталія Іванівна ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. 

електростанцій, [Ін-т електрон. фізики]. — Київ, 2019. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—24 (49 назв). — 100 пр. — [2019-0421 А] 

 УДК 502.175:550.42](477.87) 

1696. Сєрікова О. М. Прогнозування і управління рівнем ґрунтових вод для 

підвищення екологічної безпеки забудованих територій України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Сєрікова 

Олена Миколаївна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бе-

кетова]. — Суми, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 

100 пр. — [2019-0871 А] УДК 502.17:556.33.06](477) 

1697. Фалик Т. С. Екологічні проблеми пивоварних виробництв та способи їх 

вирішення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Фалик Тарас Сергійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2019-0348 А] 

 УДК 504.5:663.4 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

1698. Подолян І. В. Матричні зображення постійного жорданового типу 

абелевих та діедральних груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Подолян Ірина Віталіївна ; 

НАН України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. 

— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-1307 А] УДК 512.562 

1699. Старкова Е. М. Матричні зображення прямих добутків симетричних 

напівгруп другого степеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Старкова Еліна Михайлівна ; НАН 

України, Ін-т математики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1432 А]

 УДК 512.53:512.643 

514 Геометрія 

На ступінь кандидата 

1700. Трушков Г. В. Геометричне моделювання поверхонь багатозахідної 

чистової черв'ячної фрези : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / Трушков Герман Віталійович ; 

Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Військ. акад. М-ва оборони 

України]. — Мелітополь (Запоріз. обл), 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв). — 120 пр. — [2019-0834 А] УДК 514.18:621.914.6 

1701. Чепіжний А. В. Геометричні способи знаходження траєкторно-кінема-

тичних характеристик точки у складному русі : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Чепіжний Андрій Володимирович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України]. — Дніпро, 2019. — 23 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1036 А] УДК 514.18 
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515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

1702. Пастухова І. С. Дітопологічні інверсні напівгрупи : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук (д-ра філософії) : [спец.] 01.01.04 

"Геометрія та топологія" / Пастухова Ірина Степанівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2019. — 15 с. — Бібліогр.: с. 13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-1183 А] УДК 515.14 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

1703. Хейфець О. Я. Унітарні системи розсіювання та задачі інтерполяції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 

аналіз" / Хейфець Олександр Якович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур 

ім. Б. І. Вєркіна, [Ун-т Массачусетсу у Лоуеллі, США]. — Харків, 2019. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 34—36 (37 назв). — 100 пр. — [2019-1472 А] УДК 517.547 

На ступінь кандидата 

1704. Вигівська Л. В. Екстремальні задачі для областей, які не перетинаються, 

з вільними полюсами на колі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Вигівська Людмила Вячеславівна ; НАН 

України, Ін-т математики. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0445 А] УДК 517.54 

1705. Гончар І. В. Обмежені та сумовні розв'язки різницевого рівняння зі 

стрибками операторного коефіцієнта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 "Диференц. рівняння" / Гончар Інна Володимирівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-1494 А] УДК 517.9 

1706. Петречко Н. В. Властивості функцій обмеженого індексу в одиничному 

бікрузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.01.01 "Мат. аналіз" / Петречко Наталія Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. — Львів, 2019. — 12 с. — Бібліогр.: с. 10 та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-1184 А] УДК 517.55 

1707. Плотніков А. А. Дослідження динамічних систем зі змінною розмір-

ністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.02 

"Диференц. рівняння" / Плотніков Андрій Андрійович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова. — Одеса, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — [2019-

1463 А] УДК 517.928 

519.1 Комбінаторний аналіз. Теорія графів 

На ступінь кандидата 

1708. Журавель С. В. Методи та алгоритми розв'язання неперервних задач 

оптимального розбиття множин із нечіткими параметрами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.01 "Теорет. основи ін-

форматики та кібернетики" / Журавель Сергій Вадимович ; Дніпров. нац. ун-т 

ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-0653 А] УДК 519.115.5:519.8 
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519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь кандидата 

1709. Москвичова К. К. Властивості корелограмної оцінки коваріаційної 

функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. 

статистика" / Москвичова Катерина Костянтинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-0789 А] УДК 519.21 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь доктора 

1710. Сальніков М. М. Модифікований метод еліпсоїдального оцінювання та 

його застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Сальніков Микола 

Миколайович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова [та ін.]. — Київ, 

2019. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (48 назв). — 100 пр. — [2019-0635 А] 

 УДК 519.63 

519.7 Математична кібернетика 

На ступінь кандидата 

1711. Лазурак З. Д. Методи і засоби виявлення інформаційно-психологічної 

маніпуляції в онлайн-спільнотах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 10.02.21 "Структур., приклад. та мат. лінгвістика" / Лазурак Зоряна 

Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0818 А] УДК 519.765:004.773 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь доктора 

1712. Буртняк І. В. Спектральні методи дослідження поведінки волатильності 

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

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

Володимирович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—36 (65 назв). — 100 пр. — [2019-

0684 А] УДК 519.86:336.76 

1713. Кузнєцова Н. В. Методи і моделі аналізу, оцінювання та прогнозування 

ризиків у фінансових системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Кузнєцова Наталія 

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

— Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—41 (53 назви). — 100 пр. — 

[2019-0398 А] УДК 519.81:[303.7:336 

1714. Пічугіна О. С. Математичне моделювання евклідових комбінаторних 

конфігурацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Пічугіна Оксана Сергіївна ; 

Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т"]. — Харків, 2019. — 48 с. — Бібліогр.: с. 42—46 (46 назв). — 

100 пр. — [2019-1063 А] УДК 519.87 
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1715. Якімцов В. В. Теоретико-методологічні засади синергетичної ефектив-

ності функціонування складних соціо-еколого-економічних систем : автореф. дис. на 

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

користування та охорони навколиш. середовища" / Якімцов Віктор Вікторович ; 

Львів. нац. аграр. ун-т, [Нац. лісотехн. ун-т України]. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (50 назв). — 120 пр. — [2019-1439 А] УДК 519.86 

На ступінь кандидата 

1716. Євдокимова Н. В. Моделі управління депозитними ресурсами комерцій-

ного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 

"Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Євдокимова Наталія 

Вячеславівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Хмельниц. 

нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 

100 пр. — [2019-0691 А] УДК 519.86:336.71 

1717. Маций О. Б. Математичне моделювання та методи оптимізації замкне-

них маршрутів в задачах транспортного типу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Маций Ольга Борисівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. 

— [2019-0662 А] УДК 519.86 

1718. Павленко А. І. Моделювання і оптимізація маршрутів у транспортних 

мережах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Павленко Анна Ігорівна ; НАН України, 

Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0907 А] УДК 519.876.5:656.022 

1719. Понеділок В. В. Методи та засоби побудови і реалізації інтегро-

степеневих моделей процесів відновлення вхідних сигналів нелінійних динамічних 

об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 

"Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Понеділок Вадим Віталійович ; Черкас. 

держ. технол. ун-т, [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Черкаси, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (27 назв). — 100 пр. — [2019-0256 А] 

 УДК 519.876.5 

1720. Рижа І. А. Математичне моделювання процесів оксидації чадного газу на 

неоднорідних каталізаторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Рижа Ірина 

Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0711 А] 

 УДК 519.876.5:66.07 

1721. Стертен Ю. Методи та засоби математичного моделювання процесів 

структурної динамічної корекції вимірювальних перетворювачів на основі інтеграль-

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

01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Стертен Ю ; Черкас. держ. 

технол. ун-т, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. 

— Черкаси, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

0345 А] УДК 519.876.5:621.317 

1722. Стоян Ю. Є. Математичне моделювання та методи розв'язання оптимі-

заційних задач упаковки довільних багатогранників : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Стоян Юрій Євгенович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Під-
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горного, М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0833 А]

 УДК 519.863 

1723. Чорна О. С. Математичне моделювання просторового розподілу сукуп-

ності корисних копалин методами інтерлінації матриць-функцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та 

обчислюв. методи" / Чорна Олена Сергіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, 

[Укр. інж.-пед. акад.]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). 

— 100 пр. — [2019-0275 А] УДК 519.876.5:553 

1724. Шевчук Ю. М. Розробка та аналіз популяційних моделей поширення 

інформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Шевчук Юлія Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-1280 А] УДК 519.87 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

521 Теоретична астрономія. Небесна механіка 

На ступінь кандидата 

1725. Куліченко М. О. Каталог елементів геліоцентричних орбіт метеороїдів 

за результатами телевізійних спостережень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.03.01 "Астрометрія і небес. механіка" / Куліченко 

Микола Олександрович ; Нац. авіац. ун-т, [НДІ "Миколаїв. астрон. обсерваторія"]. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (32 назви). — 100 пр. — [2019-0615 А]

 УДК 521.9 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь доктора 

1726. Губар Ю. П. Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і 

моделей оцінки нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель" / Губар Юрій Петрович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 

(48 назв). — 100 пр. — [2019-0449 А] УДК 528.44:332.64 

1727. Іванчук О. М. Теоретичні та методологічні основи просторового 

моделювання мікроповерхонь об'єктів за даними цифрової РЕМ-фотограмметрії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.24.01 "Геодезія, 

фотограмметрія та картографія" / Іванчук Олег Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". — Львів, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—41 (25 назв). — 

100 пр. — [2019-1092 А] УДК 528.721.28:537.533.35 

На ступінь кандидата 

1728. Доскіч С. В. Комбінований розв'язок координат активних референцних 

GNSS станцій України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Доскіч Софія Василівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0495 А] УДК 528.3 
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1729. Корлятович Т. Ю. Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на 

території Шацького національного природного парку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та 

картографія" / Корлятович Тетяна Юріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0503 А]

 УДК 528:556.555(1-197)](477.82-751.2) 

1730. Лейберюк О. М. Картографування демографічного розвитку регіонів 

України: сутність і організація : (на прикладі Чернівец. обл.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / 

Лейберюк Олександр Михайлович ; НАН України, Ін-т географії. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0740 А] 

 УДК 528.94:314(477.85) 

1731. Петров С. Л. Моніторинг вертикальних зміщень техногенно-навантаже-

них територій геодезичними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Петров 

Сергій Леонідович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20 (7 назв). — 100 пр. — [2019-0465 А] УДК 528.48 

1732. Пісна Р. С. Теоретико-методичні основи створення тематичних інтер-

активних карт : (на прикладі критич. інфраструктури м. Києва) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / 

Пісна Руслана Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1029 А] 

 УДК 528.91:[528.94:911.375(477.411) 

1733. Попович Н. В. Картографічне забезпечення регіональних стратегій 

розвитку територій : (на прикладі Харків. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.12 "Геогр. картографія" / Попович Наталія 

Валеріївна ; НАН України, Ін-т географії, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 1 20 пр. — [2019-0257 А]

 УДК 528.94:332.14(477.54) 

1734. Хильченко Т. В. Двоканальний МЕМС гравіметр автоматизованої 

авіаційної гравіметричної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / 

Хильченко Тетяна Валентинівна ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості, 

[Житомир. держ. технол. ун-т]. — Одеса, 2019. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—25 (33 назви). — 100 пр. — [2019-0520 А] УДК 528.563:629.7 

53 Фізика 

530 Теоретичні основи фізики 

На ступінь доктора 

1735. Бондаренко М. В. Розсіювання та випромінювання високоенергетичних 

заряджених частинок в аморфних та кристалічних середовищах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / 

Бондаренко Микола Вікторович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. 

ін-т". — Харків, 2019. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—39. — 100 пр. — [2019-0488 А]

 УДК 530.145:539.12 

1736. Холодов Р. І. Резонансні і поляризаційні ефекти в процесах квантової 

електродинаміки в сильному магнітному полі : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Холодов Роман 

Іванович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Ін-т приклад. 

фізики]. — Харків, 2019. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—32. — 100 пр. — [2019-

1278 А] УДК 530.145 

На ступінь кандидата 

1737. Тимчик Р. В. Розрахунки нижніх автоіонізаційних станів атомів берилію, 
магнію, кальцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Тимчик Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т 
фізики конденсов. систем, [Ін-т електрон. фізики]. — Львів, 2019. — 19 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (21 назва). — 100 пр. — [2019-0516 А] 

 УДК 530.145.61:539.184 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь доктора 

1738. Хорошун А. С. Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості, керування 
та стабілізації неточних різнотемпових механічних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.01 "Теорет. механіка" / 
Хорошун Анатолій Сергійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. 
— Київ, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 38—40 (31 назва). — 100 пр. — [2019-0553 А]
 УДК 531.36 

На ступінь кандидата 

1739. Вовченко В. Ю. Еволюція взаємодіючої багаточастинкової системи, що 
виникає у зіткненнях релятивістських ядер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Вовченко Володимир 
Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2019-0525 А] УДК 531.66:539.14 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

1740. Войтенко Л. М. Релаксаційні процеси в плазмі високовольтних імпульс-
них розрядів у воді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 
[спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Войтенко Леонід Михайлович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-1205 А] УДК 533.9 

1741. Гладковський В. В. Властивості хімічно активної плазми ємнісного 
високочастотного розряду в керованих магнітних полях : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Гладковський 
Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т ядер. 
дослідж. НАН України]. — Київ, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. 
— [2019-1245 А] УДК 533.922 

1742. Світличний Є. А. Лазери на самообмежених переходах атомів міді та 
кальцію з модифікованою кінетикою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Світличний Євген Анатолійович ; 
Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 
2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—16 (36 назв). — 110 пр. — [2019-1272 А] 

 УДК 533.93 
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1743. Семененко П. В. Газодинаміка зони головного обтічника ракети-носія на 

атмосферному відрізку польоту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми" / Семененко Павло 

Володимирович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2019. — 17 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (33 назви). — 100 пр. — [2019-0993 А] 

 УДК 533.6.011:629.764 

535 Оптика 

На ступінь кандидата 

1744. Безвіконний О. І. Електронні процеси в нових π-електронмістких 

системах та дизайн електролюмінесцентних структур : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / 

Безвіконний Олександр Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-0523 А] 

 УДК 535.376:535.371 

1745. Мультян В. В. Квадратичний та кубічний нелінійно-оптичні відгуки 

гармонічних наночастинок ZnO та монокристалів KDP з інкорпорованими 

наночастинками металооксидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Мультян Володимир 

Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — [2019-0250 А] УДК 535.18 

1746. Становий О. П. Енергетичний спектр пасток в оксидних та халько-

генідних наноструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.05 "Оптика, лазер. фізика" / Становий Олександр Петрович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18. — 100 пр. — [2019-0752 А] УДК 535.37:546.22/.24-022.532 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

1747. Косогор А. О. Теорія фероеластичних фазових переходів у кристалах з 

дефектами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.02 "Теорет. фізика" / Косогор Анна Олексіївна ; Ін-т магнетизму НАН України 

та М-ва освіти і науки України. — Київ, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 32—36. — 100 пр. — [2019-0895 А] УДК 536.77:536.42:539.37 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь доктора 

1748. Куліш В. В. Магнітні спін-хвильові та одноелектронні оптичні власти-

вості наносистем оболонкового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.11 "Магнетизм" / Куліш Володимир Вікторович ; Ін-т 

магнетизму НАН України та М-ва освіти і науки України, [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 34—37. — 95 пр. — [2019-0780 А] УДК 537.611.2:538.97 

1749. Майструк Е. В. Електронні процеси у напівмагнітних та радіаційно 

стійких складних халькогенідних напівпровідниках та гетероструктурах на їх 

основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 
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"Фізика напівпровідників і діелектриків" / Майструк Едуард Васильович ; Чернівец. 

нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 31—37. — 100 пр. — [2019-1137 А] УДК 537.311.322 

На ступінь кандидата 

1750. Дормідонтов А. В. Взаємодія заряджених частинок і електромагнітних 

хвиль в циліндричних твердотільних структурах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Дормідонтов Анатолій 

Вікторович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. — 

Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-

1413 А] УДК 537.86:538.91 

1751. Лень Ю. А. Дослідження взаємодії кисню з поверхнею кремнію (001), 

вкритою передадсорбційними шарами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Лень Юрій Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т фізики, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 19 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 13—17. — 100 пр. — [2019-0248 А] УДК 537.53 

1752. Натаров Д. М. Плазмонні та ґраткові моди в розсіянні, поглинанні та 

випромінюванні світлових хвиль скінченними решітками з нанониток : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / 

Натаров Денис Михайлович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки  

ім. О. Я. Усикова. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2019-0621 А] УДК 537.86 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

1753. Бігун Р. І. Електронні явища перенесення заряду в нанорозмірних 

металевих двокомпонентних плівкових системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бігун Роман 

Іванович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Івано-Франківськ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 

(71 назва). — 120 пр. — [2019-0963 А] УДК 538.975 

1754. Мирончук Г. Л. Оптоелектронні та нелінійно-оптичні характеристики 

складних халькогенідних систем Ag—Ga(In)—Si(Ge)—S(Se) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників 

і діелектриків" / Мирончук Галина Леонідівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Чернівці, 2019. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (45 назв). — 100 пр. — [2019-0902 А] 

 УДК 538.945 

1755. Мокляк В. В. Фізико-хімічні засади функціонування літієвих джерел 

струму на основі наноструктурованих сполук заліза : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Мокляк 

Володимир Володимирович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України]. — Івано-

Франківськ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (55 назв). — 100 пр. — 

[2019-0321 А] УДК 538.971:544.6 

На ступінь кандидата 

1756. Алізадех Мохаммадалі. Рентгенопровідність монокристалів ZnSe як 

детекторів іонізуючих випромінювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Алізадех Мохаммадалі ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 

100 пр. — [2019-1482 А] УДК 538.958:535.37 

1757. Баліга В. Я. Ефекти фрустрацій у квантових антиферомагнетиках 

Гайзенберга на двошарових ґратках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Баліга Василь Ярославович ; НАН 

України, Ін-т фізики конденсов. систем. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1322 А] УДК 538.9:537.622 

1758. Конотоп О. П. Особливості структури та складу вільних двокомпо-

нентних кластерів на основі інертних газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Конотоп Олексій 

Павлович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1135 А] 

 УДК 538.91 

1759. Ткачук І. Г. Формування та властивості нанокомпозитних матеріалів і 

гетероструктур на основі селеніду індію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків" / Ткачук 

Іван Георгійович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Ін-т проблем матеріало-

знавства НАН України]. — Чернівці, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 

100 пр. — [2019-1157 А] УДК 538.91:546.682'231.1 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

1760. Борисюк В. І. Вплив адсорбованих атомів, молекул і їх кластерів на 

електронну структуру, провідність та оптичні властивості вуглецевих нанотрубок : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.05 

"Оптика, лазер. фізика" / Борисюк Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18. — 100 пр. — [2019-

1444 А] УДК 539.12:544.723]:538.9-022.532 

1761. Ковальчук О. С. Металеві мікродетектори потоків іонізуючого випро-

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

01.04.16 "Фізика ядра, елементар. частинок і високих енергій" / Ковальчук Олексій 

Сергійович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (35 назв). — 100 пр. — [2019-1014 А] УДК 539.1.074 

1762. Лобзов Л. Д. Стабілізація збуджуваних ВЧ полів у Н-резонаторі ліній-

ного прискорювача іонів в умовах мультипакторних явищ : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і 

систем" / Лобзов Леонід Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. наук. 

центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (21 назва) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0981 А] 

 УДК 539.1.076:621.384.6 

1763. Папп О. В. Мас-спектрометрія процесів іонізації та дисоціативної іоні-

зації молекул амінокислот електронами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Папп Олександр Вікторович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Ін-т електрон. фізики НАН України]. — Ужгород, 

2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (22 назви). — 110 пр. — [2019-1267 А] 

 УДК 539.196:543.422 
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1764. Сенета М. Я. Дисперсія квазірелеївської та електронної хвиль на 
адсорбованій поверхні напівпровідників із структурою цинкової обманки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. 
фізика" / Сенета Мар'яна Ярославівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
[Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Чернівці, 2019. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-0668 А] УДК 539.120:538.971 

1765. Тімченко І. С. Кулонова сума та кулонова енергія ядра 
7
Li : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.16 "Фізика ядра, 
елементар. частинок і високих енергій" / Тімченко Ірина Сергіївна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т" НАН України]. — 
Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-
1594 А] УДК 539.17 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  
Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь кандидата 

1766. Деркач О. Л. Демпфірування нестаціонарних коливань електров'язко-
пружних елементів композитних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Деркач 
Олег Леонідович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка, 
[Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0297 А] УДК 539.3:534.1 

1767. Савчук О. С. Вплив деформації на структурні перетворення, механічні 
властивості та процеси руйнування сплавів заліза та титану : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 
Савчук Олена Сергіївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-
ського". — Одеса, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — 
[2019-1430 А] УДК 539.37:669-176 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

543 Аналітична хімія 

На ступінь кандидата 

1768. Жукова Ю. П. Спектрофотометричні, протолітичні, сольватохромні 
властивості 4-гідроксистирилових барвників та їх аналітичне застосування : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / 
Жукова Юлія Павлівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 
22 с. : іл., табл., схема. — Бібліогр.: с. 18—21 (21 назва). — 110 пр. — [2019-0384 А]
 УДК 543.4/.5 

1769. Фізер О. І. Потенціометричні титриметричні системи на основі аналітич-
них форм цетилпіридинію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Фізер Оксана Іванівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. 
ун-т". — Ужгород, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 
100 пр. — [2019-0475 А] УДК 543.544.4 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

1770. Скнар Ю. Є. Електроосадження металів родини феруму, сплавів та 

композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Скнар Юрій 

Євгенович ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 2019. — 46 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—43 (84 назви). — 100 пр. — [2019-0340 А] 

 УДК 544.654.2 

1771. Трипольський А. І. Фрактальна структура поверхні каталізатора і 

кінетика гетерогенно-каталітичних реакцій окиснення та відновлення оксидів 

вуглецю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.15 

"Хім. кінетика і каталіз" / Трипольський Андрій Іккійович ; НАН України, Ін-т фіз. 

хімії ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 

(55 назв). — 150 пр. — [2019-1233 А] УДК 544.478.03 

На ступінь кандидата 

1772. Сухарева Т. С. Застосування окисно-відновних реакцій за участі форм 

йоду (I, V, VII) у спектрофотометричному аналізі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.02 "Аналіт. хімія" / Сухарева Тетяна 

Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2018. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 130 пр. — [2019-0267 А] УДК 544.422.3 

1773. Шапошник А. М. Закономірності процесів утворення та структурні 

особливості оксалатів MC2O4*nH2O (M=Mn,Co,Ni,Cd), форміатів M(HCO2)n 

(M=Ag,Ni) та продуктів їх термолізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Шапошник Анна Миколаївна ; Харків. нац. 

ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т 

монокристалів" НАН України]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1198 А] УДК 544.3 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

1774. Захарченко Б. В. Координаційні сполуки паладію(ІІ) з 5-заміщеними-3-

(2-піридил)-1,2,4-триазолами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Захарченко Борис Володимирович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1531 А] 

 УДК 546.98-3:547.82:547.79 

1775. Мацелко О. В. Системи Al—Ga—Pd, Ga—{Sn,Sb}—Pd: фазові рівно-

ваги, кристалічні структури та каталітичні властивості сполук : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Мацелко 

Оксана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т хім. фізики твердого тіла 

Т-ва Макса Планка (м. Дрезден, Німеччина)]. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2019-1419 А] УДК 546.681'98-3:544.4 

1776. Панченко Т. І. Синтез і властивості гетерометалевих координаційних 

сполук деяких 3d-металів з N,N'-біс(саліциліден)семи-, тіосемикарбазидом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Панченко Тетяна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. 

— Львів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 100 пр. — 

[2019-1182 А] УДК 546.7-3 

1777. Пилипенко А. О. Синтез та властивості ВТНП сполук в системі Ln—

Ba—Cu—O : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 
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"Неорганіч. хімія" / Пилипенко Анастасія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-1343 А] УДК 546.682'43'56'21.057 

1778. Стаднік В. Є. Синтез, структура і властивості плівок меркурій сульфіду 

та меркурій селеніду і твердих розчинів на їхній основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Стаднік Віталій 

Євгенович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Ужгород, 2018. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-0513 А]

 УДК 546.49'221.1+546.49'231.1].05:621.793.3 

1779. Цісар О. В. Системи TI2Х—C
III

2Х3—D
IV

Х2 (C
III

—Ga, In; D
IV

—Ge, Sn;  

Х—S, Se): фазові рівноваги, склоутворення та властивості проміжних фаз : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / 

Цісар Оксана Володимирівна ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки 

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

— Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 130 пр. — [2019-0429 А] 

 УДК 546-3:[544.344+544.236.2 

547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

1780. Воскобойнік О. Ю. [1,2,4]Триазино[c]хіназоліни: синтез, перетворення, 

фізико-хімічні та біологічні властивості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / 

Воскобойнік Олексій Юрійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. 

ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 51 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—47 (88 назв). — 

100 пр. — [2019-0688 А] УДК 547.856.03.057:615.01 

1781. Пальчиков В. О. Оксазагетероциклічні та відкриті гетероатомні сполуки 

на основі епоксидних похідних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. 

наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Пальчиков Віталій Олександрович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Харків, 2019. 

— 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—40 (65 назв). — 100 пр. — [2019-0790 А] 

 УДК 547.76 

На ступінь кандидата 

1782. Вахула А. Р. Застосування альдегідів фуранового ряду у мультикомпо-

нентних реакціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.03 "Органіч. хімія" / Вахула Андрій Романович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(37 назв). — 100 пр. — [2019-1288 А] УДК 547.724-4 

1783. Водолаженко М. О. Однореакторна послідовна взаємодія 1,3-дикарбо-

нільних CH-кислот з N,N-диметилформаміду диметилацеталем та метиленактивними 

нітрилами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 

"Органіч. хімія" / Водолаженко Марія Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс "Ін-т монокристалів" НАН 

України]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 14—18 (26 назв). 

— 100 пр. — [2019-0926 А] УДК 547.82:547.78 

1784. Кархут А. І. Азо-біс-4,6-дихлоро-1,3,5-триазин у реакції Дільса-Альдера : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. 
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хімія" / Кархут Андрій Ігорович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 

20 с. : іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1252 А]

 УДК 547.87 
1785. Король Н. І. Електрофільна гетероциклізація ненасичених похідних 

1,2,4-триазол-3-тіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : 
[спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Король Наталія Іванівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., 
схеми. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1298 А] 

 УДК 547.79-3:66.095.252.087 
1786. Крикун С. О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні 

капсули : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 
"Органіч. хімія" / Крикун Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Лаб. Moltech-Anjou (UMR 6200), Aнже, Франція]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., схеми. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1176 А] УДК 547.73-188 

1787. Кут М. М. Електрофільна гетероциклізація N(S)-аліл(пропаргіл)заміщених 
піримідин-2-тіонів арилтелуртрихлоридами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Кут Микола Михайлович ; НАН 
України, Ін-т органіч. хімії, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2019. — 19 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1051 А] УДК 547.789:547.854 

1788. Салієва Л. М. Синтез та хімічні перетворення функціональних похідних 
2,3-дигідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазолів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Салієва Леся Миколаївна ; НАН 
України, Ін-т органіч. хімії, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2019. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1067 А] 

 УДК 547.78.05 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

1789. Пономар В. П. Зміни мінерального складу та властивостей залізних руд 
різного типу під впливом магнетизуючого випалу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Пономар 
Віталій Павлович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 
ім. М. П. Семененка. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 
(30 назв). — 100 пр. — [2019-1224 А] УДК 549.521.5.02 

1790. Ширінбекова С. Н. Вплив земного вивітрювання на структурно-мінера-
логічні особливості метеоритів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. 
наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристалографія" / Ширінбекова Світлана Нурах-
медівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Се-
мененка. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 
100 пр. — [2019-1238 А] УДК 549.02:523.681:551.3.053 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.4 Геохімія 

На ступінь доктора 

1791. Пушкарьов О. В. Геохімія тритію в природно-техногенних біогео-

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геол. наук : спец. 04.00.02 
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"Геохімія" / Пушкарьов Олександр Васильович ; Ін-т геохімії, мінералогії та 

рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, [ДУ "Ін-т геохімії навколиш. 

середовища"]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41. — 100 пр. — 

[2019-1227 А] УДК 550.424:546.11.027 

550.8 Прикладна геологія та геофізика. Геологічні  
пошуки та розвідка 

На ступінь кандидата 

1792. Зеленко Ю. М. Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу палео-
зойського осадового комплексу південно-східної частини ДДЗ за геолого-геофізичними 
даними для пошуків перспективних об'єктів на вуглеводні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / Зеленко Юрій Михайлович ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(12 назв). — 100 пр. — [2019-0452 А] УДК 550.8:553.98.044](477.6) 

1793. Шило Є. О. Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на 
геодинамічні процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Шило Євгеній 
Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0998 А] 

 УДК 550.8.013:550.311 

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія.  
Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

551.7/.8 Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія 

На ступінь кандидата 

1794. Шураєв І. М. Палеоген-неогенові відклади кримського континенталь-
ного схилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 
04.00.10 "Геологія океанів і морів" / Шураєв Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т 
геол. наук, [Держ. наук. установа "Центр проблем мор. геології, геоекології та осад. 
рудоутворення НАН України"]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. 
— 100 пр. — [2019-0799 А] УДК 551.7"628":551.35(262.5) 

552 Петрологія. Петрографія 

На ступінь доктора 

1795. Радковець Н. Я. Еволюція осадових товщ південно-західного схилу 
Східноєвропейської платформи впродовж пізнього протерозою-фанерозою у зв'язку 
з їх потенційною нафтогазоносністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Радковець Наталія Ярославівна ; 
НАН України, Ін-т геол. наук, [Ін-т геології і геохімії горючих копалин]. — Київ, 
2019. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—38. — 100 пр. — [2019-0259 А]
 УДК 552.5:551.24]"611.1":553.981/.982](4-12) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.3/.4 Рудні родовища. Металоносні родовища корисних копалин 

На ступінь кандидата 

1796. Кошарна С. К. Геолого-економічна оцінка залізорудних родовищ 
Криворізького басейну на етапі інтенсивного використання і виснаження запасів : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : [спец.] 04.00.19 "Екон. 
геологія" / Кошарна Софія Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 150 пр. — [2019-
1452 А] УДК 553.31.04(477.63) 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

1797. Глонь В. А. Особливості формування та прогнозування нафтогазоно-
сності Срібнянського прогину комплексом структурно-термо-атмогеохімічних 
досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.17 
"Геологія нафти і газу" / Глонь Віталій Анатолійович ; НАН України, Ін-т геол. наук. 
— Київ, 2019. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-
0930 А] УДК 553.98.041:550.84](477.51/.53) 

1798. Козій Є. С. Токсичні та потенційно токсичні елементи у вугільних 
пластах Павлоградсько-Петропавлівського геолого-промислового району : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.01 "Заг. і регіон. 
геологія" / Козій Євген Сергійович ; НАН України, Ін-т геол. наук, [Нац. техн. ун-т 
"Дніпров. політехніка"]. — Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. — [2019-1015 А] УДК 553.94:550.42](477.6) 

1799. Рева М. В. Геолого-економічна оцінка супутньо-пластових вод нафтових 
і газових родовищ Східного нафтогазового регіону України як цінної гідро-
мінеральної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 
спец. 04.00.19 "Екон. геологія" / Рева Максим Валерійович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(15 назв). — 100 пр. — [2019-1514 А] УДК 553.98.04:556.33](477-11) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

1800. Дідовець Ю. С. Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводко-
вий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.07 "Гідрологія суші, 
вод. ресурси, гідрохімія" / Дідовець Юлій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2019-1209 А] УДК 556.53:556.16:551.58](477) 

57 Бioлогiчні науки загалом 

На ступінь кандидата 

1801. Пономарьова В. Л. Збереженість іммобілізованих в альгінатному гелі 
дріжджів Saccharomyces cerevisiae після консервування за низьких температур : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.19 
"Кріобіологія" / Пономарьова Вікторія Леонідівна ; НАН України, Ін-т проблем 
кріобіології і кріомедицини. — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1145 А] 

 УДК 57.086.13:544.773.432:579.8 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь кандидата 

1802. Кравцова О. В. Фітопланктон різнотипних водойм природоохоронних і 
урбанізованих територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 
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[спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Кравцова Ольга Володимирівна ; НАН України, Ін-т 
гідробіології. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 
[2019-1214 А] УДК 574.583:556.55](1-751) 

1803. Свалявчук Л. І. Структура та взаємодія компонентів штучної системи 

"птиця — членистоногі — середовище" на прикладі птахогосподарств : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Свалявчук 

Лариса Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природо-

користування. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — 

[2019-0338 А] УДК 574.2 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

1804. Хаблак С. Г. Генетичний контроль розвитку кореневої системи у 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Хаблак Сергій Григорович ; НАН України, Держ. 

установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Уман. нац. ун-т 

садівництва]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (45 назв). — 

100 пр. — [2019-1438 А] УДК 575:581.144.2:582.683.2 

577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь кандидата 

1805. Алі Мохаммед Моошлі Ал-Бахадлі. Дослідження механізмів термо-

регуляції та тривалості життя в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Алі Мохаммед Моошлі Ал-

Бахадлі ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — [2019-0961 А] УДК 577.1:612.55.08 

1806. Галкін О. В. Експресія генів протеаз у клітинах гліоми лінії U87 за умов 

пригнічення IRE1 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Галкін Олег Валерійович ; НАН України, Ін-т біохімії  

ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). 

— 100 пр. — [2019-1127 А] УДК 577.112.7:616-008.9 

1807. Гільмутдінова М. Ш. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи 

скелетних м'язів щурів при різній функціональній активності епіфізу в умовах 

стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 

"Біохімія" / Гільмутдінова Марія Шамілівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Миколаїв. 

нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1566 А] 

 УДК 577.1:591.473.3]:591.481.3]:599.323.452 

1808. Глибицький Д. М. Текстури плівок біополімерно-сольових систем: 

кількісний аналіз при фізичних і хімічних впливах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Глибицький Дмитро 

Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т радіофізики та електроніки 

ім. О. Я. Усикова НАН України]. — Харків, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-0846 А] УДК 577.344 

1809. Косач В. Р. Особливості функціонування mTOR/S6K1 сигнального 

шляху під час поділу та ініціації міграції клітин карциноми молочної залози людини 



   

 
103 

in vitro : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 

"Молекуляр. біологія" / Косач Вікторія Романівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. 

біології та генетики. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-0577 А] УДК 577.2:618.19-006.6 

1810. Летняк Н. Я. Біохімічні механізми токсичності карбонових одностінних 

та багатостінних нанотрубок в біологічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Летняк Наталія Ярославівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0699 А] УДК 577.1:620.3 

1811. Лісаковська О. О. Роль вітаміну D3 у регулюванні NF-kB-асоційованих 

сигнальних шляхів за преднізолон-індукованого остеопорозу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Лісаковська 

Ольга Олександрівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2019. 

— 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 (18 назв). — 110 пр. — [2019-

0401 А] УДК 577.161.2:577.175.5:616.71-007.23 

1812. Пастухов А. О. Nа
+ 

-залежний транспорт глутамату та екзоцитоз в 

нервових терміналях головного мозку за умов гіпотермії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Пастухов Артем 

Олегович ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1342 А] УДК 577.11 

1813. Пиршев К. О. Особливості структурної організації ліпідів плазматичної 

мембрани за апоптозу та ериптозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : спец. 03.00.04 "Біохімія" / Пиршев Кирило Олександрович ; 

НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0541 А] 

 УДК 577.115.7:577.352 

1814. Пономаренко Л. А. Стан системи глутатіону при патології гастродуо-

денальної зони при комбінованому впливі фізичних та фармацевтичних чинників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 

Пономаренко Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. установа 

"Ін-т гастроентерології НАМН України"]. — Тернопіль, 2019. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0710 А] 

 УДК 577.112.6:616.33/.34:615.243 

1815. Роль Н. В. Пероксидне окиснення ліпідів та окисна модифікація про-

теїнів в організмі кролів у віковій динаміці та за дії кормової добавки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Роль Наталія 

Валеріївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Білоцерків. нац. 

аграр. ун-т]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-1388 А] УДК 577.11:636.92.087.7 

1816. Ткаченко В. А. Окисна модифікація білків та шляхи її запобігання за 

умов експериментальної ішемії міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ткаченко Вікторія Андріївна ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Львів, 

2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1032 А]

 УДК 577.112.4:616.127-005.4 
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1817. Ткачук С. О. Метаболічні порушення за умови ішемічного ураження 

серця і супутнього стеатогепатозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Ткачук Сергій Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — 

Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 110 пр. — 

[2019-0272 А] УДК 577.12.032:616.12-005.4 

1818. Черній С. В. Дослідження фталоціанінових комплексів з аксіально-

координованими замісниками як інгібіторів амілоїдної агрегації білків : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Молекуляр. біологія" / 

Черній Світлана Вікторівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. — 

Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

0958 А] УДК 577.112.7 

578 Вірусологія 

На ступінь кандидата 

1819. Дудар Л. В. Молекулярно-біологічна характеристика ізолятів цирко-

вірусу свиней 2 типу, ідентифікованих в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Дудар Людмила Валеріїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-1132 А] УДК 578.52:636.4](477) 

579 Мікробіологія 

На ступінь кандидата 

1820. Дяків С. В. Мікробні угруповання породних відвалів вугільних шахт та 

роль у їхньому функціонуванні сульфідогенних бактерій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Дяків Світлана 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, 

[Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0572 А] УДК 579.26:622.33'11 

1821. Рокицький І. В. Біоінформатичні підходи та репортерна система для 

дослідження особливостей вживання кодонів у геномах стрептоміцетів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.22 "Молекуляр. 

генетика" / Рокицький Ігор Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т 

харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Київ, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1114 А]

 УДК 579.25:577.21 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

1822. Котюк Л. А. Біолого-екологічні основи інтродукції ароматичних рослин 

родини Lamiaceae Lindl. в Центральному Поліссі України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Котюк Людмила 

Анатоліївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка. — Київ, 2019. — 

45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (55 назв). — 100 пр. — [2019-0940 А] 

 УДК 581.5:582.943 
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На ступінь кандидата 

1823. Бойчук Ю. М. Відбір та введення в культуру in vitro високопродуктив-

них генотипів ярого рижію (Camelina sativa L.) з їх подальшою генетичною 

трансформацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.20 "Біотехнологія" / Бойчук Юлія Миколаївна ; НАН України, Держ. установа 

"Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0922 А] 

 УДК 581.16:[631.528:633.85 

1824. Маляренко В. М. Анатомо-морфологічна будова фасційованих форм 

рослин родини Cactaceae A. L. Juss. та їх ініціація in vitro : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Маляренко Валентина 

Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0532 А] 

 УДК 581.4.085:582.664 

1825. Мартинюк В. О. Молекулярна анотація раритетних видів триби Sileneae 

DC. флори України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.05 "Ботаніка" / Мартинюк Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2019-0507 А] УДК 582.661:581.9](477) 

1826. Оленєва В. Д. Функціональна роль ацетилювання α-тубуліну при 

розвитку стрес-індукованої аутофагії у Arabidopsis thaliana : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 

гістологія" / Оленєва Віра Дмитрівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. 

біотехнології та геноміки НАН України". — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 21—22 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0946 А] УДК 581.8:582.683.2 

1827. Пришляк С. П. Радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин та 

роль гелофітів у міграції 
137

Cs у прісноводних водоймах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Пришляк 

Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—20 (29 назв). — 100 пр. — [2019-1269 А] 

 УДК 581.526.3:577.34 

1828. Шевченко М. В. Афілофороїдні гриби Ічнянського національного 

природного парку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

спец. 03.00.21 "Мікологія" / Шевченко Марія Василівна ; НАН України, Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). 

— 100 пр. — [2019-0477 А] УДК 582.284:502.211](477.51-751.2) 

1829. Щербакова Ю. В. Оперкулятні дискоміцети родини Pyronemataceae 

Полонинсько-Чорногірських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.21 "Мікологія" / Щербакова Юлія Володимирівна ; НАН 

України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (27 назв). — 100 пр. — [2019-

0558 А] УДК 582.282(477.85/.87) 

1830. Юхименко Ю. С. Біоекологічні особливості видів роду Crataegus L. при 

інтродукції в умовах Правобережного степового Придніпров'я : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Юхименко 

Юлія Станіславівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, [Криворіз. 

ботан. сад]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — 

[2019-0880 А] УДК 582.639.2(477.63) 
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59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

1831. Марценюк В. М. Особливості регуляції енергозабезпечення адаптації 

риб до дії абіотичних та антропогенних чинників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Марценюк Вадим 

Миколайович ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2019-1219 А] УДК 597.2/.5:[504.4+504.61 

1832. Пащенко А. Г. Мікроелементи та ліпіди тканин і продукції бджіл за 

підгодівлі цитратами Co і Ni та борошном сої : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Пащенко 

Алла Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 

2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2019-

1306 А] УДК 591.05:638.1.087.7 

1833. Рабченюк О. О. Вплив підвищених концентрацій феруму у воді на 

метаболічні процеси в організмі коропа та щуки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.10 "Іхтіологія" / Рабченюк Олена Олек-

сандрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології, [Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Воло-

димира Гнатюка]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). 

— 100 пр. — [2019-1186 А] УДК 597.55:[577.12.044:546.72 

1834. Ткаченко О. В. Морфологія личинок безхвостих амфібій (Anura, 

Amphibia) фауни України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Ткаченко Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена, [Нац. наук.-природ. музей]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0427 А] 

 УДК 597.8:591.342](477) 

1835. Храбко М. І. Імунофізіологічна, репродуктивна і дезінтоксикаційна 

функції організму щурів за дії германію цитрату : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Храбко 

Мар'яна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т біології тварин НААН]. — 

Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-

1076 А] УДК 591.1.044:661.8'067 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

1836. Кравченко О. В. Біотехнологічні засади підвищення енергоресурсо-

ефективності та екологічної безпеки процесів на об'єктах комунальної інфра-

структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 03.00.20 

"Біотехнологія" / Кравченко Олександр Валерійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [ДП "Н.-д. та конструктор.-технол. ін-т міськ. 

гос-ва". — Київ, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—44 (29 назв). — 150 пр. 

— [2019-0308 А] УДК 606:628.4 

На ступінь кандидата 

1837. Бойко М. В. Функціональні біотехнологічні агенти Bacillus thuringiensis 

для контролю популяції колорадського жука : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Бойко Марія Вікторівна ; 
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Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0843 А] 

 УДК 606:[632.937.3:632.76 

1838. Гейсун А. А. Біотехнологія одержання біомаси вермикультури за впливу 

гуміліду та її використання для вирощування молодняку фазана мисливського : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-

технологія" / Гейсун Анастасія Анатоліївна ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Дніпров. 

держ. аграр.-екон. ун-т]. — Біла Церква (Київ. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 1 30 пр. — [2019-1368 А] 

 УДК 606:636.594.087.7 

1839. Солдаткіна О. В. Використання нано- та мікророзмірних матеріалів для 

розробки електрохімічних сенсорів з покращеними аналітичними характеристиками : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біо-

технологія" / Солдаткіна Ольга Василівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. 

біотехнології та геноміки НАН України" [та ін.]. — Київ, 2019. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1155 А] 

 УДК 606:543.06 

1840. Топольнікова Я. В. Розробка біосенсорної системи для одночасного 

визначення концентрацій лактату та пірувату в біологічних рідинах для клінічної 

діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.20 "Біотехнологія" / Топольнікова Ярослава Віталіївна ; НАН України, Ін-т 

молекуляр. біології та генетики. — Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1074 А] УДК 606:616-07 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь доктора 

1841. Скоробогатов А. М. Вікові особливості росту, будови та формоутворен-

ня кісток скелету після впливу на організм летючих компонентів епоксидних смол : 

(анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Скоробогатов Андрій Миколайович ;  

М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т  

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України" [та ін.]. — Тернопіль, 2019. — 38 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 28—34 (52 назви). — 100 пр. — [2019-0872 А] 

 УДК 611.71.08:[612.014.46:678.686 

На ступінь кандидата 

1842. Гаврищук Ю. М. Структурно-функціональна перебудова судин і кори 

головного мозку щурів при експериментальній оклюзії аорто-клубового сегмента та 

його реканалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гаврищук Юрій Миколайович ; 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. 14—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-0928 А] УДК 611.819.06:616.137-007.2]-092.9 

1843. Луцик С. О. Морфофункціональні та лектиногістохімічні особливості 

надниркових залоз потомства щурів, що розвивалося за умов тироїдної патології 

материнського організму : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Луцик Святослав 



   

 
108 

Олександрович ; 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. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-0945 А] УДК 611.45.068-053.2:616.441-002-055.26]-092.9 

1844. Трясак Н. С. Гістогенетична характеристика дендритних клітин у складі 

вінцевих артерій за умов експериментального атеросклерозу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, 

ембріологія" / Трясак Наталія Сергіївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України". — Дніпро, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). 

— 100 пр. — [2019-0796 А] УДК 611.13.018:616.13-004.6-092.9 

1845. Туркевич М. О. Ефективність колагеногенезу шкіри при введенні ім-

плантатів різної природи : (експерим.-патоморфол. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / 

Туркевич Марта Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Харків, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1314 А] 

 УДК 611.77.06:547.962.9]:616-089.843-092.9 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь доктора 

1846. Лушнікова І. В. Міжклітинні взаємодії та ендогенні механізми нейро-

протекції у гіпокампі при моделюванні ішемічного пошкодження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Лушнікова Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Бого-

мольця. — Київ, 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39. — 100 пр. — [2019-

1261 А] УДК 612.822:616-005.4 

На ступінь кандидата 

1847. Тодорова А. В. Особливості мікроскопічної будови, хімічного складу та 

механічних властивостей емалі тимчасових та постійних молярів людини : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, 

цитологія, ембріологія" / Тодорова Аліна Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

1276 А] УДК 612.014:[616.314.13:616.314.5 

1848. Щепанков С. М. Динаміка психофізіологічних станів військовослужбов-

ців авіаційних підрозділів миротворчого контингенту під час проходження 

військової служби в країнах африканського континенту : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Щепан-

ков Сергій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю. І. Кундієва 

Нац. акад. мед. наук України", [Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — 

Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (21 назва). — 100 пр. — [2019-

1200 А] УДК 612.821:358.43](6) 

613 Гігієна загалом. Особисте здоров'я та гігієна 

На ступінь кандидата 

1849. Ставніченко П. В. Гігієнічна оцінка і регламентація комбінованих 

фунгіцидів на основі дифеноконазолу та нової діючої речовини цифлуфенаміду : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та 

проф. патологія" / Ставніченко Павло Вікторович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—

19 (27 назв). — 120 пр. — [2019-0638 А] УДК 613:632.952 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь доктора 

1850. Антоненко А. М. Пестициди як чинники ризику розвитку хвороб 

щитоподібної залози: гігієнічна регламентація та обґрунтування критеріїв 

гігієнічного моніторингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Антоненко Анна Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 

35, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—31 (63 назви). — 150 пр. — [2019-1241 А] 

 УДК 613.63.02:616.441 

На ступінь кандидата 

1851. Кондратюк М. В. Гігієнічне обґрунтування нормативів і регламентів 

безпечного застосування комбінованих фунгіцидів на зернових колосових 

культурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 

"Гігієна та проф. патологія" / Кондратюк Микола Васильович ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 24 с. : 

табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (25 назв). — 1 20 пр. — [2019-1255 А] 

 УДК 613.63:632.952 

614 Охорона здоров'я та гігієна. Попередження  

(запобігання) нещасних випадків 

На ступінь доктора 

1852. Лотоцька О. В. Гігієнічні проблеми охорони поверхневих і підземних 

вод від антропотехногенного забруднення та їх використання в питному водопо-

стачанні в Західному регіоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Лотоцька Олена 

Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров'я 

ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т  

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 29—37 (72 назви). — 100 пр. — [2019-1019 А] УДК 614.777:504.5](477.8) 

На ступінь кандидата 

1853. Зайцев В. В. Обґрунтування програми моніторингу питної водопровідної 

води на підставі гігієнічної оцінки впливу хлорорганічних сполук на здоров'я 

міського населення промислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Зайцев Вячеслав 

Володимирович ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т громад. здоров'я  

ім. О. М. Марзєєва НАМН України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-1374 А] УДК 614.777:628.1.033 

1854. Картавцев Р. Л. Медико-соціальне обґрунтування моделі забезпечення 

закладів охорони здоров'я України високовартісним обладнанням та ефективності 
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його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.02.03 "Соц. медицина" / Картавцев Ростислав Леонідович ; Ужгород. нац. ун-т, 

[ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Ужгород, 2019. — 21 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1046 А] 

 УДК 614.21:616-7](477) 

1855. Сирота А. І. Наукове обґрунтування методичних підходів до токсико-

лого-гігієнічної оцінки комбінованої дії бентіавалікарб-ізопропілу та фолпету, 

діючих речовин препарату Вінкеа, ВГ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Сирота Аліна Ігорівна ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. 

— 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 120 пр. — [2019-0714 А] 

 УДК 614.7:632.95 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

1856. Кривов'яз О. В. Модель оптимізації медикаментозного забезпечення 

хворих із глаукомою на основі клініко- та фармакоекономічної оцінки лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 

"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Кривов'яз Олена 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2019. — 39 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (45 назв). — 100 пр. — [2019-0244 А] 

 УДК 615.03:617.7-007.681-085 

На ступінь кандидата 

1857. Донченко А. О. Застосування похідних хінону для розробки спектро-

фотометричних методик кількісного визначення лікарських засобів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Донченко Анастасія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0650 А] 

 УДК 615.077:543.42]:547.567-3 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  

засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

1858. Стадніченко О. В. Наукове обґрунтування та розробка ліпосомальних 

протипухлинних лікарських засобів на основі іринотекану і оксаліплатину : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія 

ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Стадніченко Олександр Вікторо-

вич ; Нац. фармацевт. ун-т, М-во охорони здоров'я України. — Харків, 2019. — 

41, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (42 назви). — 100 пр. — [2019-0873 А] 

 УДК 615.277.3 

На ступінь кандидата 

1859. Ал Нукарі Абдулкарім. Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

створення назальної м'якої лікарської форми з вазопресином для ноотропної терапії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 
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"Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Ал Нукарі Абдулкарім ; 

М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. 

акад."]. — Запоріжжя, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-0761 А] УДК 615.454.1.012:615.216.6 

1860. Аугунас С. В. Комплексне науково-теоретичне обґрунтування законо-

мірностей розвитку системи медикаментозного забезпечення населення України з 

ноофармацевтичних та емерджентних позицій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Аугунас Сабіна Валеріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 

27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0601 А] 

 УДК 615.1.07(477) 

1861. Белей С. Я. Розробка складу, технології та дослідження таблеток на 

основі екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Белей Сергій Ярославович ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького [та ін.]. — Львів, 2019. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1283 А] 

 УДК 615.322.014.2:[582.685.231+582.944.2 

1862. Гудзь Н. А. Фармакогностичне дослідження стевії (Stevia rebaudiana 

Bertoni) та якону (Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Гудзь Надія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фарма-

цевт. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. 

— Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-0494 А] УДК 615.322.07:582.99 

1863. Колісник Т. Є. Розробка складу та технології таблеток з екстрактом 

листя чорниці звичайної для лікування цукрового діабету : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Колісник Тетяна Євгеніївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0576 А] 

 УДК 615.322.012:582.688.31]:615.252.349.7 

1864. Комар Л. О. Наукове обґрунтування обігу комбінованих лікарських 

засобів на основі фармацевтичного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Комар Лілія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Харків. мед. акад. післядиплом. 

освіти]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. 

— [2019-0694 А] УДК 615.1:339.142]:342.951 

1865. Крюкова А. І. Розробка та стандартизація комбінованих рослинних 

засобів для застосування при ревматичних захорюваннях суглобів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та 

орг. вир-ва лікар. засобів" / Крюкова Анна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(30 назв). — 100 пр. — [2019-1378 А] УДК 615.322:615.216 

1866. Линда О. С. Фармакологічне дослідження фітозасобів з хости ланцето-

листої (Hosta lancifolia Engl.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Линда Олеся Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назв). — 120 пр. — [2019-1538 А] УДК 615.322:582.585.14 

1867. Літвінова О. М. Розробка складу та технології вагінальних супозиторіїв 

з ацикловіром і ефірними оліями чайного дерева та чебрецю : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Літвінова Олександра Миколаївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 24, [1] с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0861 А] 

 УДК 615.281.8:615.454.2 

1868. Манічева Н. В. Струминні акустичні випромінювачі для біомедичної 

апаратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.17 

"Біол. та мед. прилади і системи" / Манічева Наталя Віталіївна ; Нац. техн. ун-т 

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

Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0315 А]

 УДК 615.47 

1869. Маркіна А. Ю. Фармакологічне дослідження естерів N-[(2-оксоіндолініліден-

3)-2-оксіацетил]-амінокислот як потенційних діуретичних засобів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / 

Маркіна Анна Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-1542 А] УДК 615.254.1:547.757 

1870. Носова Я. В. Методи та засоби визначення респіраторно-ольфакторних 

порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.17 

"Біол. та мед. прилади і системи" / Носова Яна Віталіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2019-0409 А] УДК 615.47:616.072.7 

1871. Рокунь Д.-М. В. Фармакогностичне вивчення моркви посівної (Daucus 

carota L. var. sativus) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. 

наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Рокунь Дарина-Марія 

Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0333 А] 

 УДК 615.322.011:633.43 

1872. Рудь А. М. Пошук сполук гепатопротекторної дії серед (3-тіо-4-R-1,2,4-

тріазол-5-іл)(феніл)метанолів та їх похідних : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-

гнозія" / Рудь Адель Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. 

мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-0829 А] УДК 615.244:547.79 

1873. Сюмка Є. І. Синтез, хімічні та біологічні властивості моно- та біс-

похідних спіро-2-оксіндол[3,3']піролу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Сюмка 

Євгенія Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 

2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). — 

100 пр. — [2019-1350 А] УДК 615.31:547.752 

1874. Тораєв К. Н. Розробка складу та технології комбінованого препарату на 

основі метформіну і бенфотіаміну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Тораєв Какагельди Нуралієвич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (17 назв). 

— 100 пр. — [2019-0597 А] УДК 615.252.349.7.01 

1875. Умінська К. А. Розробка методик для контролю якості та визначення 

стабільності комбінованих екстемпоральних мазей з компонентами рослинного 

походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 

15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Умінська Катерина Анатоліївна ;  

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Нац. 

фармацевт. ун-т]. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). 

— 100 пр. — [2019-0273 А] УДК 615.454.1:615.322].014.2:615.12 

1876. Юр'єва О. О. Розробка складу та технології комбінованого таблетова-

ного лікарського засобу антигіпертезивної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. 

справи та суд. фармація" / Юр'єва Ольга Олександрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького [та ін.]. — Львів, 2019. — 24 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1398 А] 

 УДК 615.225.2:615.453.6 

615.8 Фізіотерапія. Терапія механічними методами та засобами. 

Радіотерапія. Інші немедикаментозні терапевтичні засоби 

На ступінь доктора 

1877. Майструк М. І. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації хворих на 

хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / 

Майструк Микола Іванович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування]. — Київ, 2019. — 50 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 45—48. — 100 пр. — [2019-1338 А] УДК 615.825:616.24-002.2 

На ступінь кандидата 

1878. Білий В. В. Фізична реабілітація осіб з есенціальною гіпертензією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Білий Володимир Володимирович ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—20. — 100 пр. — [2019-1405 А] УДК 615.825:616.12-008.331.1 

1879. Калінкін К. Л. Фізична реабілітація осіб з травматичною хворобою 

головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Калінкін Костянтин 

Львович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23. — 100 пр. — [2019-1332 А] 

 УДК 615.825:616.831-001 

1880. Ра'ад Абдул Хаді Мохаммад Алалван. Фізична реабілітація після 

хірургічного лікування розриву ахіллового сухожилля : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Ра'ад Абдул Хаді Мохаммад Алалван ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. 

— [2019-1111 А] УДК 615.825:616.758-089 
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1881. Шаді Абделбасет Мохаммад Алхуб. Фізична реабілітація після артро-

скопічного лікування "тріади Турнера" у спортсменів ігрових видів спорту : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Шаді Абделбасет Мохаммад Алхуб ; Нац. ун-т фіз. виховання і 

спорту України. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—19. — 100 пр. — [2019-1119 А] 

 УДК 615.825:616.728.3-001-089:796.071.2 

615.9 Загальна токсикологія. Загальні дослідження  

отрут і отруєння 

На ступінь кандидата 

1882. Рашківська І. О. Нейротоксична дія зета-циперметрину на щурів за 

умов його впливу в пре- і постнатальному періодах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Рашківська Інна 

Олександрівна ; Держ. підприємство "Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. 

безпеки ім. акад. Л. І. Медведя М-ва охорони здоров'я України". — Київ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-1466 А] 

 УДК 615.917:632.95.02]:591.48 

1883. Усенко Т. В. Морфологічний та морфофункціональний стан периферич-

ної крові щурів Wistar Hannover за гострої інтоксикації деякими фунгіцидами групи 

триазолу та механізми їх гематотоксичної дії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.06 "Токсикологія" / Усенко Тетяна 

Вікторівна ; Держ. підприємство "Наук. центр превент. токсикології, харч. та хім. 

безпеки ім. акад. Л. І. Медведя М-ва охорони здоров'я України". — Київ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1556 А] 

 УДК 615.9:616.15-092.9 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

1884. Воронов В. Т. Судово-медична оцінка причинно-наслідкових зв'язків 

між утворенням травми та несприятливими наслідками : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Воронов Вячеслав 

Таріелович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—

36 (47 назв). — 100 пр. — [2019-1289 А] УДК 616-001-02-06:340.6 

1885. Гуцол Т. Д. Електромагнітні методи та радіометричні системи дистан-

ційної діагностики стану тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Гуцол Тарас Дмитрович ; 

Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, [Поділ. держ. аграр.-техн. 

ун-т]. — Харків, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2019-

1412 А] УДК 616-073-7:621.3:636 

1886. Пахольчук О. П. Диференційований підхід до діагностики, лікування та 

профілактики харчової гіперчутливості у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Пахольчук Ольга Петрівна ;  

М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (45 назв). — 100 пр. — [2019-1028 А] 

 УДК 616-009.6:613.2]-07-08-053.2 
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На ступінь кандидата 

1887. Вовк В. М. Ефективність профілактики захворювань, що викликані 

Streptococcus pneumoniae, у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 

"Педіатрія" / Вовк Вікторія Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства 

та гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1126 А] 

 УДК 616-018.2-007.1-084-06:616.98:579.862]-053.2 

1888. Кедик А. В. Стан ліпідного обміну у пацієнтів з ожирінням та комор-

бідною патологією, які мешкають у різних висотних регіонах Закарпаття : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Кедик Антоніна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1416 А] 

 УДК 616-056.25-008.9-06(23.0:477.87) 

1889. Колеснік Г. І. Обґрунтування методів первинних некректомій при глибо-

ких опіках : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Колеснік Ганна Іванівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Донец. нац. мед. ун-т]. — 

Харків, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2019-

1253 А] УДК 616-001.17-089.818.6 

1890. Лаврик О. А. Можливості хірургічної корекції ключових складових 

метаболічного синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лаврик Ольга Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2019. — 

24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — 100 пр. — 

[2019-1017 А] УДК 616-056.25-089.12 

1891. Мариненко С. В. Диференційна цитологічна діагностика аденокарци-

номи, мезотеліоми та реактивного серозиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.39 "Клініч. лаб. діагностика" / Мариненко Світлана 

Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 

ім. П. Л. Шупика, [Нац. ін-т раку]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1218 А] УДК 616-006.6-006.32-076.5 

1892. Рибалка Я. В. Оптимізація лікування хронічних ран із застосуванням 

PRP-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Рибалка Ярослав Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, [Укр. мед. стоматол. акад.]. — 

Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

0332 А] УДК 616-001.4-036-089.844 

1893. Савінова К. Б. Медико-психологічні аспекти здоров'язберігаючих 

технологій у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Савінова Катерина Борисівна ; 

Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової 

Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика 

МОЗ України]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-1389 А] УДК 616-053.2-084:613.955 
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1894. Сидоренко І. В. Оптимізація нутритивного забезпечення у дітей з дуже 

малою масою тіла при народженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сидоренко Інесса Віталіївна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). 

— 100 пр. — [2019-1347 А] УДК 616-053.32-056.253-085:613.221 

1895. Сіренко О. І. Особливості адаптації, захворюваності та прогноз у перед-

часно народжених дітей з гестаційним віком 34 (0/7) — 36 (6/7) тижнів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Сіренко 

Оксана Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця, [Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

1310 А] УДК 616-053.32-037 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

1896. Витриховський А. І. Варіабельність та турбулентність серцевого ритму 

в діагностиці, лікуванні та профілактиці ускладнень в осіб із високим та дуже 

високим серцево-судинним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Витриховський Андрій Ігорович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-

Франківськ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—35 (35 назв). — 100 пр. — [2019-

0645 А] УДК 616.12-008.318-07-085-06-084 

1897. Максименко А. В. Рентгенендоваскулярні операції при вроджених вадах 

серця у немовлят : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Максименко Андрій Віталійович ; 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. — 

28 с. — Бібліогр.: с. 21—25 (28 назв). — 100 пр. — [2019-1021 А] 

 УДК 616.12-007.2-089.819.5-053.3 

На ступінь кандидата 

1898. Бедзай А. О. Нестабільна стенокардія у жінок-курців: особливості 

клінічного перебігу та фармакотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Бедзай Артем Олександрович ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0724 А]

 УДК 616.12-009.72:613.84]-055.2-085 

1899. Бойко В. В. Клініко-патогенетичні і генетичні аспекти обґрунтування 

метаболічних порушень та оптимізації їх корекції при артеріальній гіпертензії у 

поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2 : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Бойко 

Василь Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. 

мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. 

держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-0885 А] 

 УДК 616.12-008.331.1:616.12-005.4:616.379-008.64]-008.9-07-08 
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1900. Горбачова В. В. Клініко-прогностичне значення стану обміну заліза при 

хронічній серцевій недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Горбачова Віра Вікторівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стра-

жеска". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (10 назв). — 100 пр. 
— [2019-1369 А] УДК 616.12-008.46-036-037 

1901. Журба О. О. Операції аортокоронарного шунтування на працюючому 

серці в умовах штучного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / Журба Олег Олександрович ; 
Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т серц.-судин. хірургії 

ім. М. М. Амосова НАМН України". — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (13 назв). — [2019-1249 А] УДК 616.132.2-005.4-089.843 

1902. Збітнєва В. О. Удосконалення диференційної діагностики резистентної 

та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії та покращення прихильності до 
антигіпертензивної терапії в практиці сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / 

Збітнєва Вікторія Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2019. — 20, 
[1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 13—18 (30 назв). — 100 пр. — [2019-0451 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-07-085 

1903. Кочмарь О. М. Лікування гострого варикотромбофлебіту у хворих із 

декомпенсованою венозною недостатністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Кочмарь Олександр Михайлович ; 

Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1536 А] 

 УДК 616.147.3-007.64-005.6-002-06-085 

1904. Кульчицький В. В. Оптимізація лікування артеріальної гіпертензії у 
пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу з урахуванням функціонального стану 

печінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Кульчицький Василь Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 24 с. — 
Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0781 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-06:616.379-008.64]-085 

1905. Левчик О. І. Оптимізація менеджменту пацієнтів з коморбідністю, які 

перенесли перкутанне коронарне втручання з приводу гострого коронарного 

синдрому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Левчик Олена Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Терно-

піль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

0942 А] УДК 616.127-005.8-08 
1906. Лиманець Т. В. Особливості антрациклінової кардіотоксичності у хворих 

на гострі гемобластози із супутньою ішемічною хворобою серця : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Лиманець Тетяна Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ 
"Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Івано-Франківськ, 

2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 15—20 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0311 А] 

 УДК 616.155.392-085.277-06:616.127 

1907. Морозик А. О. Оцінка діагностичної значимості аналізу електро-

кардіосигналу на фазовій площині у дітей, хворих на діабетичну кардіоміопатію : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Пе-

діатрія" / Морозик Анастасія Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0536 А] 
 УДК 616.12:616.379-008.64]-07-053.2 
1908. Мусієнко А. М. Патогенетичні особливості розвитку адреналіново-

кальцієвого ураження міокарда та його корекція кверцетином : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 
Мусієнко Андрій Миколайович ; 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 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1457 А]
 УДК 616.127-021:577.175.5+616.127-085:615.322 

1909. Солонович А. С. Предиктори, клініко-прогностичне значення стану когні-
тивної функції та обґрунтування її корекції при хронічній серцевій недостатності зі 
зниженою фракцією викиду лівого шлуночка : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Солонович Анастасія 
Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 
кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 13—15 (13 назв). — 110 пр. — [2019-1274 А] 

 УДК 616.12-008.46:616.124-008.811.4]-085 
1910. Фанта С. М. Інтервенційне лікування хворих на ішемічну хворобу серця 

з рецидивом стенокардії після операції коронарного шунтування : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.04 "Серц.-судин. хірургія" / 
Фанта Станіслав Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 
ін-т серц.-судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України". — Київ, 2019. — 24 с. : 
іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1316 А] 

 УДК 616.12-005.4-085:616.132.2-089.819-06 
1911. Хомич А. В. Удосконалення діагностики обструктивного атеросклерозу 

коронарних артерій та оцінки сегментарної систолічної функції лівого шлуночка у 
хворих з ішемічною хворобою серця після стентування коронарних артерій : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіо-
логія" / Хомич Аліна Василівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 
здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук 
України". — Дніпро, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2019-0918 А] УДК 616.13-004.6-07:616.12-005.4-089.168 

1912. Швед М. І. Особливості перебігу і оптимізація лікування гострого 
коронарного синдрому у пацієнтів із супутнім хронічним гелікобактерасоційованим 
гастритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Швед Маріанна Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 
нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2019. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1319 А] 

 УДК 616.12-008:616.33-002.2]-085 

1913. Шклянка І. В. Ефективність статинів у пацієнтів зі стабільною ішеміч-

ною хворобою серця при виконанні хірургічної реваскуляризації міокарда : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Шклянка Інга Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. 

наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска", [Нац. мед. акад. післядип-

лом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1320 А] 

 УДК 616.12-005.4-036:616.127-089.166 
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616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь кандидата 

1914. Годяцька К. К. Клініко-імунологічні особливості перебігу бронхо-
обструктивного синдрому у дітей раннього віку на тлі дефіциту вітаміну D : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / 
Годяцька Катерина Костянтинівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 
охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. 
наук України". — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 
100 пр. — [2019-0372 А] УДК 616.233-007.272-053.4-036:577.161.2-022.252 

1915. Карпенко Г. В. Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованого 
підходу до профілактики бактеріальних ускладнень у дітей, хворих на гострі 
респіраторні вірусні інфекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Карпенко Ганна Володимирівна ; Держ. закл. 
"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т 
гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0854 А] 

 УДК 616.21/.22-022.7-053.2-06-084 
1916. Коваль Л. І. Стан клітинно-енергетичного метаболізму при позалікар-

няних пневмоніях у дітей різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Коваль Лариса Іванівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0858 А] 

 УДК 616.24-002-008.9-053.2 
1917. Матвієнко С. О. Особливості перебігу позалікарняної пневмонії у дітей 

на тлі внутрішньоклітинного інфікування: діагностика, диференційна діагностика, 
прогноз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Матвієнко Сергій Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2019. — 23, [1] с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 19—21. — 100 пр. — [2019-0901 А] УДК 616.24-002-036-07-053.2 

1918. Мелех Б. Я. Механізми розвитку експериментального алергічного 
альвеоліту за умов корекції тіотриазоліном : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Мелех Богдан Ярославович ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — Одеса, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (11 назв). 
— 100 пр. — [2019-1543 А] УДК 616.24-008.9-002.8-085.27 

1919. Оніщенко А. І. Роль профібротичних, прозапальних та прооксидантних 
чинників в біохімічних механізмах розвитку хронічних риносинуситів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.32 "Мед. біохімія" / 
Оніщенко Анатолій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 
ім. М. І. Пирогова, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Вінниця, 2019. — 20, [1] с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (25 назв). — 100 пр. — [2019-1265 А] 

 УДК 616.211/.216-002.2-036 
1920. Савченко С. І. Лікувально-діагностична тактика у хворих на гостру 

неспецифічну парапневмонічну емпієму плеври : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Савченко Сергій Ігорович ;  
М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 
України". — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 120 пр. — 
[2019-0991 А] УДК 616.25-002.3-07-08 



   

 
120 

1921. Старічек Г. В. Денситометрія вогнищевих змін легень в оцінці анти-

мікобактеріальної терапії хворих на туберкульоз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Старічек Галина Воло-

димирівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2019. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0472 А] 

 УДК 616.24-002.5-085 

1922. Тиш О. Б. Рекурентний бронхіт в практиці сімейного лікаря: роль мікро-

біоценозу бронхів і кишечника в лікуванні та профілактиці : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна 

медицина" / Тиш Оріяна Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1353 А] 

 УДК 616.233-002-039.5:[616.233+616.34]-022.7-085 

1923. Черепій Н. В. Діагностика хронічного обструктивного захворювання 

легень у осіб, котрі вважають себе здоровими : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Черепій Наталія 

Вікторівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і 

пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. 

ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Київ, 2019. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-1394 А] УДК 616.24-002.2-07 

1924. Чугай О. О. Механізми розвитку експериментальної пневмонії при 

хронічному пародонтиті та їх корекція кверцетином : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Чугай Ольга Олек-

сандрівна ; 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 Галиць-

кого]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — 

[2019-1558 А] УДК 616.24-002-092:616.314.17-008.1]-085 

1925. Швець К. В. Саркоїдоз органів дихання на Прикарпатті: захворюваність, 

поширеність, коморбідність, клінічні форми, стадії та результати лікування : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмоно-

логія" / Швець Костянтин Вікторович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа 

"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук 

України", [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Київ, 2019. — 16 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1395 А] УДК 616.2-006-036-08 

1926. Яковлєва В. Г. Діагностика та прогнозування порушень судинно-

тромбоцитарного й коагуляційного гемостазу у хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / Яковлєва Вікторія Геннадіївна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Янов-

ського Нац. акад. мед. наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України"]. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-0478 А] УДК 616.24-002.2-06:616.151.5-037-07 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

1927. Жердьова Н. М. Когнітивні розлади у хворих на цукровий діабет: 

фактори ризику, механізми розвитку, клінічні прояви, методи корекції : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.14 "Ендокринологія" / 

Жердьова Надія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. 

центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин, [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—32 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1210 А] 

 УДК 616.379-008.64-06:616.89-008.45/.46]-092-036-085 

1928. Любарець С. Ф. Порушення формування зубів та їх ускладнення у дітей: 

діагностика, лікування, профілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Любарець Світлана Федорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36 (55 назв). — 100 пр. — [2019-1380 А] 

 УДК 616.314-007.1-053.2-07-084-085 

1929. Матвійчук О. Б. Третинний перитоніт — клініка, діагностика, лікуван-

ня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Матвійчук Олег Богданович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. 

нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 27—30 (34 назви). — 100 пр. — [2019-0745 А] УДК 616.381-002-036-07-08 

1930. Поліщук С. С. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування 

хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної 

системи : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Поліщук Сергій Степанович ; Держ. 

установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України", 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова М-ва охорони здоров'я України]. — Одеса, 

2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (38 назв). — 100 пр. — [2019-0910 А]

 УДК 616.314-001-06-092-085 

1931. Ротар О. В. Хірургічна тактика, прогнозування ускладнень та корекція 

порушень бар'єрної функції кишечнику в лікуванні гострого некротичного 

панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.03 "Хірургія" / Ротар Олександр Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Вищ. 

держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України]. — Київ, 2019. 

— 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—44 (70 назв). — 100 пр. — [2019-0713 А] 

 УДК 616.34:616.37-002.1]-089-037 

1932. Старікова С. Л. Комплексна реабілітація хворих із дефектами зубних 

рядів субперіостальними імплантатами : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Старікова 

Світлана Леонідівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. мед. стоматол. акад., 

[Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Полтава, 2019. — 36 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 27—32 (41 назва). — 100 пр. — [2019-0343 А] 

 УДК 616.314-089.843-036.82 

1933. Татарчук Л. В. Особливості ремоделювання структур дванадцятипалої, 

порожньої та клубової кишок при резекціях різних об'ємів паренхіми печінки і 

корекції післяопераційних ускладнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Татарчук Людмила Василівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України". — Тернопіль, 2019. — 35 с. : табл. — Бібліогр.: с. 25—32 

(60 назв). — 100 пр. — [2019-0874 А] УДК 616.36-089.87-06:616.34-036.82 
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1934. Трубка І. О. Клініко-експериментальне обґрунтування первинної профі-
лактики карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту у дітей шкільного віку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-
тологія" / Трубка Ірина Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 
акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 34—37 (31 назва). — 100 пр. — [2019-1596 А] 

 УДК 616.314+616.311.2]-002-053.2-084 
1935. Чижова В. П. Предіабетичні порушення вуглеводного обміну: перед-

умови і механізми розвитку, зв'язок з чинниками кардіоваскулярного ризику, шляхи 
корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 
"Внутр. хвороби" / Чижова Валентина Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Ін-т геронтології 
ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Біб-
ліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2019-1279 А] УДК 616.379-008.64:616.39]-08 

На ступінь кандидата 

1936. Адубецька А. Ю. Оптимізація лікування гнійно-запальних захворювань 
щелепно-лицевої ділянки у хворих з цукровим діабетом : (експерим.-клініч. 
дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Адубецька Аліна Юріївна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та 
щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України". — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0881 А] 

 УДК 616.314-002.3-06:616.379-008.64]-085 
1937. Білоус М. К. Клініко-експериментальне обґрунтування взаємообумов-

леності трансверзальних аномалій оклюзії та постурального дисбалансу тіла : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Білоус Марина Костянтинівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. 
— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0964 А] УДК 616.314-007 

1938. Бойчук-Товста О. Г. Клініко-лабораторна оцінка особливостей клініч-
ного перебігу, лікування та профілактики генералізованого пародонтиту початко-
вого-І ступеня у вагітних жінок на тлі залізодефіцитної анемії легкого-середнього 
ступеня : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 
"Стоматологія" / Бойчук-Товста Оксана Григорівна ; М-во охорони здоров'я України, 
ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0565 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-036-084-085-055.26 
1939. В'юн Г. І. Оптимізація методів ортопедичного лікування захворювань 

тканин пародонта із застосуванням незнімних шинуючих конструкцій : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / В'юн 
Ганна Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти 
ім. П. Л. Шупика, [ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т"]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0844 А] УДК 616.314.17-089.23 

1940. В'юн С. В. Хірургічна тактика при високому ризику неспроможності 
стравохідно-кишкових анастомозів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / В'юн Сергій Валерійович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. 
хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 150 пр. — [2019-0604 А] 

 УДК 616.329:616.34]-089.86 
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1941. Гайошко О. Б. Профілактика альвеолітів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Гайошко Олена 

Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 

— Івано-Франківськ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). 

— 100 пр. — [2019-1007 А] УДК 616.314-089.168-002-084 
1942. Ган І. В. Клінічно-експериментальне обґрунтування вибору методу та 

засобу для лікування хворих на хронічний періодонтит із набутою широкою 

верхівкою кореня зуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ган Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1008 А] УДК 616.314.19-06-085 

1943. Горбатюк І. Б. Оптимізація діагностики та лікування гострих нестрепто-

кокових тонзилофарингітів у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Горбатюк Інна Борисівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". — 

Чернівці, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-0373 А] УДК 616.321/.322-053.2-07-085 

1944. Готь С.-Р. Р. Порівняльна оцінка ефективності застосування цирконій 
оксидних та титанових опорних елементів імплантатів при заміщенні дефектів 

зубних рядів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.22 "Стоматологія" / Готь Софія-Роксолана Ростиславівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 20, 
[1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

1411 А] УДК 616.314.2-007.21-089.843-77 

1945. Гриньків Н. І. Оптимізація комплексного лікування хворих на гострий 

некротичний панкреатит із застосуванням екстракорпоральних методів детоксикації 

та імунокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Гриньків Надія Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. 

ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Терно-

піль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-

1449 А] УДК 616.37-002.4-089 
1946. Гула В. І. Структурні зміни фундального відділу шлунка за умов 

зневоднення організму : (анатомо-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Гула Вікторія 

Іванівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-0971 А] УДК 616.33-007:616.395 
1947. Джагіашвілі О. В. Вікові особливості синтропної патології при функціо-

нальних розладах органів травлення у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Джагіашвілі Ольга Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 20, [1] с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0890 А]

 УДК 616.3-008.6-053.2 

1948. Казакова К. С. Морфофункціональна характеристика ясен щурів у нормі 

та за умов хронічної інтоксикації етанолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Казакова 

Катерина Станіславівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони 

здоров'я України", [Укр. мед. стоматол. акад.]. — Дніпро, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0771 А] 

 УДК 616.311.2-099-092.9 
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1949. Кардашевська О. І. Особливості клінічного перебігу, профілактики та 

лікування захворювань пародонта у працівників птахофабрик : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Карда-

шевська Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 
100 пр. — [2019-0389 А] УДК 616.314.17-036-084-085-057:636.5 

1950. Кобітович І. М. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу алкоголь-

ного цирозу печінки в поєднанні з хронічним бронхітом : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Кобітович Ірина 
Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького, [ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т"]. — Львів, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0737 А] 

 УДК 616.36-004-036-02:613.81]+616.233-002 

1951. Костура В. Л. Обґрунтування профілактики і лікування хронічного 
катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Костура Вікторія 

Любомирівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 
[2019-1334 А] УДК 616.311.2-002.2-084-085-053.2-056.257 

1952. Криничко Л. Р. Вдосконалення інтра- та післяопераційної профілактики 

утворення патологічних рубців шкіри при хірургічному лікуванні кіст шиї 

ембріонального походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Криничко Леонід Романович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—

20 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1050 А] 

 УДК 616.314-003.92-084:617.53-006.2-089-06 

1953. Кузьмінський І. В. Особливості патогенезу функціональних порушень 
печінки в умовах масивної кровотечі при поєднаній травмі та реперфузійному 

синдромі кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Кузьмінський Іван Володимирович ; М-во охорони 

здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т", [Держ. 
закл. "Укр. наук.-практ. центр екстр. мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ 

України"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-1506 А] УДК 616.36-005.1:617.57/.8-001]-092.4 

1954. Лагода Л. С. Обґрунтування профілактики карієсу зубів у дітей, які про-

живають в екологічно несприятливих умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Лагода Людмила Сергіїв-

на ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — 

Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0817 А] 

 УДК 616.314-002-053.2-056.2:504 

1955. Лук'яненко О. Ю. Клініко-функціональні особливості стеатозу під-

шлункової залози у дітей з надмірною вагою та ожирінням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Лук'яненко 

Ольга Юріївна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — 

Дніпро, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-

0402 А] УДК 616.37-008.847.9-06:613.25]-053.2 

1956. Мельник Д. В. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у школярів: 

медичні та епідеміологічні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Мельник 

Дарина Вячеславівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-0983 А] УДК 616.342-002.44-053.5-036 
1957. Огієнко С. А. Удосконалення операції мукогінгівоостеопластики при 

лікуванні хворих на генералізований пародонтит ІІ—ІІІ ступеня : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Огієнко 
Святослав Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). 
— 100 пр. — [2019-1060 А] УДК 616.314.17-008.1-089 

1958. Паталаха О. В. Особливості імунної відповіді та оптимізація лікування 
генералізованого пародонтиту у хворих з токсичним опіоїдним гепатитом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та 
алергологія" / Паталаха Олена Валеріївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 
імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України", [ДЗ "Луган. держ. мед. 
ун-т" МОЗ України]. — Харків, 2019. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(21 назва). — 100 пр. — [2019-0826 А] УДК 616.314.17-008.1+616.36-002]-085 

1959. Пилипюк О. Ю. Обґрунтування комплексної профілактики і лікування 
карієсу зубів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пилипюк Ольга 
Юріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова 
МОЗ України]. — Ужгород, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(9 назв). — 100 пр. — [2019-0255 А] 

 УДК 616.314-002+616.72-002.772]-053.2-084-085 
1960. Повар М. А. Системні і органоспецифічні патобіохімічні зміни в щурів зі 

стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом, ускладненим неповною глобальною 
ішемією-реперфузією головного мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Повар Мирослава Анатоліївна ; 
М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ навч. закл. України "Буковин. держ. мед. 
ун-т". — Чернівці, 2019. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — 
[2019-1387 А] УДК 616.379-008.64-06:616.831-005.4]-092.9 

1961. Пясецька Л. В. Особливості перебігу та лікування захворювань тканин 
пародонта в осіб із різним психофізіологічним станом : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пясецька Людмила 
Василівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галиць-
кого, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — 
Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0990 А]
 УДК 616.314.17/.18-036-056.4 

1962. Садова О. Р. Оцінка якості життя школярів старших класів з хронічною 
гастродуоденальною патологією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Садова Ольга Романівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-1066 А] 

 УДК 616.33-002.2-053.5:613 
1963. Саід О. В. Підвищення ефективності комплексної терапії хворих на цукровий 

діабет 2-го типу на фоні надмірної маси тіла : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Саід Олена Вален-
тинівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1588 А] 

 УДК 616.379-008.64-085 
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1964. Сиволап Д. В. Розробка показань та удосконалення методів органо-

зберігаючих операцій у хворих на холецистолітіаз : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Сиволап Дмитро Віталійович ; 

М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ 

України", [Запоріз. держ. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0994 А] УДК 616.366-003.7-089 

1965. Синельник В. П. Оптимізація діагностики та лікування супутньої 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при гіпертонічній хворобі у ліквідаторів 

аварії на ЧАЕС на підставі вивчення апеліну-12, інтерлейкінів 1-бета, -6, мелато-

ніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Синельник Вікторія Петрівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2019. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0636 А] 

 УДК 616.329-008.6-06:616.12-008.331.4]-07-085 

1966. Фень С. В. Хронічний стеатогепатит: патоморфологічна характеристика 

перебігу та несприятливих наслідків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. анатомія" / Фень Сергій Вікторович ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0756 А]

 УДК 616.36-002-036-06 

1967. Фур М. Б. Обґрунтування профілактики основних стоматологічних за-

хворювань у дітей з зубощелепними аномаліями зі шкіл-інтернатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Фур 

Микола Борисович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила 

Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-0351 А] УДК 616.314-007.1-084-053.2 

1968. Хоменко Д. І. Оптимізація методу кріофіксації при хірургічному ліку-

ванні пацієнтів з незапальними захворюваннями підшлункової залози : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Хоменко 

Дмитро Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та 

трансплантології ім. О. О. Шалімова", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця МОЗ 

України]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-1034 А] УДК 616.37-089-085.832.9 

1969. Цимбалюк Р. С. Хірургічне лікування хворих на гострий біліарний 

панкреатит з жовчною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Цимбалюк Руслан Степанович ; М-во 

охорони здоров'я України, Укр. наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації 

ендокрин. органів і тканин, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1356 А] 

 УДК 616.37-002-06:616.36-008.8]-089 

1970. Яринич Ю. М. Механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби 

печінки при артеріальній гіпертензії у поєднанні з ожирінням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Яринич 

Юлія Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(25 назв). — 100 пр. — [2019-0280 А] 

 УДК 616.36-008.847.9-036:[616.12-008.331.1+613.25 
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616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь доктора 

1971. Шеремет М. І. Оптимізація діагностики, хірургічного лікування та 
прогнозування перебігу вузлового ендемічного зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту з 
урахуванням молекулярно-генетичних предикторів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Шеремет Михайло Іванович ;  
М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. держ. мед. акад. післядиплом. 
освіти МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 
(63 назви). — 150 пр. — [2019-0759 А] 

 УДК 616.441-006.6+616.441-002.2]-07-084-089 

На ступінь кандидата 

1972. Васько А. Р. Обґрунтування доцільності неоад'ювантної хіміо-промене-
вої терапії у хворих на низькодиференційований рак щитоподібної залози : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Васько 
Андрій Романович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. 
— [2019-1287 А] УДК 616.441-006.6-085:615.849.5 

1973. Товажнянська В. Д. Вплив плодово-материнської інфекції на морфо-
функціональний стан надниркових залоз плода : (клініко-експерим. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.02 "Патол. 
анатомія" / Товажнянська Віра Дмитріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 
нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 
100 пр. — [2019-0550 А] УДК 616.45-091-053.1-02:618.3-06 

616.5 Шкіра. Загальний шкірний покрив тіла. Клінічна дерматологія 

На ступінь доктора 

1974. Вергун А. Р. Хірургічна оніхопатологія: проблеми діагностики та комп-
лексного лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 
14.01.03 "Хірургія" / Вергун Андрій Романович ; М-во охорони здоров'я України, 
Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 25—30 (67 назв). — 150 пр. — [2019-1325 А] УДК 616.596-089 

На ступінь кандидата 

1975. Ащеулов О. М. Патогенетична роль фракталкіну, еотаксину та сенси-
білізації до білків коров'ячого молока при атопічному дерматиті у дітей раннього 
віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 
"Педіатрія" / Ащеулов Олександр Михайлович ; М-во охорони здоров'я України, 
Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2019. — 
20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — 
[2019-0722 А] УДК 616.516-053.3-02:[57.017.4:637.1 

1976. Кремень В. О. Удосконалення методу дерматензії в реконструктивно-
відновній хірургії дефектів шкіри різного ґенезу : (експерим.-клініч. дослідж.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Кремень Василь Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 
післядиплом. освіти. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 
100 пр. — [2019-0397 А] УДК 616.5-089.844 
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1977. Мангушева В. Ю. Патогенетичне значення порушень біоценозу шкіри 

та їх корекція у хворих на алергодерматози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Мангушева Вікторія 

Юріївна ; Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України". — 

Харків, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2019-

0747 А] УДК 616.5-021.5:574 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби сечової  

та статевої систем. Урологія 

На ступінь доктора 

1978. Бабінцева А. Г. Оптимізація методів прогнозування, діагностики та ліку-

вання порушень функціонального стану сечовидільної системи у новонароджених 

при патології раннього неонатального періоду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Бабінцева Анастасія 

Геннадіївна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—

40 (44 назви). — 100 пр. — [2019-0283 А] 

 УДК 616.6-008.6-037-07-085-053.3:618.33 

1979. Чабанов П. В. Діагностика та лікування хворих на нейрогенні розлади 

сечовипускання з поєднаною патологією дистальних відділів товстої кишки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / 

Чабанов Павло Вікторович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук 

України". — Київ, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 

(38 назв). — 100 пр. — [2019-0430 А] УДК 616.62-008.22-06:616.345]-07-085 

На ступінь кандидата 

1980. Артищук В. М. Вибір оптимального методу лікування хворих з 

нижньополярним нефролітіазом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Артищук Василь Миколайович ; Держ. установа 

"Ін-т урології НАМН України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-0841 А] УДК 616.617-003.7-08 

1981. Куценко А. О. Мікроманіпуляційні методики лікування безпліддя у пар з 

патоспермією у партнера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.06 "Урологія" / Куценко Антон Олегович ; Держ. установа "Ін-т урології 

НАМН України", [ПАТ "Ін-т репродукт. медицини" МОЗ України]. — Київ, 2019. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—24 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1336 А] 

 УДК 616.697-085 

1982. Морозова О. О. Оптимізація діагностики прогресування хронічного 

захворювання нирок у дітей з везикоуретеральним рефлюксом та хронічним 

пієлонефритом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.10 "Педіатрія" / Морозова Оксана Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0863 А] УДК 616.61-002-053.2-07 

1983. Сікора В. В. Морфологічні зміни в сечовому міхурі за умов впливу солей 

важких металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.02 "Патол. анатомія" / Сікора Владислав Володимирович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Сум. держ. ун-т]. — Харків, 2019. — 23 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0469 А] 

 УДК 616.62-007:612.461.6.067 

616.7 Патологія органів руху, пересування. Скелетна  

та рухова системи 

На ступінь доктора 

1984. Попсуйшапка К. О. Лікування переломів тіл хребців грудного та по-

перекового відділів хребта : (клініко-експерим. обґрунтування) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Попсуйшапка Костянтин Олексійович ; 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. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (29 назв). — 

110 пр. — [2019-0948 А] УДК 616.711-001.5-089 

На ступінь кандидата 

1985. Немеш М. М. Діагностика та ортопедичне лікування пацієнтів з хворо-

бою Ерлахера-Блаунта : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Немеш Михайло Михайлович ; Держ. 

установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 

2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1382 А]

 УДК 616.718.5-007.24-07-089.23 

1986. Орлова І. В. Дисадипокінемія та рівні TLR 4 типу у хворих на подагру: 

зв'язок з перебігом захворювання та ефективністю лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 "Ревматологія" / Орлова Інна 

Вікторівна ; 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. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-1340 А] УДК 616.72-022.78-008.9-085 

1987. Сердулець Ю. І. Клінічно-патогенетичні особливості та лікування остео-

артрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, у хворих з ожирінням та артеріаль-

ною гіпертензією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Сердулець Юлія Іванівна ; 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. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—

16 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1589 А] 

 УДК 616.72-007.24-036-085-06:[616.379-008.64+616.12-008.331.1+613.25 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь доктора 

1988. Панасюк О. Л. Мікст-інфекції при запальних захворюваннях нервової 

системи: клініка, діагностика, лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Панасюк Олена Леонідівна ; Нац. акад. 

мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л. В. Гро-

машевського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (49 назв). — 120 пр. — [2019-1108 А] 

 УДК 616.8-002-022.7-07-085 
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1989. Салій З. В. Клініко-патогенетична характеристика віддаленого періоду 

черепно-мозкової травми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Салій Зоя Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 

40, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (40 назв). — 100 пр. — 

[2019-1031 А] УДК 616.831-001-07-092 

1990. Сохань А. В. Менінгіти та менінгоенцефаліти: рання діагностика уражень 

клітин ЦНС, оцінка стану гематоенцефалічного бар'єру та метаболічних розладів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. 

хвороби" / Сохань Антон Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. 

акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2019. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 34—39 (45 назв). — 100 пр. — [2019-1275 А] 

 УДК 616.831.9-002-07 

1991. Яременко Л. М. Зміни у корі півкуль великого мозку за умов моделю-

вання ішемії та імунокорекції : (імуногістохім. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / 

Яременко Лілія Михайлівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 

(43 назви). — 150 пр. — [2019-1399 А] УДК 616.831-005.4-092.6 

На ступінь кандидата 

1992. Гелетюк Ю. Л. Функціональні наслідки ішемічного інсульту у хворих з 

артеріальною гіпертензією, їх прогнозування та обґрунтування диференційованих 

напрямків відновної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Гелетюк Юлія Леонідівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(18 назв). — 130 пр. — [2019-1009 А] 

 УДК 616.831-005.4-036.8-06:616.12-008.331.4]-037-085 

1993. Гуменюк А. В. Морфологічні зміни гіпокампу при реактивації вірусу 

простого герпесу 1 типу на тлі експериментального геморагічного інсульту та 

фармакокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.09 "Гістологія, цитологія, ембріологія" / Гуменюк Алла Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 150 пр. — [2019-

1248 А] УДК 616.831.2-007:[616.98:616.523]+616.831-005.1]-092.4 

1994. Короленко Н. В. Відновне лікування дітей молодшого шкільного віку з 

цервікогенним головним болем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та курортологія" / Короленко 

Наталія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, 

[ДП "Укр. НДІ медицини трансп. МОЗ України"]. — Одеса, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0242 А] 

 УДК 616.834-009.7-053.5-036.83-085:615.8 

1995. Мартиненко Я. А. Особливості розвитку нервової системи у дітей, які 

народилися з екстремально низькою масою тіла (клініка, нейровізуалізація, тактика 

лікування, прогноз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.15 "Нерв. хвороби" / Мартиненко Яна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", 
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[ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН 

України"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2019-0783 А] УДК 616.8-07-08-053.2-056.25 
1996. Мірошников О. О. Клініко-нейрофізіологічні та структурні особливості 

нервової системи у дітей раннього віку з розладами аутистичного спектру : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / 
Мірошников Олександр Олександрович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України", [ДУ "Ін-т 
педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України"]. — 
Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—18 (29 назв). — 
100 пр. — [2019-0788 А] УДК 616.8-06:616.89-008.48]-07-053.2 

1997. Негрич Н. О. Клініко-патогенетичне та діагностичне значення си-
роваткових маркерів білкової природи у хворих на розсіяний склероз : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Негрич 
Назар Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 
освіти ім. П. Л. Шупика, [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Київ, 2019. 
— 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (23 назви). — 150 пр. — [2019-
0464 А] УДК 616.832-004-036-07 

1998. Хижняк Ю. В. Клініко-нейропсихологічні співвідношення у хворих на 
розсіяний склероз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.15 "Нерв. хвороби" / Хижняк Юлія Василівна ; М-во охорони здоров'я України, 
Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-
мольця]. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 130 пр. 
— [2019-0352 А] УДК 616.832-004-07:612.8 

1999. Шаленко О. В. Клініко-нейрофізіологічний аналіз впливу немоторних 
симптомів на перебіг хвороби Паркінсона, можливості патогенетичної терапії у 
пацієнтів середнього і похилого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Шаленко Ольга Володимирівна ; Нац. 
акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т неврології, психіатрії та наркології 
НАМН України", [ДУ "Ін-т геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"]. — 
Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 
100 пр. — [2019-1078 А] УДК 616.858-053.9-08 

616.89 Психіатрія. Патологічна психологія.  

Хворобливі психічні стани 

На ступінь кандидата 

2000. Літвінов О. О. Клініко-психопатологічні та соціально-психологічні 
особливості розладів аутистичного спектра у повнолітніх : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Літвінов Олександр 
Олександрович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. установа "НДІ психіатрії  
М-ва охорони здоров'я України". — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0461 А] УДК 616.896-036-053.8 

2001. Челядин Ю. Я. Оптимізація лікування та реабілітації хворих з обсесив-
но-компульсивним розладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.16 "Психіатрія" / Челядин Юлія Ярославівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. установа "НДІ псіхіатрії М-ва охорони здоров'я України", 
[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-1357 А] 

 УДК 616.89-008.441.1-085 
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616.9 Контактні захворювання. Інфекційні (заразні)  

захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

2002. Андрюшкова Н. Г. Значення ентеровірусної інфекції у розвитку гостро-

го порушення мозкового кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Андрюшкова Наталя Григорівна ; Нац. 

акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця МОЗ України]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 120 пр. — [2019-0642 А] УДК 616.98:578.835.1]:616.831-005 

2003. Бодня І. П. Адаптаційні можливості організму людини при мікст-інвазії 

токсокарозу з ентеробіозом, оптимізація діагностики та лікування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Бодня 

Ігор Павлович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 

мед. ун-т", [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Івано-Франківськ, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1523 А] 

 УДК 616.995.1-07-085 

2004. Сорокіна О. Г. Характеристика імунних порушень у хворих на хронічну 

веб-інфекцію та оптимізація терапії шляхом диференційованої імунокорекції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія 

та алергологія" / Сорокіна Ольга Георгіївна ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2019. — 

24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2019-0670 А] 

 УДК 616.98:578.825]-036:612.017 

2005. Трохимчук Т. Ю. Діагностика ВІЛ-інфекції та визначення антивірусної 

активності препаратів розробленою імуноферментною тест-системою : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.06 "Вірусологія" / Трохим-

чук Тетяна Юріївна ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. За-

болотного, [Наук.-виробн. підприємство ПрАТ "НВК "Діапроф-Мед"]. — Київ, 2019. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (27 назв). — [2019-0551 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-07 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

2006. Воровський О. О. Прогнозування розвитку, лікування та профілактика 

дефектів черевної стінки у хворих похилого та старечого віку : (експерим.-клініч. 

дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 

"Хірургія" / Воровський Олег Олегович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. 

нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2019. — 40, [1] с., включ. обкл. : табл. 

— Бібліогр.: с. 27—38 (77 назв). — 100 пр. — [2019-0888 А] 

 УДК 617.55-037-08-053.9 

2007. Діденко С. М. Хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх 

кінцівок у хворих на цукровий діабет : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Діденко Сергій Миколайович ; М-во охорони 
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здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти [та ін.]. — Харків, 2019. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—32 (34 назви). — 100 пр. — [2019-0379 А] 

 УДК 617.58-005.4:616.379-008.64]-089 
2008. П'ятночка В. І. Прогнозування та попередження ускладнень при 

хірургічному лікуванні хворих з первинними та післяопераційними вентральними 
грижами в умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 
наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / П'ятночка Володимир Іванович ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 
МОЗ України". — Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(46 назв). — 100 пр. — [2019-1459 А] УДК 617.55-089-06:617.55-007.4-07-084 

На ступінь кандидата 

2009. Бузиновський А. Б. Інформаційне забезпечення підтримки прийняття 
рішень на етапах хірургічного лікування пацієнтів з хронічним мисковим больовим 
синдромом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.03.11 "Мед. та біол. інформатика і кібернетика" / Бузиновський Артур Борисович ; 
НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. 
технологій та систем. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 
(21 назва). — 100 пр. — [2019-1409 А] УДК 617.55-009.7-089:004.9 

2010. Вихтюк Т. І. Особливості клінічного перебігу та лікування інфекції 
ділянки хірургічного втручання у хворих із критичною ішемією нижніх кінцівок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 
Вихтюк Тарас Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 
100 пр. — [2019-1367 А] УДК 617.58-005.4-036-089 

2011. Горегляд О. М. Клініко-морфологічне обґрунтування використання 
вакуум-асистованого лікування постраждалих з вогнепальними травмами кінцівок : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травмато-
логія та ортопедія" / Горегляд Олексій Михайлович ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. 
акад. М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2019. — 21 с., включ. обкл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0374 А] 

 УДК 617.57/.58-001.45-085:621.52 
2012. Дем'ян Ю. Ю. Гнучка плоска стопа та її ортопедичне лікування у дітей з 

гіпермобільністю суглобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
[спец.] 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Дем'ян Юрій Юрійович ; Держ. 
установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 
2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 130 пр. — [2019-1329 А]
 УДК 617.586-007.5:616.72-007.2]-08-053.2 

2013. Ісаєв М. В. Комплексне хірургічне лікування постраждалих з закритою 
травмою грудної клітки : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Ісаєв Михайло 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. 
освіти, [Харків. нац. мед. ун-т]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1294 А] УДК 617.541-001-089 

2014. Лангазо О. В. Непрямі методи реваскуляризації при оклюзійно-
стенотичних ураженнях дистального артеріального русла : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Лангазо Олександра 
Валеріївна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 21 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1537 А] 

 УДК 617.58:616.13-007.21]-07-089 
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2015. Пасічник О. В. Лікування ран у хворих на синдром діабетичної стопи у 
фазі репарації з використанням багатої на тромбоцити плазми : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Пасічник 
Олександр Васильович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. після-
диплом. освіти. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 
100 пр. — [2019-1268 А] УДК 617.586-002.4:616.379-008.64]-003.9-085.382 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь доктора 

2016. Величко Л. М. Імунопатогенетичні механізми прогресування пухлин-
ного процесу при увеальній меланомі та їх корекція в процесі органозберігаючого 
лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.18 
"Офтальмологія" / Величко Людмила Миколаївна ; Держ. установа "Ін-т очних 
хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2019. — 32 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (40 назв). — 100 пр. — [2019-0443 А] 

 УДК 617.723-006.81-08 

На ступінь кандидата 

2017. Бурдейний С. І. Клініко-експериментальне обґрунтування нових пато-
генетично спрямованих методів профілактики прогресування міопії : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / 
Бурдейний Сергій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. 
післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. мед. ун-т]. — Київ, 2019. — 21 с., 
включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1366 А]
 УДК 617.753.2-084-092.4 

2018. Гриценко Я. А. Значення акустичної щільності кришталика для опти-
мізації хірургічного лікування вікової катаракти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Гриценко Яків Ана-
толійович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Філатова 
НАМН України". — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). 
— 100 пр. — [2019-0375 А] УДК 617.741-004.1-089 

2019. Левицький І. М. Експериментальне обґрунтування методів патогенетич-
ної корекції регматогенного відшарування сітківки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Левицький Іван 
Михайлович ; 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, 2019. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2019-1453 А] УДК 617.735-007.281-092.4 

2020. Мазур В. П. Ефективність методу поверхневої електроміографії в діагностиці 
та виборі лікування окорухових порушень при співдружній косоокості : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Мазур 
Вячеслав Петрович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії ім. В. П. Фі-
латова НАМН України". — Одеса, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 
(17 назв). — 100 пр. — [2019-1579 А] УДК 617.758.1-073.7 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 

2021. Камінський А. В. Безпліддя у жінок в стані психоемоційної дезадаптації: 

концепція, патогенез і корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 



   

 
135 

наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Камінський Анатолій В'яче-

славович ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової 

Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Київ, 2019. — 

32 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 24—28 (30 назв). — 100 пр. — [2019-1333 А] 

 УДК 618.177:616.895]-092-085 

2022. Костюк А. Л. Вагітність і пологи в жінок з недиференційованою диспла-

зією сполучної тканини: діагностика і профілактика гестаційних ускладнень : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство 

та гінекологія" / Костюк Алевтина Леонтіївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 28—32 (35 назв). — 100 пр. — [2019-1175 А] 

 УДК 618.3-06:616.74-007.2]-07-084 

2023. Харченко К. В. Роль циторедуктивних операцій в комбінованому ліку-

ванні рецидиву раку яєчника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Харченко Катерина Володимирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти [та ін.]. — Харків, 

2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 (33 назви). — 100 пр. — [2019-

1317 А] УДК 618.11-006.6-089 

На ступінь кандидата 

2024. Гарбузюк В. В. Обґрунтування профілактики та лікувальної тактики при 

передчасних пологах у жінок, хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінеко-

логія" / Гарбузюк Валерій Валерійович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства 

та гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. 

мед. ун-т ім. М. І. Пирогова МОЗ України]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1166 А] 

 УДК 618.39-084-085-06:616.24-002.5 

2025. Дарій О. С. Оптимізація тактики допоміжних репродуктивних техно-

логій у подружніх пар із обтяженим генетичним анамнезом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гіне-

кологія" / Дарій Олександр Семенович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1567 А] 

 УДК 618.177-089.888.11-05-053.833 

2026. Закордонець Р. М. Оптимізація методів лікування патології ендо- і міо-

метрію у пацієнток періменопаузального періоду з екстрагенітальною патологією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушер-

ство та гінекологія" / Закордонець Роман Михайлович ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ПВНЗ "Київ. мед. 

ун-т"]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

1570 А] УДК 618.14-002-085 

2027. Кривокульський Б. Д. Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики 

при венозних тромбоемболіях у хворих на рак ендометрію : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Кривокуль-

ський Богдан Дмитрович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. 

післядиплом. освіти, [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського"]. — 

Харків, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (20 назв). — 100 пр. — [2019-

0815 А] УДК 618.14-006.6:616.14-005.6/.7-07-089 
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2028. Лашкул О. С. Сучасні підходи до периопераційної тактики у гінеко-
логічних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Лашкул Ольга Сергіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДЗ "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 
МОЗ України"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 
100 пр. — [2019-1301 А] УДК 618.14-089.168 

2029. Магденко Г. К. Патогенез змін букального епітелію та динаміка CD-
антигенів при міомах матки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : спец. 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Магденко Ганна Казимирівна ; 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, 2019. 
— 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-
1455 А] УДК 618.14-006-092:611.018.7 

2030. Мазур Ю. Ю. Особливості перебігу та профілактика рецидивування 
ектопії шийки матки в умовах порушень мікробіоти піхви та папіломавірусного 
інфікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мазур Юлія Юріївна ; 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. — [20] с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 
100 пр. — [2019-0900 А] УДК 618.146-007.41-036-084:616.15-006.5-022 

2031. Мазченко О. О. Профілактика дистресу плода у вагітних з гіпертен-
зивними розладами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Мазченко Оксана Олексіївна ; М-во охорони 
здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0405 А] 

 УДК 618.33:616.12-008.331.1-055.26]-084 
2032. Моцюк Ю. Б. Прогнозування та профілактика плацентарної дисфункції 

у жінок із варикозною хворобою вен нижніх кінцівок : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Моцюк 
Юлія Богданівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1221 А] 

 УДК 618.36-008.6-037-084:616.147.3-007.64 
2033. Німенький М. В. Порівняльні аспекти допоміжних репродуктивних 

технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушер-
ство та гінекологія" / Німенький Максим Вадимович ; М-во охорони здоров'я 
України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1584 А] 

 УДК 618.177-089.888.11:618.11/.12-08 
2034. Прокопович Є. В. Оптимізація діагностики та лікування безпліддя у 

жінок з лейоміомою матки на тлі ендометріозу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Прокопович 
Євген Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2019-1586 А] 

 УДК 618.177-07-085:618.14-002-006 

2035. Толстанова Г. О. Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою репро-

дуктивною функцією: діагностика та тактика лікування безпліддя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та 
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гінекологія" / Толстанова Галина Олександрівна ; ДУ "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, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-0518 А] УДК 618.177:618.14]-07-08 
2036. Якимчук Н. В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень 

у жінок із плацентарною дисфункцією з урахуванням психоемоційного стану : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Аку-
шерство та гінекологія" / Якимчук Наталія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2019. — 
20, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1240 А]
 УДК 618.36-008.6-06-084:159.913 

62 Інженерна справа. Техніка загалом 

620 Випробування матеріалів. Матеріали промислового  
значення. Електростанції. Економіка енергетики 

На ступінь доктора 

2037. Накашидзе Л. В. Енергоефективні системи забезпечення кліматичних 
умов в приміщеннях на основі використання енергії Сонця та оточуючого середо-
вища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.08 
"Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Накашидзе Лілія Валентинівна ; НАН 
України, Ін-т відновлюв. енергетики, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Київ, 
2018. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—40. — 150 пр. — [2019-0706 А] 

 УДК 620.92:628.88 
2038. Станкевич О. М. Методологічні основи ідентифікування типів макро-

руйнування матеріалів за енергетичними параметрами акустичної емісії : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.10 "Діагностика 
матеріалів і конструкцій" / Станкевич Олена Михайлівна ; НАН України, Фіз.-мех. 
ін-т ім. Г. В. Карпенка. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 
(44 назви). — 100 пр. — [2019-0794 А] УДК 620.179.17 

На ступінь кандидата 

2039. Мягкий О. В. Підвищення завадостійкості теплової дефектоскопії 
багатошарових конструкцій та трубопроводів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення 
складу речовин" / Мягкий Олександр Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. полі-
техн. ін-т", [Харків. нац. ун-т радіоелектроніки]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 150 пр. — [2019-1305 А] УДК 620.19:536.3.08 

621 Машинобудування загалом. Ядерна техніка.  
Електротехніка. Машини 

621.01/.08 Теорія та принципи машинобудування.  
Прикладна ядерна фізика. Найпростіші двигуни 

621.039 Прикладна ядерна фізика. Атомна енергетика  
та атомна промисловість. Атомне машинобудування 

На ступінь кандидата 

2040. Горанчук В. В. Моніторинг активної зони ВВЕР-1000 методами 

нейтронно-шумової діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Горанчук Вадим Вікторо-

вич ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. — Київ, 2019. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1208 А] 

 УДК 621.039.58 

2041. Задунай О. С. Наукові засади підвищення ефективності забезпечення 

екологічної безпеки мокрих сховищ відпрацьованого ядерного пального : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 

Задунай Олексій Сергійович ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр., [Держ. НДІ спец. зв'язку та захисту інформації]. — 

Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—23 (42 назви). — 100 пр. — [2019-

0386 А] УДК 621.039.59:502.174 

2042. Клевцов С. В. Методологія оцінки запасів безпеки атомних електричних 

станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.14 

"Тепл. та ядер. енергоустановки" / Клевцов Сергій Валерійович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-0458 А] УДК 621.039.58:621.311.25 

621.22 Гідравлічна енергія. Водна енергія. Гідравлічні машини 

На ступінь кандидата 

2043. Корнійчук В. І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку водо-

зливів з тонкою стінкою на основі законів збереження енергії та кількості руху : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.16 "Гідравліка 

та інж. гідрологія" / Корнійчук Володимир Іванович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-1574 А] УДК 621.22:532.532 

2044. Рєзва К. С. Удосконалення проточних частин високонапірних оборотних 

гідромашин на основі чисельного моделювання їх гідродинамічних характеристик : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.17 "Гідравл. 

машини та гідропневмоагрегати" / Рєзва Ксенія Сергіївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). 

— 100 пр. — [2019-0868 А] УДК 621.224.7 

621.3 Електрика. Електротехніка 

621.31 Вироблення, постачання, розподіл та регулювання  

електричної енергії. Електричні машини та прилади.  

Електричні вимірювання. Технічне застосування  

магнетизму та електростатики 

На ступінь доктора 

2045. Гетьман А. В. Аналіз та синтез структури магнітного поля технічних 

об'єктів на основі просторових гармонік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Гетьман Андрій 

Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 40 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (36 назв). — 100 пр. — [2019-0371 А] 

 УДК 621.317.35.013 

2046. Комар В. О. Оцінювання якості функціонування електричних мереж з 

відновлюваними джерелами енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Комар Вячеслав 

Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 

2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (48 назв). — 100 пр. — [2019-1254 А] 

 УДК 621.311.29 

2047. Черкашина В. В. Методологія проектування повітряних ліній електро-

передачі з оптимізацією параметричного ряду перерізів проводів та розширенням 

функціональних можливостей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Черкашина Вероніка 

Вікторівна ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т"]. — Київ, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(44 назви). — 100 пр. — [2019-0957 А] УДК 621.315.17 

На ступінь кандидата 

2048. Банузаде Сахрагард Саід. Моделі і методи оцінювання ефективності 

інтеграції джерел розосередженої генерації в розподільні мережі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Банузаде Сахрагард Саід ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Нац. 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0484 А] 

 УДК 621.311.1 

2049. Бацала Я. В. Підвищення енергоефективності та електромагнітної 

сумісності електротехнічного комплексу локальної генерації з відновлювальними 

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

05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Бацала Ярослав Васильович ; 

Вінниц. нац. техн. ун-т, [Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Вінниця, 

2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-0563 А] 

 УДК 621.316 

2050. Василевський В. В. Прогнозування строку служби силового транс-

форматора за допомогою комплексної моделі технічного стану целюлозної ізоляції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.01 "Електр. 

машини й апарати" / Василевський Володимир Валентинович ; Нац. техн. ун-т 

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

— Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0369 А] 

 УДК 621.314.2:621.315.614 

2051. Гаран Я. О. Удосконалення високовольтних вимірювальних пристроїв, 

що використовують автотрансформаторне перетворення напруги : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.13 "Техніка сильних електр. та 

магніт. полів" / Гаран Ярослав Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(17 назв). — 150 пр. — [2019-0889 А] УДК 621.314.223 

2052. Глєбов О. Ю. Вдосконалення заземлювальних пристроїв електричних 

підстанцій для забезпечення безаварійної роботи вторинних кіл : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Глєбов Олег Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — 

Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

1528 А] УДК 621.316.99 

2053. Гурін В. К. Підвищення ефективності протизавадних засобів у системах 

електроживлення з високочастотними транзисторними перетворювачами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. 
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перетворювачі електроенергії" / Гурін Віктор Костянтинович ; НАН України, Ін-т 

електродинаміки. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-1530 А] УДК 621.314.58:621.372.54 

2054. Коробко О. А. Удосконалення резонансного діелькометричного методу 

контролю та визначення вологості рідких неполярних діелектриків : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю 

та визначення складу речовин" / Коробко Олександр Анатолійович ; Нац. техн. ун-т 

"Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-1504 А] УДК 621.317.39:543.275.1.08 

2055. Котик М. В. Елементи мікросистем-на-кристалі зі структурою "кремній-

на-ізоляторі" для біомедичної електроніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.27.01 "Твердотіл. електроніка" / Котик Михайло 

Васильович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Чернівці, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1049 А] УДК 621.315.592 

2056. Левонюк В. Р. Методи та засоби аналізу комутаційних перехідних про-

цесів у лініях електропередачі надвисокої напруги на основі варіаційних підходів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. 

станції, мережі і системи" / Левонюк Віталій Романович ; Вінниц. нац. техн. ун-т, 

[Львів. нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(17 назв). — 80 пр. — [2019-1259 А] УДК 621.311.027.8 

2057. Панов А. В. Методи і система моніторингу елегазових вимикачів на 

напругу 330—750 кВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Панов Анатолій Володимирович ; 

НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1027 А] УДК 621.316.57:681.518.22 

2058. Сабокар О. С. Удосконалення магнітно-імпульсного обладнання для 

технологій ремонту транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.13 "Техніка сильних електр. та магніт. полів" / Сабокар 

Олег Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-0511 А] УДК 621.318:629.083 

2059. Тащеєв Ю. В. Економічний механізм забезпечення ефективного вико-

ристання відновлюваних джерел енергії на підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

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

Тащеєв Юрій Вікторович ; Одес. нац. екон. ун-т. — Одеса, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1436 А] 

 УДК 621.311.24 

2060. Тимохін О. В. Інформаційне забезпечення систем керування електрич-

ними мережами на основі передачі широкополосних сигналів по РЕМ 0,4...10 кВ : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. 

станції, мережі і системи" / Тимохін Олександр Вікторович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 150 пр. — [2019-0914 А] УДК 621.316:004.9 

2061. Ткаченко О. О. Магнітне поле високовольтних кабельних ліній при 

двосторонньому заземленні екранів кабелів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.09.05 "Теорет. електротехніка" / Ткаченко Олександр 

Олегович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Держ. установа "Ін-т техн. 
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проблем магнетизму НАН України"]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1595 А] УДК 621.315.2.013:621.316.99 

2062. Труніна Г. О. Підвищення ефективності регулювання напруги в розпо-

дільних електричних мережах з розосередженим генеруванням : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Труніна Ганна Олексіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(24 назви). — 150 пр. — [2019-0915 А] УДК 621.316.1 

621.32 Електричні джерела світла 

На ступінь кандидата 

2063. Філюк Я. О. Світлотехнічні установки з автономним живленням : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.07 "Світлотехніка 

та джерела світла" / Філюк Ярослав Олександрович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-1597 А] УДК 621.32:621.383.51 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь кандидата 

2064. Власов А. О. Вдосконалення механічної системи електродотримачів 

дугової сталеплавильної печі для зменшення вібрацій електродів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.08 "Машини для металург. вир-ва" / 

Власов Андрій Олександрович ; Нац. металург. акад. України, [Запоріз. держ. інж. 

акад.]. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. 

— [2019-1125 А] УДК 621.365.2 

621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних  

коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

2065. Горобець Ю. М. Вплив складу активаторних домішок на формування 

структурних дефектів і властивості лазерних монокристалів PbMoO4:Nd
3+

 і 

PbWO4:Nd
3+

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

05.27.06 "Технологія, обладнання і вир-во електрон. техніки" / Горобець Юрій 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Ін-т монокристалів НАН 

України]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2019-0970 А] УДК 621.375.826:548.55 

621.38 Електроніка. Електронні лампи. Фотоелектроніка. 

Рентгенотехніка. Прискорювачі елементарних частинок 

На ступінь доктора 

2066. Тітова Н. В. Електромагнітна інформаційна технологія підвищення 

репродуктивної здатності осетрових при їх промисловому відтворенні : автореф. дис. 

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

системи" / Тітова Наталія Володимирівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва 

ім. Петра Василенка, [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2019. — 46 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—43 (42 назви). — 100 пр. — [2019-1470 А] 

 УДК 621.38:[639.371.03:597.423 
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На ступінь кандидата 

2067. Кутова О. Ю. Біомолекулярні і хімічні сенсори на основі кремнієвих 

польових структур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.17 "Біол. та мед. прилади і системи" / Кутова Оксана Юріївна ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1178 А] 

 УДК 621.38:606 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.391 Загальні питання електрозв'язку 

На ступінь доктора 

2068. Скулиш М. А. Моделі та методи керування обслуговуванням гібридних 

сервісів в телекомунікаційному середовищі з використанням хмарних ресурсів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 

"Телекомунікац. системи та мережі" / Скулиш Марія Анатоліївна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 46 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 37—43 (68 назв). — 100 пр. — [2019-0341 А] 

 УДК 621.391:004.771 

На ступінь кандидата 

2069. Суліма С. В. Методи реконфігурації обчислювальних ресурсів базової 

мережі на основі технології віртуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Суліма 

Світлана Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2019. — 27 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—24 (17 назв). — 100 пр. 

— [2019-1391 А] УДК 621.391 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь доктора 

2070. Одарченко Р. С. Методологія підвищення ефективності функціонування 

стільникових мереж зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.12.02 "Телекомунікац. системи та мережі" / Одарченко Роман 

Сергійович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 

(50 назв). — 100 пр. — [2019-1383 А] УДК 621.396:621.395.721.5 

2071. Семенов А. О. Методи і пристрої генерування та формування сигналів з 

регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 

засоби телекомунікацій" / Семенов Андрій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—36 (70 назв). — 100 пр. — [2019-0261 А] УДК 621.396:621.391.8 

На ступінь кандидата 

2072. Герасименко К. В. Інформаційна технологія подавлення завад супут-

никовій радіонавігаційній системі на основі адаптивної просторової фільтрації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. 
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технології" / Герасименко Костянтин Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-1527 А] УДК 621.396 

2073. Нестор Н. І. Статистичне моделювання технологічних процесів вироб-

ництва радіоапаратури методом характеристичних функцій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та 

засоби телекомунікацій" / Нестор Наталія Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. 

— [2019-0252 А] УДК 621.396.69 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

2074. Мордвінцева І. О. Моделювання в САПР нестаціонарних термічних 

навантажень та ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Мордвінцева Ірина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. 

ін-т". — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-0903 А] УДК 621.431:004.896 

2075. Савченко А. В. Вибір та обґрунтування параметрів автотракторного 

дизеля при його роботі на водопаливній емульсії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. установки" / Савченко 

Анатолій Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

0912 А] УДК 621.436.057.3 

621.6 Обладнання для обробки, зберігання,  

транспортування рідин і газів 

На ступінь кандидата 

2076. Баранов І. О. Підвищення ефективності транспортування високо-

концентрованого водовугільного палива в гідротранспортних системах промислових 

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

спец. 05.22.12 "Пром. трансп." / Баранов Ігор Олегович ; Дніпропетров. нац. ун-т 

залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — 

Дніпро, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2019-0522 А] УДК 621.643 

2077. Чайка Д. О. Розробка універсального безпоршневого шлангового бе-

тононасоса із гідравлічним приводом для умов будівельного майданчика : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва 

буд. матеріалів і конструкцій" / Чайка Денис Олегович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури. — Харків, 2019. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—25 (48 назв). — 100 пр. 

— [2019-0431 А] УДК 621.68:693.5 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь доктора 

2078. Кривопляс-Володіна Л. О. Багатокритеріальний синтез мехатронних 

функціональних модулів машин пакування харчових продуктів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання 
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харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Кривопляс-Володіна Людмила Олександрів-

на ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 46 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—44 (80 назв). — 100 пр. — [2019-1098 А] УДК 621.798:664 

2079. Сивак Р. І. Розвиток наукових основ механіки немонотонного пластич-

ного деформування та удосконалення технологічних процесів обробки металів 

тиском : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.03.05 

"Процеси та машини оброб. тиском" / Сивак Роман Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. 

— Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (59 назв). — 100 пр. — 

[2019-0263 А] УДК 621.73.043 

На ступінь кандидата 

2080. Аргат Р. Г. Удосконалення технології виготовлення циліндричних 

деталей витягуванням з поетапним розтягуванням фланця заготовки з гофрами : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.05 "Процеси та 

машини оброб. тиском" / Аргат Роман Григорович ; Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 27 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 21—23 (27 назв). — 100 пр. — [2019-1361 А] УДК 621.7.044.5 

2081. Бозбєй Л. С. Вдосконалення процесу вакуумно-дугового переплаву сталі 

шляхом використання конвективної структури з вільними межами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 

теплоенергетика" / Бозбєй Людмила Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем 

машинобуд. ім. А. М. Підгорного. — Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—

21 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0487 А] УДК 621.745:[621.791.75:536.25 

2082. Данько К. А. Підвищення життєвого циклу деталей авіаційних двигунів 

технологічними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Данько Костянтин Анатолійович ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0378 А] 

 УДК 621.793.71:629.7.03 

2083. Коваленко О. В. Підвищення експлуатаційних властивостей тонко-

плівкових покриттів термічною обробкою та іонною імплантацією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Коваленко Ольга Володимирівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра 

Василенка, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (28 назв). — 120 пр. — [2019-1501 А] 

 УДК 621.793:538.975 

2084. Лотоус В. В. Вдосконалення технології вибухового зміцнення деталей 

гірничого обладнання шляхом додаткового імпульсного пластичного впливу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.05 "Процеси 

та машини оброб. тиском" / Лотоус Віктор Вікторович ; Кременчуц. нац. ун-т 

ім. Михайла Остроградського. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1337 А] 

 УДК 621.785.5:621.98.044:622.7-2 

2085. Савченко Ю. В. Удосконалення процесів ударно-хвильової регенерації 

твердих сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Савченко Юрій Володимиро-

вич ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Нац. техн. ун-т "Дніпров. 

політехніка"]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (30 назв). — 100 пр. — [2019-0992 А] УДК 621.7.044:669.018.23 
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2086. Шорінов О. В. Розроблення технології нанесення захисно-відновлю-

вальних покриттів на деталі авіаційної техніки з магнієвих сплавів холодним 

газодинамічним напилюванням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Шорінов Олександр Володи-

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

2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0920 А]

 УДК 621.793.7:669.721.5 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь доктора 

2087. Проценко В. О. Розроблення методології проектування муфт з канат-

ними елементами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 

спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Проценко Владислав Олександрович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—34 (35 назв). — 120 пр. — [2019-1428 А] УДК 621.825.5/.7 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь доктора 

2088. Духота О. І. Науково-технічні основи підвищення довговічності деталей 

авіаційних трибомеханічних систем за умов їх фретинг-контактної взаємодії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та 

зношування в машинах" / Духота Олександр Іванович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 

2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (56 назв). — 100 пр. — [2019-0496 А]

 УДК 621.891:629.7.017.1 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття  

стружки. Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

2089. Абхарі Пейман. Розвиток наукових основ і удосконалення процесів 

точного об'ємного штампування на основі регулювання кінематики пластичного 

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

спец. 05.03.05 "Процеси та машини оброб. тиском" / Абхарі Пейман ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 27—34 (70 назв). — 130 пр. — [2019-0481 А] УДК 621.98 

На ступінь кандидата 

2090. Антоненко Я. С. Підвищення точності важких токарних верстатів 

шляхом управління параметрами несучої системи : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та 

інструменти" / Антоненко Яна Сергіївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — 

Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—23 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1281 А] УДК 621.9.06:681.5 

2091. Борщ Ю. П. Обґрунтування параметрів процесу і розробка пневмо-

сепарувального каналу зернових сепараторів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-
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ва" / Борщ Юрій Петрович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 

— Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 300 пр. — [2019-

1489 А] УДК 621.928.6:631.362.3 

2092. Іщенко О. А. Підвищення експлуатаційних характеристик напрямних 

ковзання металорізальних верстатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Іщенко 

Олена Анатоліївна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0975 А] 

 УДК 621.9.022 

2093. Кантемир І. В. Удосконалення процесів створення наноструктур у 

плазмово-іонних та лазерних технологіях для підвищення ефективності різального 

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

05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / Кантемир Ірина Володимирівна ; Нац. 

аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0853 А] 

 УДК 621.9.048.7:621.9.02 

2094. Нешта А. О. Технологія оброблення внутрішніх різей методом без-

центроїдного огинання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Нешта Анна Олександрівна ; Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 

2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0538 А]

 УДК 621.993 

2095. Парненко В. С. Дискові обкатні фрези для обробки відрізних пил з 

нерівномірним кроком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Парненко Валерія 

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

Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

1461 А] УДК 621.914.5 

2096. Шаповалов М. В. Зміцнення твердосплавного інструменту імпульсним 

магнітним полем для обробки виробів важкого машинобудування : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 

верстати та інструменти" / Шаповалов Максим Валерійович ; Донбас. держ. 

машинобудів. акад. — Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (35 назв). — 100 пр. — [2019-1318 А] 

 УДК 621.9.07:669.018.25.084 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  

Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь доктора 

2097. Сліденко В. М. Розвиток наукових основ стабілізації ударно-хвильових 

процесів гідроімпульсних систем гірничих машин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.06 "Гірн. машини" / Сліденко Віктор 

Михайлович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Нац. техн. 

ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Дніпро, 2019. — 40 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (57 назв). — 100 пр. — [2019-1190 А] УДК 622.232.5.05 
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На ступінь кандидата 

2098. Витвицький І. І. Удосконалення технології центрування обсадних колон 

у похило скерованих свердловинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук (д-ра філософії) : [спец.] 05.15.10 "Буріння свердловин" / Витвицький Іван 

Іванович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

0809 А] УДК 622.245 

2099. Гутак А. Д. Удосконалення технології використання вихрових труб при 

підготовлянні природного газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.15.06 "Розроб. нафт. та газ. родовищ" / Гутак Анатолій Дмитрович ; 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (9 назв). 

— 100 пр. — [2019-0294 А] УДК 622.279:622.692.4 

2100. Романченко А. М. Обґрунтування фізико-хімічних і детонаційних 

параметрів низькоенергетичних зарядів кар'єрного виготовлення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.03 "Відкрита розроб. родовищ 

корис. копалин" / Романченко Анжела Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 

політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Сум. держ. ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0334 А] УДК 622.235 

2101. Юй Шуанжуй. Підвищення працездатності насосних штанг з полі-

мерних композитних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Юй Шуанжуй ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 19 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0800 А] УДК 622.276.054 

2102. Яциняк І. І. Прогнозування довговічності елементів бурильної колони із 

урахуванням критерію подібності втомного руйнування : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / 

Яциняк Іван Ігорович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

0480 А] УДК 622.24.05 

622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної сировини. 

Підготовка руди до плавлення 

На ступінь доктора 

2103. Азарян В. А. Технолого-теоретичні засади управління якістю залізо-

вмісної сировини генералізованого комплексу рудопотоків гірничо-збагачувальних 

комбінатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.03 

"Відкрита розроб. родовищ корис. копалин" / Азарян Володимир Альбертович ; 

Криворіз. нац. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 26—31 (61 назва). — 100 пр. — [2019-0482 А] 

 УДК 622.7.012:622.341.015 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

2104. Зберовський В. В. Розвиток науково-технічних основ гідроімпульсної дії 

на викидонебезпечні вугільні пласти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
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техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. копалин" / Зберовський 

Василь Владиславович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. — 

Дніпро, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — 

[2019-0574 А] УДК 622.831.3 

На ступінь кандидата 

2105. Добровольський І. В. Підвищення ефективності спеціалізованого 

обладнання для демонтажу трубної головки при ліквідації відкритого нафтогазового 

фонтану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 

"Машини нафт. та газ. пром-сті" / Добровольський Ігор Володимирович ; Івано-

Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0380 А] УДК 622.819:622.32 

2106. Кочерга В. М. Обґрунтування параметрів способу дегазації виїмкової 

дільниці з використанням свердловин у неконтрольованих виробках : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. 

механіка" / Кочерга Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(37 назв). — 100 пр. — [2019-1016 А] УДК 622.817.4 

2107. Чепіга Д. А. Обґрунтування та розробка способів підвищення безпеки 

праці гірників у виїмкових дільницях глибоких шахт : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.26.01 "Охорона праці" / Чепіга Дар'я 

Анатоліївна ; Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". — Покровськ (Донец. обл.), 2019. 

— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0757 А] 

 УДК 622.864:622.834 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

На ступінь кандидата 

2108. Агаєва О. А. Розрахункова надійність прогінних залізобетонних 

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Агаєва Ольга Айярівна ; Одес. держ. 

акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 120 пр. — [2019-1201 А] УДК 624.012.3.046 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

2109. Гасій Г. М. Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструк-

ції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Гасій Григорій Михайлович ; Полтав. нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(66 назв). — 150 пр. — [2019-0845 А] УДК 624.016.042 

2110. Яровий С. М. Надійність металевих димових і вентиляційних труб та їх 

несучих веж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Яровий Сергій Миколайович ; Держ. 

ВНЗ "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури", [Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури]. — Дніпро, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—40 (48 назв). — 

100 пр. — [2019-0560 А] УДК 624.014.046.2 
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На ступінь кандидата 

2111. Гримак О. Я. Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних 

балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Гримак Олег Ярославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0730 А]

 УДК 624.27/.28.016 

2112. Єгупов В. К. Методи оцінки сейсмостійкості будівель і споруд : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Єгупов Вячеслав Костянтинович ; Одес. нац. мор. ун-т. — 

Одеса, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0383 А]

 УДК 624.042.7 

2113. Ізбаш Ю. М. Розробка методів підвищення точності розрахунку вогне-

стійкості сталезалізобетонних конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ізбаш Юрій 

Михайлович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0387 А] 

 УДК 624.012.45.042.5:699.81 

2114. Павлюк А. П. Напружено-деформований стан елементів з клеєної 

деревини в умовах косого згину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Павлюк Андрій 

Павлович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1460 А] 

 УДК 624.042.62:674.028.9 

2115. Панченко О. В. Напружено-деформований стан залізобетонних балок, 

підсилених композитними матеріалами, за енергетичним підходом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі 

та споруди" / Панченко Олександр Валентинович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архі-

тектури. — Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 150 пр. 

— [2019-1426 А] УДК 624.072.2.042 

2116. Сібіковський О. В. Ефективні конструкції багатопрольотних каркасів та 

циліндричних криволінійних рамп багатоповерхових гаражів-стоянок : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, 

будівлі та споруди" / Сібіковський Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. — Київ, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(12 назв). — 120 пр. — [2019-1431 А] УДК 624.012.4-183.2 

2117. Титаренко Р. Ю. Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії 

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

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Титаренко Роман Юрійович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-0753 А] УДК 624.072.2:624.012.45 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь доктора 

2118. Ковров О. С. Управління зсувонебезпечністю природних схилів та техно-

генних укосів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і 

гірн. механіка" ; 21.06.01 "Екол. безпека" / Ковров Олександр Станіславович ; Нац. 
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техн. ун-т "Дніпров. політехніка". — Дніпро, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—32 (44 назви). — 100 пр. — [2019-0693 А] УДК 624.131.53:551.579 

На ступінь кандидата 

2119. Муляр Д. Л. Розробка ефективних конструктивних рішень плитно-

пальових фундаментів багатоповерхових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.02 "Основи і фундаменти" / Муляр Дмитро 

Леонідович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури, [Харків. нац. ун-т буд-ва та 

архітектури]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (12 назв). — 100 пр. 

— [2019-1304 А] УДК 624.154 

2120. Савчук В. Ю. Ґрунтовмісні матеріали, модифіковані відходами вироб-

ництв, з підвищеним електричним опором для залізничних споруд : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Савчук Валентина Юріївна ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2019. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0336 А] 

 УДК 624.138.23 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  

і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь кандидата 

2121. Волков В. М. Підвищення ефективності роботи швидких фільтрів шляхом 

удосконалення дренажних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Волков Владлен 

Миколайович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1446 А] УДК 628.16.067.1 

2122. Гайдучок О. Г. Підвищення ефективності роботи споруд з очистки 

маломутних кольорових вод : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.04 "Водопостачання, каналізація" / Гайдучок Олександр 

Григорович ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1327 А] УДК 628.16 

2123. Єлатонцев Д. О. Інтенсифікація процесу очищення стічних вод коксо-

хімічного виробництва від смолистих речовин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Єлатонцев 

Дмитро Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Дніпров. держ. техн. ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 18—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1172 А] УДК 628.316.12:543.612.4 

2124. Одуд Л. М. Реагентне пом'якшення поверхневих вод на пінополістироль-

них фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду в умовах знижених температур : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.04 

"Водопостачання, каналізація" / Одуд Людмила Миколаївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва 

та природокористування. — Рівне, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-1585 А] УДК 628.164-92:628.161.067.1 

629 Машинобудування транспортних засобів.  

Транспортне машинобудування 

На ступінь кандидата 

2125. Довбенко М. М. Підвищення ресурсу аксіально-поршневих гідромашин 

засобів транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Довбенко Марк 

Миколайович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0813 А] УДК 629.017:621.225.2 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

2126. Бобошко О. А. Наукові основи підвищення показників маневреності 

автомобілів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.02 

"Автомобілі та трактори" / Бобошко Олександр Андрійович ; Харків. нац. автомоб.-

дорож. ун-т. — Харків, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (31 назва). — 100 пр. 

— [2019-1124 А] УДК 629.33.017.3 

На ступінь кандидата 

2127. Весела М. А. Підвищення ефективності управління силовою установкою 

електромобіля з бортовою підзарядкою в умовах експлуатації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт 

засобів трансп." / Весела Марія Анатоліївна ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 

Харків, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

0444 А] УДК 629.33.03-83 

2128. Витвицький В. С. Підвищення ефективності вентильованих дисково-

колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі 

та трактори" / Витвицький Василь Степанович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", 

[Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу]. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—22 (28 назв). — 100 пр. — [2019-0686 А] УДК 629.33-592.11 

629.4 Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад.  

Залізничні депо. Обладнання та служби рухомого складу 

На ступінь кандидата 

2129. Білошицький Е. В. Удосконалення функціонування систем опалення та 

вентиляції пасажирських вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Білошицький 

Едуард Васильович ; Дніпропетров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 

Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

0524 А] УДК 629.45.048.4/.7 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби.  

Суднобудування 

На ступінь кандидата 

2130. Терлич С. В. Удосконалення модульного формування приміщень для 

несамохідних плавучих споруд : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та будування суден" / Терлич Станіслав 

Володимирович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 

2018. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 100 пр. — [2019-

1192 А] УДК 629.514.04 

2131. Черніков П. С. Оптимальне управління гребними електроенергетичними 

установками електроходів на маневрах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Черніков 

Павло Сергійович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2019. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 23—24 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0354 А] УДК 629.5.064 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

2132. Сікульський В. Т. Наукові основи формоутворення великогабаритних 

монолітних панелей літаків транспортної категорії послідовним локальним 

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

05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Сікульський 

Валерій Терентійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". 

— Харків, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (40 назв). — 

100 пр. — [2019-0792 А] УДК 629.73.023 

На ступінь кандидата 

2133. Невешкін Ю. О. Розроблення технологічних процесів об'ємного штампу-

вання вибухом деталей авіаційних двигунів та обладнання для його реалізації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 

"Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Невешкін Юрій 

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

Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. — [2019-

0251 А] УДК 629.7.03:621.7.044 

2134. Нижник С. М. Технологія шліфування деталей авіаційних двигунів з 

урахуванням збільшення активної поверхні абразивного зерна : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та 

випробування літал. апаратів" / Нижник Сергій Миколайович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0865 А] 

 УДК 629.7.03:621.923 

2135. Палій О. С. Проектування аеродинамічних систем відведення об'єктів 

космічної техніки з низьких навколоземних орбіт : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування 

літал. апаратів" / Палій Олександр Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуков-

ського "Харків. авіац. ін-т" [та ін.]. — Харків, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0324 А] УДК 629.78.01.076.8 

2136. Рупіч С. С. Багатокласове розпізнавання стану складного просторового 

об'єкта нейромережевим класифікатором : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Рупіч Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-1147 А] УДК 629.7.083:620.179.1:004.032.26 

2137. Уіссам Будіба. Функціонально стійка система стабілізації та орієнтації 

малогабаритного безпілотного літального апарата : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.03 "Системи та процеси керування" / Уіссам 

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

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0519 А] 

 УДК 629.73.014.9 
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63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання.  

Мисливство. Рибне господарство 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь кандидата 

2138. Баран О. Р. Організаційно-економічні засади агроландшафтної організа-

ції території сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Баран Олег Романович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0764 А] УДК 631.111:712.24 

2139. Небоженко Т. Т. Соціально-економічні засади розвитку організаційно-

правових форм підприємницької діяльності у сільському господарстві : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Небоженко Тетяна Тарасівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та 

права", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — 

Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

1026 А] УДК 631.11:346.2 

2140. Соловей Ю. І. Формування інтегрованих структур малими виробниками 

сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Соловей Юрій 

Ігорович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0793 А] УДК 631.115:338.436 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

2141. Черлінка В. Р. Цифрові моделі рельєфу в ґрунтознавстві: теоретико-

методологічні основи та практичне застосування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Черлінка Василь 

Романович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 31—40 (67 назв). — 100 пр. — [2019-0919 А] 

 УДК 631.4:[528.932:004.942 

На ступінь кандидата 

2142. Мешреф Радван Бахаа. Зміна буферних властивостей дерново-під-

золистих ґрунтів легкого гранулометричного складу при їх окультурюванні шляхом 

структурної меліорації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 

[спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Мешреф Радван Бахаа ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії  

ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-0703 А] УДК 631.452:631.6 

631.5 Агротехніка 

На ступінь кандидата 

2143. Абельмасов О. В. Адаптація вихідного матеріалу, спорідненого з 

плазмою Айодент, при селекції скоростиглих гібридів кукурудзи для степової зони 
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України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 

"Селекція і насінництво" / Абельмасов Олексій Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Держ. установа "Ін-т зерн. культур". — Дніпро, 2019. — 27 с., включ. 

обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (23 назви). — 110 пр. — [2019-1521 А] 
 УДК 631.527:633.15](292.486:477) 
2144. Коцар М. О. Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції міс-

кантусу біотехнологічними методами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Коцар Марія Олек-
сандрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. буряків. — 
Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-
0531 А] УДК 631.527:633.21 

2145. Моргун І. А. Формування насіння цукрових буряків та садивного 
матеріалу міскантусу в умовах краплинного зрошення : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Моргун 
Іван Андрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенерг. культур і цукр. 
буряків. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. 
— [2019-0535 А] УДК 631.53.01:[633.41+633.21]:631.674.6 

2146. Пророченко Т. І. Особливості розвитку та продуктивність ріпаку ярого 
(Brassica napus f. annua D. C.) залежно від елементів технології вирощування в 
Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 
наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Пророченко Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1345 А] 

 УДК 631.5:633.853.49](292.485) 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь кандидата 

2147. Артем'єва К. С. Ефективність нових комплексних органо-мінеральних 
добрив на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агрохімія" / 
Артем'єва Катерина Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2019. — 23 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0681 А] 

 УДК 631.895:631.445.4](292.485:477.5) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи  
насаджень. Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

2148. Плаксюк Л. Б. Агроекологічна оцінка процесу переходу господарств від 
традиційного до органічного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Плаксюк Лариса Борисівна ; Нац. акад. 
аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2019-0414 А] 

 УДК 631.95:631.147 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

2149. Олейніков Є. С. Основні хвороби листя пшениці м'якої озимої в умовах 

східної частини Лісостепу України та оптимізація заходів захисту : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Олейніков 

Євген Сергійович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2019. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0587 А] 
 УДК 632.9:633.11"324"](477) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво.  

Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь кандидата 

2150. Таран В. Г. Продуктивність кукурудзи залежно від морфотипу рослин, 
густоти стояння й удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / 
Таран Віталій Григорович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — 
Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-
1351 А] УДК 633.15:[631.559+631.8 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

2151. Бовсуновська О. В. Кормова продуктивність горошку паннонського в 
бінарних сумішах з тритикале озимим в умовах Лісостепу правобережного : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і 
луківництво" / Бовсуновська Ольга Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т 
кормів та сіл. госп-ва Поділля. — Вінниця, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0683 А] 

 УДК 633.35+633.11]:631.5(292.485) 
2152. Вересенко О. М. Посівні якості та урожайні властивості насіння люпину 

білого залежно від фаз стиглості і застосування гербіцидів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / 
Вересенко Оксана Миколаївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Миронів. ін-т 
пшениці ім. В. М. Ремесла, [Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН України"]. — 
Миронівка (Київ. обл.), 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 
100 пр. — [2019-0489 А] УДК 633.367:631.53.02 

633.4 Столові коренеплоди та бульби 

На ступінь доктора 

2153. М'ялковський Р. О. Науково-теоретичне обґрунтування інтенсивної 
технології вирощування картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 
"Рослинництво" / М'ялковський Руслан Олександрович ; Поділ. держ. аграр.-техн. 
ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2019. — 40, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (61 назва). — 100 пр. — [2019-0705 А] 

 УДК 633.491:631.5:001.891](292.485:477.4) 

633.6 Цукристі та крохмалисті рослини 

На ступінь кандидата 

2154. Тирусь М. Л. Формування продуктивності буряка цукрового залежно від 

впливу агротехнічних заходів в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Тирусь 

Марія Львівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля, 

[Львів. нац. аграр. ун-т]. — Вінниця, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-1352 А] УДК 633.63:[631.51+631.8]](292.485) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

2155. Добровольський А. В. Ефективність сучасних рістрегулюючих пре-

паратів за біологізації технології вирощування соняшнику в південному Степу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Добровольський Андрій Васильович ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. 

аграр. ун-т". — Херсон, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0299 А] 

 УДК 633.854.78:631.811.98](477.7) 

2156. Махова Т. В. Формування продуктивності льону олійного харчового 

напряму залежно від елементів технології вирощування в умовах Степу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Махова Тетяна Вікторівна ; Держ. установа "Ін-т зерн. культур Нац. акад. 

аграр. наук України", [Ін-т олійн. культур Нац. акад. аграр. наук України]. — Дніпро, 

2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2019-1381 А] УДК 633.854.54:631.5](477) 

2157. Распутенко А. О. Врожайні властивості й посівні якості насіння ріпаку 

озимого залежно від агротехнічних заходів його вирощування в умовах Західного 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.05 "Селекція і насінництво" / Распутенко Анатолій Олександрович ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Миронів. ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла, [Ін-т сіл. госп-ва 

Карпат. регіону]. — Миронівка (Київ. обл.), 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0510 А] УДК 633.853.49"324":631.53.01 

634 Вирощування плодів. Плодівництво 

На ступінь кандидата 

2158. Тарнавська К. П. Біологічні особливості і господарська цінність 

українських клонів яблуні (Malus domestica Borkh.) сорту Джонаголд в умовах 

Західного Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.07 "Плодівництво" / Тарнавська Катерина Петрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т садівництва. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-0671 А] УДК 634.11:631.527.6](477) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь доктора 

2159. Хареба О. В. Наукове обґрунтування підвищення продуктивності і якості 

малопоширених овочевих рослин у Лісостепу і Поліссі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Хареба 

Олена Василівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. 

— Харків, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—40 (54 назви). — 100 пр. — 

[2019-1516 А] УДК 635.1/.8:631.559](477-13) 



   

 
157 

На ступінь кандидата 

2160. Пущак В. І. Продуктивність сортів нуту залежно від елементів інтен-

сифікації технології вирощування в умовах Лісостепу Західного : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Пущак 

Володимир Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т кормів та сіл. госп-ва 

Поділля, [Ін-т сіл. госп-ва Карпат. регіону]. — Вінниця, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1308 А] УДК 635.657:631.526.3 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин  

і птахів. Скотарство. Свійські тварини та їхнє розведення 

636.09 Ветеринарні науки 

На ступінь доктора 

2161. Бобрицька О. М. Фізіологічне обґрунтування оцінки функціонального 

стану організму собак за біорезонансної корекції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Бобрицька 

Ольга Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжиць-

кого, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Львів, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—38 (44 назви). — 100 пр. — [2019-0805 А] УДК 636.7.09:591.1 

2162. Виговська Л. М. Біологічні властивості збудників харчових зоонозів та 

розробка засобів індикації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Виговська Лілія Миколаївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 

— Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (46 назв). — 100 пр. — [2019-

0490 А] УДК 636.09:[616.993-022:579 

2163. Грушанська Н. Г. Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

неінвазивних методів діагностики порушень обміну мінеральних речовин у великої 

рогатої худоби і свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 

[спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / Грушанська Наталія Геннадіївна ; 

Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 40 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 29—36 (48 назв). — 100 пр. — [2019-0493 А] 

 УДК 636.2+636.4].09:616.39-07 

2164. Кібкало Д. В. Клініко-біохімічне обґрунтування порушень метаболізму 

глікопротеїнів і протеогліканів у патогенезі та діагностиці внутрішніх хвороб 

тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.01 

"Діагностика і терапія тварин" / Кібкало Дмитро Вікторович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України, [Харків. держ. зоовет. акад.]. — Київ, 2019. — 41 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (34 назви). — 100 пр. — [2019-1296 А] 

 УДК 636.09:616-008.9-07 

2165. Пеленьо Р. А. Мікробіоценоз кишечнику та імунний статус поросят за 

нематодозно-протозоозної інвазії і хіміопрофілактики : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Пеленьо Руслан Андрійович ; Львів. нац. ун-т вет. 

медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького [та ін.]. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—36 (35 назв). — 100 пр. — [2019-0325 А] 

 УДК 636.4.09:616.34-008.89-085 

2166. Рубленко І. О. Сибірка тварин : (діагностика та спец. профілактика) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. 
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мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / Рубленко Ірина 

Олександрівна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2019. — 32 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 24—30 (48 назв). — 100 пр. — [2019-1429 А] 

 УДК 636.09:[616.98:579.852.11СБ 

2167. Щебентовська О. М. Морфологічні та біофізичні критерії оцінки м'язової 

тканини свиней і птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : 

[спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Щебентовська Ольга 

Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 

Львів, 2019. — 43 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (43 назви). — 100 пр. — [2019-

0357 А] УДК 636.09:611.018.6 

На ступінь кандидата 

2168. Бокотько Р. Р. Регенеративні процеси у щитоподібній залозі тварин за 

гіпотиреозу та їх стимуляція мезенхімними стовбуровими клітинами : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 

морфологія тварин" / Бокотько Роман Романович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-1286 А] УДК 636.09:616.441-008.61 

2169. Боровкова В. М. Санітарно-гігієнічна оцінка впливу фітостимулятора 

"Люкон" на неспецифічну резистентність і продуктивність молодняку свиней : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна 

тварин та вет. санітарія" / Боровкова Вікторія Миколаївна ; Харків. держ. зоовет. 

акад. — Харків, 2019. — 27 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—24. — 100 пр. — [2019-

1408 А] УДК 636.4.09:614.9 

2170. Васецька А. І. Способи пригнічення статевої функції у самок свійських 

тварин медикаментозними засобами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Васецька Анастасія Ігорівна ; Львів. 

нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Луган. нац. аграр. ун-т]. 

— Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-0887 А] УДК 636.09:618.17 

2171. Гута З. А. Токсикологічна характеристика дії фумонізинів на організм 

щурів та птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 

16.00.04 "Вет. фармакологія та токсикологія" / Гута Зоряна Антонівна ; Львів. нац. 

ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Держ. н.-д. контрол. ін-т 

вет. препаратів та корм. добавок М-ва аграр. політики та продовольства України]. — 

Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

0376 А] УДК 636.5.09:615.917 

2172. Запека І. Є. Патоморфологічні особливості ешерихіозів свиней за над-

лишку в кормах купруму, феруму та кобальту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / 

Запека Ірина Євгеніївна ; Харків. держ. зоовет. акад. — Харків, 2019. — 27 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 22—24 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1497 А] 

 УДК 636.4.09:616.98-036]:636.4.085.1 

2173. Іванченко Н. Ю. Епілепсія собак : (етіологія, діагностика, терапія) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагнос-

тика і терапія тварин" / Іванченко Надія Юріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-

користування України. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-0453 А] УДК 636.7.09:616.853 
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2174. Івахів М. А. Гіперплазія простати у псів : (діагностика та лікування) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. 

акушерство" / Івахів Мар'яна Аркадіївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0852 А] 
 УДК 636.7.09:616.65-007.61-07-08 

2175. Калнаус О. Р. Епізоотологічний моніторинг та лікувально-профілактичні 

заходи за лептоспірозу у коней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. 

наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 
імунологія" / Калнаус Олег Робертович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0457 А] УДК 636.1.09:616.993 

2176. Кобилюх І. Б. Профілактика субінволюції матки корів за використання 

препаратів нанотехнологічного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Кобилюх Ірина Богданівна ; 

Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Тернопіл. 

дослід. станція Ін-ту вет. медицини Нац. акад. аграр. наук України]. — Львів, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0856 А] 
 УДК 636.2.09:618.14-005 

2177. Кушнір В. Ю. Клініко-експериментальне обґрунтування застосування 

антигомотоксичних препаратів за катаральної бронхопневмонії собак : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.01 "Діагностика і терапія 
тварин" / Кушнір Володимир Юрійович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1417 А] 

 УДК 636.7.09:616.24-002-085.28-085.37 

2178. Піщанський О. В. Епізоотологічний моніторинг високопатогенного 
грипу птиці підтипів Н5, Н7 в Україні, біологічні властивості збудника та удоско-

налення лабораторної діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 

імунологія" / Піщанський Олександр Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, 
Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Держ. НДІ лаб. діагнос-

тики та вет.-санітар. експертизи]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0867 А] 

 УДК 636.5.09:616.921.5-022-07](477) 

2179. Попова І. М. Імунологічна реактивність кролів за застосування живої 
вакцини проти міксоматозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 

Попова Ірина Михайлівна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1512 А] 
 УДК 636.92.09:616.993-085]:579.62 

2180. Савчук Т. Л. Регенеративні процеси в експериментально ушкодженій 

кістковій тканині кролів та вплив стовбурових клітин на їх стимуляцію : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія 
і морфологія тварин" / Савчук Тарас Любомирович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2019. — 26 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-1065 А] УДК 636.92.09:616.71-002 

2181. Травецький М. О. Клініко-експериментальне обґрунтування підвищен-

ня заплідненості корів за стимуляції та синхронізації еструсу : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / 

Травецький Михайло Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Сум. нац. аграр. ун-т]. — Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-1075 А] УДК 636.2.09:636.2.082 

2182. Трач В. В. Обмін ліпідів у перепелів за хімічної обробки інкубаційних 

яєць та різного рівня вітаміну Е у раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Трач Вячеслав Володимирович ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, [Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т]. — 

Львів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

1033 А] УДК 636.59.09:577.125 

2183. Туманов В. В. Патоморфологія та патогенез отруєння птахів діазиноном : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, 

онкологія і морфологія тварин" / Туманов Володимир Вікторович ; Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2019-0428 А] УДК 636.5/.6.09:615.9 

2184. Філатов С. В. Особливості поширення африканської чуми свиней в 

Україні та визначення ризику її біологічної трансмісії : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, 

інфекц. хвороби та імунологія" / Філатов Сергій Володимирович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0878 А] 

 УДК 636.4.09:616.98-036](477) 

636.1 Однокопиті (непарнокопиті) тварини Коні. Свійські коні 

На ступінь доктора 

2185. Ткачова І. В. Система селекційного удосконалення заводських порід 

коней в умовах обмеженого генофонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Ткачова Ірина 

Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин 

ім. М. В. Зубця, [Ін-т тваринництва]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2019. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (68 назв). — 100 пр. — [2019-0271 А] УДК 636.1.082 

636.2 Великі жуйні тварини. Велика рогата худоба 

На ступінь доктора 

2186. Мазур Н. П. Вплив генетичних і паратипових чинників на тривалість та 

ефективність довічного використання молочної худоби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / 

Мазур Наталія Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики 

тварин ім. М. В. Зубця. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2019. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—39 (36 назв). — 100 пр. — [2019-0982 А] УДК 636.2.034.082 

На ступінь кандидата 

2187. Мохначова Н. Б. Генетична структура сірої української породи за  

QTL-локусами і за геном BoLA-DRB3.2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Мохначова Наталія Борисівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. —

 с. Чубинське (Київ. обл.), 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). 

— 100 пр. — [2019-0984 А] УДК 636.27(477).082 
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636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

2188. Блайда І. М. Використання пробіотичної кормової добавки "ПРОПІГплв" у 

годівлі свиноматок, ремонтного та відгодівельного молодняку свиней : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і 

технологія кормів" / Блайда Іванна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та 

біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-1161 А] УДК 636.4.087-055.26 

2189. Волощук О. В. Обґрунтування використання кнурів-плідників фран-

цузької селекції за промислового схрещування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Волощук 

Олександр Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Ін-т 

свинарства і агропром. вир-ва Нац. акад. аграр. наук України]. — Київ, 2019. — 

18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0927 А] 

 УДК 636.4.082.453 

2190. Захарченко К. В. Біотехнологічний спосіб стимуляції росту поросят-

сисунів біологічно активними препаратами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Захарченко Катерина Вікторівна ; 

Білоцерків. нац. аграр. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. 

— Біла Церква (Київ. обл.), 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). 

— 100 пр. — [2019-1251 А] УДК 636.4.087.7:606 

636.5/.6 Птахівництво 

На ступінь доктора 

2191. Кулібаба Р. О. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація 

маркер-асоційованої селекції українських локальних порід курей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Кулібаба Роман 

Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин 

ім. М. В. Зубця, [Ін-т тваринництва]. — с. Чубинське (Київ. обл.), 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 100 пр. — [2019-0246 А] 

 УДК 636.52/.58.082 

На ступінь кандидата 

2192. Медвідь С. М. Метаболізм, резистентність та продуктивність птиці за дії 

цитратів мікроелементів нанотехнологічного походження : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Медвідь Світлана 

Михайлівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. — Львів, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1024 А] 

 УДК 636.5:577.12 

2193. Пасніченко О. С. Морфологічні та біомеханічні характеристики труб-

частих кісток качок кросу "Благоварський" у постнатальному періоді онтогенезу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, 

онкологія і морфологія тварин" / Пасніченко Олександра Сергіївна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Одес. держ. аграр. ун-т]. — Київ, 2019. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1341 А] 

 УДК 636.597:[591.471.3+616.71 
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636.9 Інші тварини, яких утримують люди 

На ступінь кандидата 

2194. Кулак В. В. Вплив гігієно-технологічних факторів та біологічного пре-

парату на резистентність кролів та якість їх продукції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.06 "Гігієна тварин та вет. санітарія" / 

Кулак Вадим Вікторович ; Харків. держ. зоовет. акад. — Харків, 2019. — 23 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1300 А] 

 УДК 636.92.087.8:614.9 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  

членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

2195. Величко С. М. Удосконалення технології виробництва перги : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва 

продуктів тваринництва" / Величко Сергій Миколайович ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. — Київ, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1004 А] УДК 638.178.2 

2196. Дружбяк А. Й. Продуктивна дія різного виду кормів на функціональний 

стан організму медоносних бджіл при підготовці до зимівлі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.02 "Годівля тварин і технологія 

кормів" / Дружбяк Андрій Йосифович ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехно-

логій ім. С. З. Ґжицького. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-1171 А] УДК 638.1.085 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Паблік рилейшнз. Зв'язок з громадськістю 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь кандидата 

2197. Король В. Ю. Організація експедиторського обслуговування транспорт-

них процесів і систем доставки вантажів у контейнерах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Король Валерія 

Юріївна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2019. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—21 

(29 назв). — 150 пр. — [2019-0614 А] УДК 656.96.073.45 

2198. Очеретна В. В. Управління розвитком експедиторських компаній в умовах 

невизначеності ринку транспортних послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Очеретна Валентина Валеріївна ; 

Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). 

— 100 пр. — [2019-0411 А] УДК 656.96.07 

656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь кандидата 

2199. Грицунь О. М. Обґрунтування раціональних режимів світлофорного 

регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки 
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пішоходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 

"Трансп. системи" / Грицунь Олег Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — 

Львів, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (29 назв). — 100 пр. — [2019-

0608 А] УДК 656.11.056.4 

2200. Чернишова О. С. Формування мережі велосипедного транспорту в 

містах з низьким рівнем його використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Чернишова Олена Сергіївна ; 

Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-0556 А] УДК 656.183 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

2201. Дрожжин О. Л. Організація роботи суден-контейнеровозів на фідерних 

лініях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 

"Трансп. системи" / Дрожжин Олексій Леонідович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 

2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (24 назви). — 100 пр. — [2019-0382 А] 

 УДК 656.614.3.07 

2202. Северін В. В. Розробка способу оцінки залежності безпеки судноводіння 

від точності проводки судна стислим маршрутом : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Северін Віталій 

Віталійович ; Нац. ун-т "Одес. мор. акад.". — Одеса, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1149 А] УДК 656.6.052.48 

2203. Щербина О. В. Організація роботи баржебуксирних суден у транспорт-

но-технологічній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Щербина Ольга Василівна ; Одес. нац. мор. ун-т. 

— Одеса, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-

0438 А] УДК 656.613.073 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

2204. Головенський В. В. Метод підвищення безпеки польотів та навігації 

повітряних суден у складних метеорологічних умовах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Головен-

ський Володимир Васильович ; Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. — Кропивницький, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0607 А]

 УДК 656.7.052.5 

2205. Гришманов Д. Є. Методи підвищення ефективності діяльності чергових 

змін районних диспетчерських центрів при управлінні повітряним рухом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. 

рухом" / Гришманов Дмитро Євгенійович ; Льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. — 

Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2019-0848 А] УДК 656.7.05.071 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

2206. Сокіл О. Г. Обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку аграр-

ного підприємництва: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сокіл Олег 

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

економіки". — Київ, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (51 назва). — 

150 пр. — [2019-0423 А] УДК 657:631.1 

2207. Трачова Д. М. Обліково-інформаційне забезпечення формування аморти-

заційної політики: теорія, методологія, організація : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Трачова Дар'я 

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

економіки". — Київ, 2019. — 38 с. : іл. — Бібліогр.: с. 29—35 (53 назви). — 150 пр. 

— [2019-1313 А] УДК 657.421.1 

2208. Фесенко В. В. Методологія аудиту та аналізу зовнішньоекономічної 

діяльності пов'язаних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Фесенко Валерія Валеріїв-

на ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Ун-т мит. справи та фінансів]. — Тернопіль, 2019. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—33 (44 назви). — 120 пр. — [2019-1234 А] 

 УДК 657.6:339.5 

На ступінь кандидата 

2209. Асває Азаден. Облік і аудит за міжнародними стандартами в умовах 

інтеграції в світову економіку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Асває Азаден ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). 

— 120 пр. — [2019-0801 А] УДК 657.6:006.032 

2210. Гавриленко О. Є. Облік і внутрішній контроль фінансових результатів 

на підприємствах міського транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гавриленко Олена 

Євгенівна ; Одес. нац. екон. ун-т, [Центральноукр. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2019. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (28 назв). — 100 пр. — [2019-1447 А] 

 УДК 657:656.07(1-21) 

2211. Кійко Ю. Т. Внутрішній аудит діяльності банків: організаційно-методич-

не забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кійко Юрій Тарасович ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [ДВНЗ "Ун-т банк. справи"]. — Львів, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1500 А] 

 УДК 657.6-026.911:336.71 

2212. Кушнір В. О. Облік і контроль в управлінні виробництвом продукції на 

м'ясопереробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Кушнір Володимир Олек-

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

[Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1216 А] УДК 657:637.5 

2213. Мулінська Г. В. Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговель-

них підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Мулінська Галина Володимирівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-

екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1456 А] 

 УДК 657.471:[339.37:665.7 
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2214. Павлушенко Т. О. Економічний аналіз фінансування державних за-

кладів вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Павлушенко Тетяна Олександрівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (24 назви) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2019-0539 А] 

 УДК 657.42:378.014.543 

2215. Сломчинська С. О. Облік та аналіз інвестиційної нерухомості під-

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

08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сломчинська Світлана Олександрівна ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-1153 А] УДК 657.424 

2216. Совик М. І. Облік і контроль екологічних витрат : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / 

Совик Майя Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-1311 А] УДК 657.471:502.1 

2217. Цегельник Н. І. Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями та 

замовниками: організація та методика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Цегельник Ніна Іванівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т, [Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Житомир, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (45 назв). — 120 пр. — [2019-

0554 А] УДК 657.4 

658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь кандидата 

2218. Кириченко О. В. Формування асортименту та комплексне оцінювання 

якості геотекстильних нетканих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.08 "Товарознавство непродовол. товарів" / Кириченко 

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

Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (21 назва). — 100 пр. — [2019-

0893 А] УДК 658.56:677.494 

2219. Лазебник М. Р. Механізм формування комплексу маркетингових кому-

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

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

Романович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Херсон, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1052 А]

 УДК 658.8:334.716 

2220. Морозова О. С. Економіко-експертний механізм зовнішньоекономічної 

діяльності газотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олена Сергіївна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0704 А]

 УДК 658:339.5:622.692.4 

2221. Нестеренко О. В. Залучення інвестицій інноваційно-активним підприєм-

ством на засадах управління ризиками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Нестеренко 

Ольга Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2019. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1057 А] УДК 658.152 

2222. Терент'єва Н. В. Удосконалення управління збутовою діяльністю машино-

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Терент'єва Наталія Валеріївна ; 

Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(18 назв). — 110 пр. — [2019-0515 А] УДК 658.8:005.5]:62 

2223. Федорова Н. Є. Адаптація комунікативної складової комплексу 

маркетингу підприємств харчової галузі до сучасних ринкових умов : автореф. дис. 

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

підприємствами" / Федорова Надія Євгенівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0755 А]

 УДК 658.8:663/664]:339.1 

2224. Хайло Я. М. Формування інноваційних механізмів управління ресурсо-

збереженням на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства : 

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

та упр. підприємствами" / Хайло Яна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—20 (25 назв). — 100 пр. — [2019-1195 А] УДК 658.26:005.591.6]:628.1/.4 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

На ступінь доктора 

2225. Симак Д. М. Науково-теоретичні основи масообміну у системах з твердою 

фазою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.17.08 

"Процеси та обладнання хім. технології" / Симак Дмитро Михайлович ; Сум. держ. 

ун-т. — Суми, 2019. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (36 назв). — 100 пр. — 

[2019-0751 А] УДК 66.021.3:66.040.2 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь доктора 

2226. Целіщев О. Б. Наукові основи способів перетворення н-алканів у 

високооктанові компоненти для моторних палив : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 

матеріалів" / Целіщев Олексій Борисович ; Нац. авіац. ун-т, [Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—38 

(59 назв). — 100 пр. — [2019-0353 А] УДК 661.721/.722:665.733 

На ступінь кандидата 

2227. Кубіцька І. І. Основи технології виробництва акрилової кислоти за 

реакціями конденсації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.17.04 "Технологія продуктів органіч. синтезу" / Кубіцька Ірина Іванівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2019-0779 А] УДК 661.742.1 

2228. Романько С. М. Процес концентрування розчину сульфатної кислоти 

випаровуванням у потік нейтрального газу за зовнішнього підведення теплоти : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.08 "Процеси та 

обладнання хім. технології" / Романько Сергій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. — 

Суми, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0870 А]

 УДК 661.8'027.1'053.2:66.048.5 

662 Вибухові речовини. Паливо 

На ступінь кандидата 

2229. Гайдай О. О. Експлуатаційні властивості етанольних бензинів з нано-

розмірними сфероїдальними карбоновими кластерами : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-

мастил. матеріалів" / Гайдай Ольга Олександрівна ; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т біоорганіч. 

хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря НАН України]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 20—23 (23 назви). — 100 пр. — [2019-0526 А] 
 УДК 662.758.2:665.7.03,8 

2230. Ніколайчук Ю. В. Розроблення теоретичних основ використання 

показника температури займання в якості експрес-оцінки марочної належності 

вугілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 

"Хім. технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Ніколайчук Юрій Володи-
мирович ; Нац. металург. акад. України, [ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2019-0707 А] УДК 662.614.2 

2231. Четверик Г. О. Енергоефективне перетворення рідких відходів газифі-
кації біомаси в біогазовій установці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.14.08 "Перетворювання відновлюв. видів енергії" / Четверик 

Геннадій Олександрович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. — Київ, 2018. 

— 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2019-

0432 А] УДК 662.767.2:[628.4.04:602.4 
2232. Явір К. Б. Деградація і стабілізація модифікованого кам'яновугільного 

пеку як основи композиційних матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. ма-

теріалів" / Явір Катерина Борисівна ; Нац. металург. акад. України, [Донец. нац. техн. 
ун-т]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2019-0839 А] УДК 662.749.38 

663/664 Промислова мікробіологія. Харчова промисловість 

На ступінь кандидата 

2233. Шеїна А. В. Наукове обґрунтування параметрів різання рослинної сиро-

вини та удосконалення конструкцій овочерізального обладнання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання 
харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Шеїна Аліна Вікторівна ; Нац. ун-т харч. 

технологій, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Баранов-

ського]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 

100 пр. — [2019-0758 А] УДК 664.03:631.361 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь кандидата 

2234. Щербина В. А. Удосконалення технології стабілізації білих столових 

виноматеріалів до кристалічних помутнінь : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів 

бродіння" / Щербина Віта Анатоліївна ; Нац. ун-т харч. технологій, [Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

80 пр. — [2019-0679 А] УДК 663.221.031.097.8 

664.1/.2 Цукрове виробництво. Крохмаль. Крохмалисті речовини 

На ступінь кандидата 

2235. Мазур Л. С. Удосконалення технології льодяникової карамелі спеціаль-

ного призначення аморфної та аморфно-пористої структури : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. 

продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / Мазур Любов Сергіївна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2019-1101 А] УДК 664.144 

664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь доктора 

2236. Камбулова Ю. В. Наукове обґрунтування технологій кондитерських 

виробів пониженого цукровмісту і енергетичної цінності з пінною і драглеподібною 

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

05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. концентратів" / 

Камбулова Юлія Вікторівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2018. — 37 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—34 (50 назв). — 100 пр. — [2019-1093 А]

 УДК 664.685 

2237. Шульга О. С. Наукове обґрунтування та розроблення технології біо-

деградабельного їстівного покриття для кондитерських і хлібобулочних виробів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 

харч. продукції" / Шульга Оксана Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—40 (66 назв). — 120 пр. — [2019-1397 А]

 УДК 664.646 

На ступінь кандидата 

2238. Блощинська О. О. Удосконалення технології безглютенових фонданів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія 

харч. продукції" / Блощинська Олена Олександрівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — 

Київ, 2019. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 

100 пр. — [2019-1563 А] УДК 664.681.9:664.782.8 

2239. Городиська О. В. Технологія кондитерської глазурі з використанням 

продуктів переробки виноградного жмиху : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та 

харч. концентратів" / Городиська Олена Володимирівна ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(21 назва). — 130 пр. — [2019-1370 А] УДК 664.646.017:663.26 

2240. Рачок В. В. Наукові та технічні аспекти ефективного замішування 

дріжджового тіста в тістомісильних машинах безперервної дії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.12 "Процеси та обладнання 

харч., мікробіол. та фармацевт. вир-в" / Рачок Віталій Вікторович ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (45 назв). 

— 100 пр. — [2019-0543 А] УДК 664.653.1 
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2241. Янчик М. В. Розроблення технології кондитерських напівфабрикатів з 

рослинними порошками та крему заварного на їх основі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Янчик 

Марія Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (29 назв). — 100 пр. — [2019-0360 А] УДК 664.64:664.68 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь кандидата 

2242. Альхурі Юсеф Еліас Жоржет. Кінетика екстрагування з плодів 

шипшини у мікрохвильовому полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.18.12 "Процеси та обладнання харч., мікробіол. та фармацевт. 

вир-в" / Альхурі Юсеф Еліас Жоржет ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 

2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0641 А]

 УДК 664.85.061.3:582.639.11]:615.322.012 

2243. Матяс Д. С. Удосконалення технології мармеладу желейно-фруктового з 

пониженим цукровмістом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.01 "Технологія хлібопек. продуктів, кондит. виробів та харч. кон-

центратів" / Матяс Дарія Сергіївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

1103 А] УДК 664.858 

665 Олії. Жири. Віск. Клеї. Камеді. Смоли 

665.1/.3 Олії, жири, віск і продукти, що виробляються з них 

На ступінь кандидата 

2244. Кір'янчук В. Ф. Вінільні мономери на основі тригліцеридів рослинних 

олій, їх радикальна гомо- та кополімеризація : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 

Кір'янчук Василина Федорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2019-

0774 А] УДК 665.327.3:66.095.26 

665.6/.7 Процеси і продукти нафтової та суміжних  

з нею галузей промисловості 

На ступінь кандидата 

2245. Голич Ю. В. Розроблення рецептури нових неіоногенних деемульгаторів 

для зневоднення складних нафтових емульсій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. технологія палива і палив.-мастил. 

матеріалів" / Голич Юрій Володимирович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-0492 А] 

 УДК 665.614.093.48 

2246. Корчак Б. О. Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.07 "Хім. 

технологія палива і палив.-мастил. матеріалів" / Корчак Богдан Орестович ; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0777 А] УДК 665.6 
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666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  

в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі.  

Силікатні фарби. Ангоби 

На ступінь кандидата 

2247. Топчий В. Л. Високоміцні склокомпозиційні матеріали на основі ди-
силікату літію для захисту спеціальної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 
Топчий Віталій Леонідович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1471 А] 

 УДК 666.266 

666.9 Промисловість в'яжучих: гіпс, вапно та цемент.  

Міцнотужавні матеріали. Будівельні штукатурки  

та інші суміші. Мертель і бетон 

На ступінь доктора 

2248. Коробко О. О. Формування взаємозалежних різномасштабних структур 
будівельних композитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Коробко Оксана Олександрівна ; Одес. 
держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—35 (48 назв). — 100 пр. — [2019-0241 А] УДК 666.9.01 

2249. Марущак У. Д. Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі 
системи та високофункціональні бетони на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Марущак 
Уляна Дмитрівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 37 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—34 (54 назви). — 100 пр. — [2019-0785 А] 

 УДК 666.942 

669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь доктора 

2250. Нетребко В. В. Наукові та технологічні основи підвищення механічних і 
службових властивостей високохромистих чавунів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Нетребко Валерій 
Володимирович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 36 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—34 (41 назва). — 100 пр. — [2019-0537 А] УДК 669.15-19 

2251. Сніжной Г. В. Наукові основи впливу магнітного стану структури на 
властивості аустенітних сталей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Сніжной 
Геннадій Валентинович ; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 44 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 35—42 (73 назви). — 100 пр. — [2019-0637 А] 

 УДК 669.15-194.56.017.16:53.098 

На ступінь кандидата 

2252. Бабошко Д. Ю. Фізико-хімічні та структурно-фазові перетворення при 

карботермічній переробці титаномагнетитових концентратів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і кольор. 

металів та спец. сплавів" / Бабошко Дмитро Юрійович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. 

техн. ун-т", [Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т"]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0284 А] 

 УДК 669.1.017.3:669-914.7 

2253. Зурнаджи В. І. Підвищення механічних властивостей економнолего-

ваних сталей використанням термічної обробки за технологією "Quenching-and-

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

05.16.01 "Металознавство та терміч. оброб. металів" / Зурнаджи Вадим Іванович ; 

Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1532 А] 

 УДК 669.15-194.2:669.046 

669.2/.8 Кольорова металургія. Кольорові метали 

На ступінь кандидата 

2254. Лемішка І. А. Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей 

композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріало-

знавство" / Лемішка Ігор Анатолійович ; Луц. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. 

політехніка"]. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-0698 А] УДК 669.295.055 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі  

промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь доктора 

2255. Козак Р. О. Науково-технічні основи виготовлення деревинно-солом'я-

них плит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.06 

"Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / Козак 

Руслан Олегович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2019. — 44 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (35 назв). — 100 пр. — [2019-0395 А] 

 УДК 674.815 

На ступінь кандидата 

2256. Тарас В. І. Підвищення точності поздовжнього розпилювання деревини 

на круглопилкових верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Тарас Василь 

Іванович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 130 пр. — [2019-0955 А] 

 УДК 674.053:621.934 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

2257. Клим Ю. В. Розроблення основ технології одержання термопластичних 

нанокомпозитів на основі монтморилоніту та полівінілпіролідону : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.17.06 "Технологія полімер. і 

композиц. матеріалів" / Клим Юрій Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". 

— Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-1376 А]

 УДК 678.746.5-022.532 

681 Точна механіка та автоматика 

681.2 Приладобудування загалом. Вимірювальна  

техніка та її виробництво. Ваги 

На ступінь доктора 

2258. Дуднік А. С. Наукові основи комп'ютеризованих сенсорних систем 

вимірювання механічних величин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Дуднік 

Андрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського", [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—

36 (59 назв). — 100 пр. — [2019-1414 А] УДК 681.2.082:004.7 

2259. Цірук В. Г. Приладовий комплекс стабілізації та вимірювання механіч-

них величин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 

05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. величин" / Цірук Віктор Григорович ; 

Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2019. — 39 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 31—37 (43 назви). — 100 пр. — [2019-0476 А] 

 УДК 681.2:[681.518:004.032.26 

На ступінь кандидата 

2260. Бережний К. Ю. Моделі та засоби побудови комп'ютерної системи 

визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин : автореф. дис. на 

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

компоненти" / Бережний Кирило Юрійович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, 

[Нац. ун-т "Одес. мор. акад."]. — Миколаїв, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0365 А] УДК 681.2.082:004]:681.586.773 

2261. Івіцька Д. К. Вдосконалення електроємнісного методу контролю для 

дефектоскопії матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Івіцька 

Дар'я Костянтинівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 

100 пр. — [2019-0502 А] УДК 681.2:620.19 

2262. Матвієнко С. М. Вдосконалення методу визначення складу речовин за їх 

теплопровідністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / 

Матвієнко Сергій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-0619 А] УДК 681.2:536.2.081 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь доктора 

2263. Ушкаренко О. О. Розвиток моделей, методів та засобів автоматизо-

ваного керування автономними електроенергетичними системами : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.07 "Автоматизація процесів 

керування" / Ушкаренко Олександр Олегович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Нац. ун-т 

кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — Херсон, 2019. — 41 с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (60 назв). — 120 пр. — [2019-0474 А] 

 УДК 681.5.01:621.311 

На ступінь кандидата 

2264. Іванчук В. В. Автоматизація процесу брагоректифікації у спиртовому 

виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Іванчук Василь Вікторович ; 

Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, [Нац. ун-т вод. госп-ва та природо-

користування]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-0501 А] УДК 681.5:663.551.4 

2265. Кобиш О. І. Автоматизація процесу керування групою повітронагрівачів 

доменної печі на основі нечіткої логіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / Кобиш Олена 

Іванівна ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка", [Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. 

ун-т"]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (23 назви). — 100 пр. — 

[2019-0305 А] УДК 681.5:669.162.23 

2266. Куєвда Ю. В. Автоматизована система взаємозв'язаного робастного 

керування турбоагрегатом в умовах невизначеності : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" / 

Куєвда Юлія Валеріївна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 22 с., включ. 

обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2019-0660 А] 

 УДК 681.513.5:62-546 

2267. Міркевич Р. М. Автоматизоване управління виробництвом молочних 

продуктів з підсистемою оперативно-календарного планування : автореф. дис. на 

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

керування" / Міркевич Роман Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0823 А]

 УДК 681.5:637.1]:005.51 

2268. Поварчук Д. Д. Розроблення математичної моделі та синтез автома-

тичної системи керування процесом двоступеневої сепарації нафти : автореф. дис. на 

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

керування" / Поварчук Дмитро Дмитрович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і 

газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). 

— 100 пр. — [2019-0328 А] УДК 681.5.01:622.276.5 

2269. Сіманенков А. Л. Автоматизована система керування комплексом 

підготовки палива суднової дизельної енергетичної установки : автореф. дис. на 

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

керування" / Сіманенков Андрій Леонідович ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Херсон. держ. 

мор. акад.]. — Херсон, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(17 назв). — 130 пр. — [2019-0471 А] УДК 681.5:629.5.063.6-833.6 

2270. Шейкус А. Р. Автоматичне керування оптимальними статичними 

режимами процесів ректифікації з використанням рухливих керуючих впливів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Шейкус Антон Романович ; Нац. техн. ун-т 
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"Дніпров. політехніка", [Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т"]. — Дніпро, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0355 А] 

 УДК 681.5 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

2271. Закієв В. І. Прилад безконтактного вимірювання геометричних па-

раметрів поверхні виробів методом інтерферометрії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання мех. 

величин" / Закієв Вадим Ісламович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (33 назви). — 100 пр. — [2019-0499 А] УДК 681.787.7 

685 Виробництво шорно-сідельних та інших виробів  

зі шкіри. Взуттєве виробництво. Виробництво  

туристичного та спортивного інвентарю 

На ступінь кандидата 

2272. Зелінський Г. Ю. Удосконалення технології раціонального вико-

ристання листових матеріалів при розкрої на деталі низу взуття : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 "Технологія взуття, шкір. 

виробів і хутра" / Зелінський Григорій Юрійович ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (28 назв). — 100 пр. — 

[2019-0500 А] УДК 685.34.024 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 

2273. Кровяков С. О. Експериментально-теоретичні основи підвищення довго-

вічності легких бетонів для тонкостінних гідротехнічних споруд : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 

Кровяков Сергій Олексійович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 

2019. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 34—38 (45 назв). — 120 пр. — [2019-

1215 А] УДК 691.327.3 

На ступінь кандидата 

2274. Семенів Р. М. Модифікування керамічної цегли та будівельного розчину 

зовнішніх стін будівель та споруд для підвищення їх експлуатаційної надійності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. 

матеріали та вироби" / Семенів Роксолана Михайлівна ; Нац. ун-т "Львів. полі-

техніка". — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-0750 А] УДК 691.421+691.53]-4:620.1 

692 Конструктивні частини та елементи споруд 

На ступінь кандидата 

2275. Ужегов С. О. Несуча здатність, тріщиностійкість та деформативність 

тонкостінних оболонок типу "гіперболічний параболоїд" з використанням стале-
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фібробетону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 

05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Ужегов Сергій Олегович ; Нац. ун-т 

вод. госп-ва та природокористування, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Рівне, 2019. — 22 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1437 А] 

 УДК 692.45:666.98 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь доктора 

2276. Колосніченко О. В. Теоретичні основи художньо-композиційного формо-

утворення одягу спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Колосніченко Олена Володи-

мирівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2019. — 36 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 27—33 (72 назви). — 100 пр. — [2019-1377 А] УДК 7.012:687.15 

На ступінь кандидата 

2277. Паранько Н. П. Етномистецька спадщина Домініка Де ля Фліза в 

дизайні сучасного одягу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Паранько Надія Петрівна ; Київ. нац. ун-т 

технологій та дизайну. — Київ, 2019. — 28 с. — Бібліогр.: с. 23—24. — 120 пр. — 

[2019-0908 А] УДК 7.012:39](477)(092):687.016 

2278. Сиваш І. О. Мистецтво етнодизайну в художній культурі України ХХ — 

початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сиваш Ілона Олегівна ; М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1151 А] 

 УДК 7.012:39](=161.2)"19/20" 

2279. Цяо Шубей. Дизайн дитячих ігрових просторів КНР в умовах розвитку 

індустрії дозвілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Цяо Шубей ; Харків. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — 

[2019-1035 А] УДК 7.012:712.256(510) 

2280. Чжаохуй Ван. Дизайн експозиційного простору сучасних художніх 

музеїв Китаю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.07 "Дизайн" / Чжаохуй Ван ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — 

Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1038 А]

 УДК 7.012:069(510) 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь кандидата 

2281. Кохан Н. М. Ленд-арт у контексті сучасного ландшафтного дизайну : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 
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"Дизайн" / Кохан Наталя Михайлівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — 

Харків, 2019. — 19, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — 

[2019-0979 А] УДК 712.038.541 

2282. Халайцан В. П. Мистецтво паркобудування в культурному житті 

Поділля кінця XVIII — початку XX століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Халайцан Володимир Петрович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Хмельниц. гуманітар.-пед. акад.]. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0838 А] 

 УДК 712(477.43/.44)"179/191" 

2283. Швець Є. В. Науково-методичні засади формування мультикультурного 

міського середовища : (на прикладі країн Середземномор. регіону) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Швець Євгенія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-1199 А] УДК 711.4:316.72](4:262-192.2) 

2284. Шостак Г. С. Містобудівні принципи формування безбар'єрних прос-

торів в структурі сучасного міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архітектура" / Шостак 

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

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0557 А] 

 УДК 711.4 

719 Охорона сільських та міських історичних  

і культурних пам'яток загалом 

На ступінь кандидата 

2285. Харковенко Р. В. Формування та систематизація державного обліку 

пам'яток культурної спадщини в Україні (1991—2017 рр.) : автореф. дис. на здобуття 

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

Харковенко Роман Володимирович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток 

історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 

(7 назв). — 100 пр. — [2019-0916 А] УДК 719:005.92](477)"1991/2017" 

72 Архітектура 

На ступінь кандидата 

2286. Алджад Реяд Раджаб Мохамед. Риси європейського впливу в місто-

будуванні і архітектурі житлової забудови Лівії 2-ї половини ХХ — початку 

ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Алджад Реяд 

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

вод. госп-ва та природокористування]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-0483 А] УДК 728:711.58](612)"195/201" 

2287. Гарбар М. В. Архітектурно-планувальна організація споруд для вело-

сипедів у містах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 

18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Гарбар Марина Володимирівна ; Київ. 

нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1165 А] УДК 725.2:656.183]:711.4 
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2288. Козлова Н. В. Принципи архітектурної організації фасадів багато-

поверхових житлових будинків з врахуванням візуальної екології : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та 

споруд" / Козлова Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 

2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1174 А] 

 УДК 728.22.012:502.15 

2289. Мартиненко А. С. Трансляція досвіду традиційного зодчества в про-

фесійній архітектурі кінця XVIII — початку ХХІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток 

архітектури" / Мартиненко Анна Сергіївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. 

— Харків, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

0533 А] УДК 72.02"179/201" 

2290. Новак Н. В. Інтерпретації ордерної мови в архітектурі постмодернізму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія 

архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Новак Наталя Василівна ; Харків. 

нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0586 А] УДК 72.014:72.038.6 

2291. Резга Куідер. Національна ідентичність і зовнішні впливи в архітектурі 

мечетей Алжиру (ХІ ст. — 1830 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архі-

тектури" / Резга Куідер ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 23 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1187 А] 

 УДК 726:28-523.4](65)"100/183" 

2292. Студницький І. Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця 

ХІХ — першої третини ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Студницький 

Іван Ростиславович ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2019-0639 А] УДК 725.1.04:656.21](477)"189/193" 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

2293. Кіщук Н. М. Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля 

кінця ХІХ — початку ХХ ст. : (типологія, худож. особливості) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.06 "Декор. і приклад. 

мистецтво" / Кіщук Наталія Миколаївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0775 А] 

 УДК 745.53.01/.02(477.8+477.43/.44)"189/191" 

2294. Приймак Х. П. Народне мистецтво Сокальщини другої половини ХІХ — 

першої половини ХХ ст. в умовах етнокультурного порубіжжя : (історія, типологія, 

худож. особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і приклад. мистецтво" / Приймак Христина 

Петрівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(8 назв). — 100 пр. — [2019-0631 А] 

 УДК 745/749.031.2:39](477.83-89)"185/194" 
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75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь доктора 

2295. Косів В. М. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945—

1989 років: символи, образи, стилістика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Косів Василь Михайлович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Львів. нац. акад. мистецтв]. — Київ, 2019. — 

36 с. — Бібліогр.: с. 28—31 (34 назви). — 100 пр. — [2019-0894 А] 

 УДК 76.012(100+(47+57))=161.2)"1945/1989" 

На ступінь кандидата 

2296. Велігура Н. М. Традиції і новаторство в акварельному живописі у 

художній культурі України ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Велігура Наталія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). 

— 100 пр. — [2019-0291 А] УДК 75.021.32-035.676.332.2(477)"19/20" 

2297. Ісмайлова М. С. Візуально-образна мова типографіки у дизайні полі-

графічних видань періоду раннього модернізму : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 "Дизайн" / Ісмайлова Марія 

Сергіївна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Харків, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (17 назв). — 100 пр. — [2019-0974 А] 

 УДК 76.037:655.26 

2298. Осадца М. З. Міський пейзаж у творчості художників Івано-Франків-

щини ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Осадца Марта 

Зіновіївна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Львів. нац. 

акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — 

[2019-0625 А] УДК 75.047:75.071.1(477.86)"19/201" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

2299. Бондарчук В. О. Феномен творчості Дмитра Гнатюка в музично-

театральній культурі України другої половини ХХ — початку ХХІ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства : спец. 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Бондарчук Віктор Олексійович ; М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, [Нац. муз. акад. України 

ім. П. І. Чайковського]. — Київ, 2019. — 28 с. — Бібліогр.: с. 20—25 (56 назв). — 

100 пр. — [2019-0725 А] УДК 782.1.071.2(477)"195/201"(092) 

2300. Фурдичко А. О. Процеси фольклоризму в пісенно-музичному мистецтві 

України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  

д-ра мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Фурдичко 

Андрій Орестович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 

Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—26 (34 назви). — 100 пр. — [2019-1194 А]

 УДК 781.4:398.8](477)"199/201" 

На ступінь кандидата 

2301. Генкін А. О. Специфіка піанізму в етюдах і вправах Карла Черні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 
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"Муз. мистецтво" / Генкін Антон Олександрович ; НАН України, Ін-т мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (30 назв). — 100 пр. — [2019-0446 А] 

 УДК 78.071.1:785.083.7](436)(092) 

2302. Данканич Г. М. Професійне вокальне мистецтво Закарпаття другої 

половини ХХ — початку ХХІ століття в аспекті міжкультурної комунікації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 

"Муз. мистецтво" / Данканич Ганна Михайлівна ; М-во культури України, Львів. нац. 

муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). 

— 100 пр. — [2019-0689 А] УДК 784(477.87):316.77]"195/201" 

2303. Є Сяньвей. "Метелик" Сан Бо як національний оперний міф : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. 

мистецтво" / Є Сяньвей ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [М-во культури 

України, Харків. держ. акад. культури]. — Суми, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—

17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-0768 А] УДК 782.1(510)"20" 

2304. Єргієва К. І. Фортепіанна гра як жанрово-комунікативний та інтерпре-

тативно-стильовий феномен : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мис-

тецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Єргієва Катерина Іванівна ; М-во 

культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2019. — 17 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 120 пр. — [2019-1089 А] УДК 780.616.432.02 

2305. Злотник О. Й. Комунікативний простір музичного мистецтва України 

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

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Злотник 

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

мистецтв. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2019-0301 А]

 УДК 78(477)"199/201":008 

2306. Кисляк Б. М. Баян в камерно-ансамблевій музиці українських компо-

зиторів: історико-стильовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кисляк Богдан Миколайович ; 

М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. — Одеса, 2019. 

— 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (5 назв). — 110 пр. — [2019-1095 А] 

 УДК 785.7.03:780.647.2](477) 

2307. Кузів М. В. Музично-просвітницька діяльність Зденека Комінека у 

культурному житті Кам'янеччини першої половини ХХ ст. : автореф. дис. на 

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

культури" / Кузів Марія Василівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Івано-Франківськ, 

2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2019-0245 А] 

 УДК 785.071.2(477.43)"19"(092) 

2308. Курбанова Л. В. Різновекторна діяльність Павла Маценка в контексті 

української музичної культури ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Курбанова 

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

Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

0309 А] УДК 78.072.2(71=161.2)"19"(092) 

2309. Лі Шуай. Джаз в українському музичному виконавстві початку ХХІ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Лі Шуай ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Мака-
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ренка, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури України]. — Суми, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1303 А] 

 УДК 78.036.9(477)"200/201" 

2310. Мартинів Л. І. Етапи професіоналізації музичного життя Дрогобич-

чини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Мартинів Любомир Ігорович ; М-во культури 

України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0702 А] УДК 78.077(477.83-21) 

2311. Сізова Н. С. Хорова культура Вінниччини другої половини ХІХ — 

першої третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Сізова Нінель 

Степанівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 

2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1152 А] 

 УДК 78.087.68:008](477.44)"185/193" 

2312. Стахевич Г. О. Фортепіанний концерт у контексті стильових процесів 

першої третини ХІХ ст. : (на матеріалі творчості Й. Н. Гуммеля, І. Мошелеса та 

Ф. Риса) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 

17.00.03 "Муз. мистецтво" / Стахевич Галина Олександрівна ; Сум. держ. пед. ун-т 

ім. А. С. Макаренка, [Харків. держ. акад. культури]. — Суми, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1433 А] 

 УДК 785.6:780.616.432](430+436)"180/183" 

2313. Теребун Д. С. Джаз як мистецтво діалогу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Теребун Дмитро Сергійович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів 

культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-1117 А] УДК 78.036.9:130.2 

2314. Цао Хе. Вокальна спадщина Шан Деї: синтез національних та європей-

ських традицій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Цао Хе ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, 

[М-во культури України, Харків. держ. акад. культури]. — Суми, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-0797 А] 

 УДК 78.071.1(510)"195/201" 

791 Кінематографія. Кіномистецтво. Кінофільми 

На ступінь доктора 

2315. Миславський В. Н. Українське кіномистецтво 20-х років ХХ ст.: органі-

заційно-творчі трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.04 "Кіномистецтво. Телебачення" / Миславський 

Володимир Наумович ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — 

Харків, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (52 назви). — 100 пр. — [2019-0534 А]

 УДК 791(477)"1920" 

На ступінь кандидата 

2316. Кадум Леон Лейт. Особливості режисури екстремального документаль-

ного фільму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.04 "Кіномистецтво. Телебачення" / Кадум Леон Лейт (Лейт Абдул Амір) ; 

НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Риль-
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ського, [Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — Київ, 

2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0455 А]

 УДК 791.633:791.229.2 

2317. Черкасова Н. О. Прокат фільму як чинник реалізації художнього 

потенціалу національного кінематографа : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.04 "Кіномистецтво. Телебачення" / Черкасова 

Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — 

Харків, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—21 (20 назв). — 100 пр. — [2019-0555 А]

 УДК 791.64(477)"199/201" 

792 Театр. Сценічне мистецтво. Драматичні вистави 

На ступінь кандидата 

2318. Карпаш О. М. Театральні фестивалі в культурно-мистецькому житті 

України кінця ХХ — початку ХХІ століття: історія, типологія, тенденції розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 

"Теорія та історія культури" / Карпаш Оксана Мирославівна ; Держ. ВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0773 А] 

 УДК 792.079(477)"199/201" 

2319. Король А. М. Жіночі образи в українських балетах : автореф. дис. на 

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

культури" / Король Анастасія Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-1575 А] УДК 792.82.028.6-055.2(477) 

2320. Янь Чао. Трансформація модусу європейського драматичного театру в 

китайській розмовній драмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.02 "Театр. мистецтво" / Янь Чао ; НАН України,  

Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, [Київ. 

нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого]. — Київ, 2018. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0479 А] 

 УДК 792.2.02(4):792.2.036(510) 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

2321. Марусик Н. І. Гуцульська хореографія як складова національних 

мистецько-культурних процесів кінця ХІХ — ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 "Теорія та історія культури" / 

Марусик Наталія Іванівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". 

— Івано-Франківськ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 100 пр. 

— [2019-0784 А] УДК 793.3(477.85/.87)"189/201" 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

2322. Випасняк І. П. Теоретико-методичні засади корекційно-профілактичних 

технологій фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-

рухового апарату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання 

та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / 
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Випасняк Ігор Петрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 36—40. — 100 пр. — [2019-1326 А] УДК 796.011.3-057.875:616.7 

На ступінь кандидата 

2323. Бакурідзе-Маніна В. Б. Диференційований підхід у фізичному ви-

хованні студентів медичного закладу вищої освіти із гіпермобільністю суглобів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : 

[спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Бакурідзе-

Маніна Вікторія Борисівна ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. — 

Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-1242 А] УДК 796.011.3:[378.147:61 

2324. Бур'яноватий О. М. Структура та зміст фізичної підготовки юних 

бійців-багатоборців 6—8 років на етапі початкової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Бур'яноватий Олександр Миколайович ; Придніпров. держ. 

акад. фіз. культури і спорту, [Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира 

Винниченка]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. 

— [2019-1204 А] УДК 796.8.015.077.5 

2325. Буховець Б. О. Фізична реабілітація дітей з дитячим церебральним 

паралічем з використанням Бобат-терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Буховець 

Божена Олегівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22. — 100 пр. — [2019-0728 А] 

 УДК 796.015.56:616.831-009.11-053.2 

2326. Ван Сіньїнань. Моделювання потужності та ємності енергозабезпечення 

роботоздатності кваліфікованих веслярів на байдарках : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 

спорт" / Ван Сіньїнань ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2019-1163 А] 

 УДК 797.122.2.015.071.2 

2327. Івановська О. Е. Програма фізичної реабілітації жінок другого зрілого 

віку з екзогенно-конституціональним ожирінням з використанням методів гідро-

кінезотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Івановська Ольга Едуардівна ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 

100 пр. — [2019-0575 А] УДК 797.2.015.56:613.25]-053.85-055.2 

2328. Івченко О. М. Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на 

етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Івченко 

Оксана Миколаївна ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. — Дніпро, 

2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1293 А]

 УДК 796.323.2.015 

2329. Калінкіна О. Д. Фізична реабілітація осіб з вогнепальними переломами 

проксимального відділу плечової кістки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Калінкіна 

Олександра Денисівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2019-0736 А] 

 УДК 796.015.56:616.717.4-001.45-001.5-036.82 
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2330. Кидонь В. В. Вдосконалення технічної підготовки спортсменок  

14—16 років, які займаються естетичною груповою гімнастикою : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 

"Олімп. і проф. спорт" / Кидонь Вікторія Володимирівна ; Придніпров. держ. акад. 

фіз. культури і спорту. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(8 назв). — 100 пр. — [2019-1295 А] УДК 796.412.015-053.6 

2331. Максименко Л. М. Використання засобів флорболу у процесі фізичного 

виховання дітей 5—6 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Максименко Людмила Михайлівна ; Придніпров. держ. акад. фіз. 

культури і спорту, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Дніпро, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

0313 А] УДК 796.35.011.3-053.4 

2332. Перегінець М. М. Організація процесу фізичного виховання старшо-

класників в закладах освіти різного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання 

різних груп населення" / Перегінець Михайло Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання 

і спорту України. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. 

— [2019-0589 А] УДК 796.011.3:373.5 

2333. Перепелиця М. О. Удосконалення тактичної підготовки кваліфікованих 

хокеїстів на траві в річному макроциклі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / 

Перепелиця Максим Олександрович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана 

Боберського, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Львів, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1462 А] 

 УДК 796.355.015.136 

2334. Слободянюк В. О. Удосконалення структури тренувального процесу 

кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової 

підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Слободянюк Віктор Олександро-

вич ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22. — 100 пр. — [2019-0596 А] УДК 796.88.015.2 

2335. Стасюк В. А. Програмування тренувального процесу кваліфікованих 

футболістів у річному макроциклі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Стасюк 

Вадим Анатолійович ; Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту, [Вінниц. держ. 

пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-0344 А] 

 УДК 796.332.015.22.071.2 

2336. Строганов С. В. Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей 

стопи юних баскетболістів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Строганов Сергій 

Валентинович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-1191А] 

 УДК 796.323.2-053.6:616.7-002-084 

2337. Улан А. М. Орієнтація підготовки фехтувальників з урахуванням функціо-

нальної асиметрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. ви-
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ховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Улан Аліна Миколаївна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24. — 100 пр. — [2019-0754 А] УДК 796.86.015 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

2338. Анохіна Т. О. Типологія лакуніконів англомовної та україномовної 

картин світу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" ; 10.02.21 "Структур., приклад. та 

мат. лінгвістика" / Анохіна Тетяна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—33 (45 назв). — 100 пр. — [2019-1401 А] УДК 811.111+811.161.2]'44-115 

2339. Корольов І. Р. Національна кооперативна комунікативна поведінка: 

лінгвокогнітивний і дискурсивний виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Корольов Ігор Русланович ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 29—33 (46 назв). — 100 пр. — [2019-0243 А] УДК 81'42-115:177 

2340. Пашкова Н. І. Номінативні моделі вербалізації етнокультурного кон-

цепту дім у карпатському ареалі балкано-слов'янського етномовного континууму : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.02.17 

"Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Пашкова Надія Ігорівна ; Київ. нац. лінгвіст. 

ун-т. — Київ, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—33 (56 назв). 

— 100 пр. — [2019-0540 А] УДК 811.161.2+811.163]'282-115 

2341. Сазонова Я. Ю. Феномен страху в текстах жахів: теорія референції та 

смислотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" ; 10.02.01 "Укр. мова" / Сазонова Ярослава Юріївна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (36 назв). — 100 пр. — [2019-1231 А] 

 УДК 81'42 

На ступінь кандидата 

2342. Аккурт В. Є. Лінгвістичні особливості модальності переконання у мові 

обвинувача в судовому дискурсі : (на матеріалі англ. та укр. мов) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Аккурт Владислава Євгенівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т  

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-1121 А] УДК 811.111+811.161.2]'42:808.5 

2343. Близнюк К. Р. Лексико-семантичне поле "патріотизм" в українській, 

англійській і польській мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / Близнюк Катерина 

Ростиславівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — Вінниця, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 120 пр. — 

[2019-0486 А] УДК 81'373-115=811.161.2=811.111=811.162.1 

2344. Грачова А. В. Темпоральні прислівники в різносистемних мовах: 

структура, семантика, функції : (на матеріалі англ., італ., укр. мов) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 
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Грачова Аліна Вадимівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Маріупол. держ. ун-т]. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-1169 А] УДК 81'367.624 

2345. Круть О. В. Ономасіологічна структура одиниць вторинної номінації на 

позначення агресії : (на матеріалі англ., укр. та рос. мов) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Круть Олена 

Володимирівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т, [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1299 А]

 УДК 81'373.2:316.613.434]=111=161.1=161.2 

2346. Мигалець О. І. Лексико-семантична група "конфліктні дії": системно-

структурний підхід : (на матеріалі укр. та англ. мов) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Мигалець Оксана 

Іванівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. 

ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Одеса, 2019. — 21 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-0318 А] УДК 811.161.2+811.111]'37 

2347. Микитенко А. В. Моделі семантичного розвитку лексем на позначення 

артефактів у лексичній та фразеологічній системах української, німецької та 

англійської мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.02.15 "Заг. мовознавство" / Микитенко Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, [Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН 

України]. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-1582 А] УДК 81'373=161.2=112.2=111 

2348. Орлова Ю. В. Архетипне і стереотипне відображення концепту вік 

людини у свідомості носіїв української, російської та англійської мов : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Орлова Юлія Валентинівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). 

— 100 пр. — [2019-1424 А] УДК 811.161.2+811.161.1+811.111]'44 

2349. Рослицька М. В. Прецедентне ім'я в політичному дискурсі: формально-

семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал : (на матеріалі промов президентів 

України, Польщі та Франції кін. ХХ — поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Рослицька Мар'яна 

Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18. — 100 пр. — [2019-0468 А] 

 УДК 81'37'42:[808.51:328-057.177.1](477+438+44) 

2350. Руденко М. Ю. Арго, жаргон і сленг у європейському й американському 

мовознавстві: історія і сучасний стан дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Руденко Марина 

Юріївна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Держ. 

ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—19 

(24 назви). — 100 пр. — [2019-1188 А] УДК 81'276.2/.4(4+7) 

2351. Святченко В. В. Системність мови в європейському мовознавстві 

ХІХ — початку ХХ ст.: фонетико-фонологічний рівень : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Святченко 

Вікторія Володимирівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського", [Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т"]. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1148 А] УДК 81-115"18/19" 
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2352. Федорова А. О. Становлення правової термінологічної семантики в 

індоєвропейських мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Федорова Анастасія Олександрівна ; Держ. 

закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", [Центральноукр. держ. пед. 

ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Одеса, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0349 А] УДК 81'37 

2353. Філатова К. О. Кольороконцепти в номінативних моделях англійських, 

українських і новогрецьких композитів: лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 

Філатова Катерина Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). 

— 104 пр. — [2019-0640 А] УДК 811.111+811.161.2+811.14'06]'373.611 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь доктора 

2354. Жихарєва О. О. Англомовний біблійний екодискурс у лінгвопоетологіч-

ному висвітленні: простори побудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Жихарєва Олена Олександрівна ; Київ. 

нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—30 (37 назв). — 

100 пр. — [2019-1331 А] УДК 811.111'42:2-23 

На ступінь кандидата 

2355. Бажура Т. А. Дискурсивні маркери you know /you see/ i say у сучасному 

англомовному діалогічному спілкуванні: комунікативний та метакомунікативний 

аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 

"Герман. мови" / Бажура Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1321 А] 

 УДК 811.111'42:316.77 

2356. Васильєва О. О. Структурно-семантичні особливості ідеонімів : (на 

матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Васильєва Ольга Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-0967 А] УДК 811.111'373.2 

2357. Василюк О. В. Лінгвістичні чинники формування сервісної культури : 

(на матеріалі сучас. англ. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Василюк Ольга Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16. — 100 пр. — [2019-

0644 А] УДК 811.111'42:005.346 

2358. Галицька Є. А. Нормативні процеси у сучасній англійській мові в 

аспекті соціальної стратифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Галицька Єлизавета Анатоліївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-0729 А] УДК 811.111'06'27 

2359. Камінська М. О. Імпліцитна негативна оцінка в сучасному англо-

мовному діалогічному дискурсі: когнітивно-прагматичний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Камін-
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ська Марина Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1375 А] 
 УДК 811.111'42:165.194]:316.77 

2360. Коропецька О. І. Сучасний британський парентальний дискурс: когні-

тивно-семантичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Коропецька Оксана Іллівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1048 А] УДК 811.111'42:316.7 

2361. Кузик О. А. Когнітивні та комунікативні особливості мовленнєвої агресії 

в політичному дискурсі : (на матеріалі електрон. видань США та Великої Британії) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 
мови" / Кузик Оксана Андріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1379 А] 

 УДК 811.111'42:32]:077(410+73) 

2362. Кулина О. В. Заповіт як соціокомунікативний феномен : (на матеріалі 
англ. заповітів середини ХІХ — початку ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Кулина Ольга Василівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0897 А] 

 УДК 811.111'42:347.67(410)"185/201" 
2363. Куценко М. А. Просодичне оформлення висловлень співчуття в англій-

ському мовленні : (експерим.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Куценко Микола Ана-

толійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1507 А] УДК 811.111'342.9 

2364. Ласінська Т. А. Відтворення українською мовою історично маркованої 

англійської лексики : (на матеріалі перекладів худож. літ. періоду ХVIII—ХХ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 

"Перекладознавство" / Ласінська Тетяна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-0616 А] УДК 811.111'255.4'373=161.2 

2365. Лєвочкіна С. В. Лінгвокогнітивні аспекти онімів у художньому тексті в 
жанрі фентезі : (на матеріалі творів Урсули Ле Гуїн) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лєвочкіна Світлана 

Владиславівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 

Хмельницького]. — Київ, 2018. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 104 пр. 
— [2019-0700 А] УДК 811.111'373.4:821.111(73)'06-312.9.09(092) 

2366. Лисенко К. В. Риторико-просодичні особливості радіовистав за п'єсами 

В. Шекспіра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Лисенко Катерина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (6 назв). — 100 пр. — [2019-
0741 А] УДК 811.111'42:[792.096:821.111-2.09(092) 

2367. Марчук О. В. Структура і лексико-семантичні параметри текстів англій-

ськомовного жанру фентезі : (на матеріалі семилогії Дж. К. Роулінг "Гаррі Поттер") : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 
мови" / Марчук Оксана Вікторівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

1054 А] УДК 811.111'37:821.111-312.9.09 
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2368. Ницполь В. І. Мовна особистість персонажа серійного вбивці : (на 
матеріалі америк. прози ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Ницполь Вікторія Ігорівна ; Львів. нац. 
ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 
Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1458 А]
 УДК 811.111'42:821.111(73)'06-312.4.09]"19" 

2369. Рогач Ю. І. Засоби реалізації полікодовості в англомовному газетному 
дискурсі : (на матеріалі друк. преси Австралії) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Рогач Юлія Іванівна ; 
Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — 
Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1113 А]
 УДК 811.111'42:070(94) 

2370. Скриннік Ю. С. Дискурсивна варіативність вербальної та невербальної 
поведінки мовців при зміні соціальних ролей : (на матеріалі англ. мови) : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 
Скриннік Юлія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 
20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1468 А] 

 УДК 811.111'272:316.66 
2371. Томусяк А. О. Вербалізація авторських інтенцій у сучасному американ-

ському художньому тексті: експресивно-синтаксичний підхід : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Томусяк 
Аліна Олегівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 
20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1073 А] 

 УДК 811.111'367.2:821.111(73).09 
2372. Чорній А. Л. Медіативні стратегії посередника у конфліктному дис-

курсі : (на матеріалі англомов. худож. творів ХХ—ХХІ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Чорній 
Анастасія Любомирівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 
2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1039 А] 

 УДК 811.111'367.32'42 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

2373. Микуляк О. В. Етнолінгвальні особливості міжкультурного дискурсу : 
(на матеріалі нім. літ. мігрантів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Микуляк Ольга Василівна ; Одес. нац. 
ун-т ім. І. І. Мечникова, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Одеса, 2019. 
— 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1025 А] 

 УДК 811.112.2'27 
2374. Остапченко В. О. Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні властивості 

лірико-поетичного дискурсу Р. М. Рільке : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Остапченко Вікторія Олек-
сандрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1511 А] 

 УДК 811.112.2'42:821.112.2'06-1.09 

811.133.1 Французька мова 

На ступінь кандидата 

2375. Літяга В. В. Образ України в дискурсі міжнародних відносин французь-

ких ЗМІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.05 
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"Роман. мови" / Літяга Владислава Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2019-

0782 А] УДК 811.133.1'42:07 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

2376. Войцехівська Н. К. Конфліктний дискурс в українській художній 

літературі: структурний, семантичний, комунікативний і лінгвокогнітивний аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Войцехівська Наталія Костянтинівна ; НАН України, Ін-т мовознавства 

ім. О. О. Потебні. — Київ, 2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (34 назви) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1564 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2.09 

2377. Гірняк С. П. Роль соціолекту інтелігенції Східної Галичини у форму-

ванні норм української літературної мови (кінець ХІХ — перша половина ХХ сто-

ліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 

"Укр. мова" / Гірняк Світлана Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Дрогобиц. 

держ. пед. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 30—35 

(54 назви). — 100 пр. — [2019-1491 А] 

 УДК 811.161.2:316.7-057.4](477.83/.86)"189/195" 

На ступінь кандидата 

2378. Бондаренко О. Є. Функціонально-комунікативний потенціал односклад-

них речень у мові сучасних українських мас-медіа : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Бондаренко Олена Євгенів-

на ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Сум. держ. ун-т]. — Дніпро, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0368 А] 

 УДК 811.161.2'367.332:070](477) 

2379. Карпенко Г. П. Логістична термінологія української мови : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Карпенко 

Галина Петрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-1013 А] УДК 811.161.2'373:001.4 

2380. Коваленко В. М. Вербалізація якісної семантики в українському поетич-

ному дискурсі ІІ половини ХХ століття: Нью-Йоркська група : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коваленко 

Віта Миколаївна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2019-

1451 А] УДК 811.161.2'37:821.161.2(73)'06-1.09]"195/199" 

2381. Любавська Ю. С. Концептуалізація бізнесу в дискурсі української 

публіцистики (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Любавська Юлія 

Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Харків, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

1418 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2-92"195/201" 

2382. Приблуда Л. М. Структура та стилістичні функції вторинних номінацій 

в українській художній прозі початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Приблуда Людмила 
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Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови, [Київ. нац. лінгвіст. ун-т]. — Київ, 2019. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-0950 А] 

 УДК 811.161.2'38:821.161.2'06-3.09"200/201" 

2383. Прилипко Ф. Є. Лексико-фразеологічні комунікеми в сучасному дитя-

чому мультиплікаційному фільмі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Прилипко Федір Євгенович ; НАН України, 

Ін-т укр. мови. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. прим. — 

150 пр. — [2019-1513 А] УДК 811.161.2'373.7:791.228 

2384. Симоненко І. В. Словозміна прикметника у східнополіському діалекті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 

мова" / Симоненко Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 

2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0995 А] 

 УДК 811.161.2'367.623'282(477-16) 

2385. Славінська М. С. Лексико-семантичні сугестогени соціальної реклами: 

психолінгвістична інтерпретація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Славінська Марина Сергіївна ; Одес. нац. 

ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-1069 А] УДК 811.161.2'37:[659.117:316 

2386. Ус Г. Г. Українська термінологія сімейного права: генеза і структурно-

системна організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ус Ганна Григорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1277 А] УДК 811.161.2'276.6:347.6 

2387. Янчишин А. М. Власні назви промислових товарів: типологія, по-

ходження і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Янчишин Анатолій Миколайович ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Черкаси, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0279 А] 

 УДК 811.161.2'373.2:658.62 

811.163.4 Сербська та хорватська мови 

На ступінь доктора 

2388. Ярмак В. І. Семантика і прагматика темпоральності у сербському літера-

турно-художньому дискурсі: структурні, стилістичні та компаративні аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. 

мови" / Ярмак Вероніка Іванівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. 

— Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (46 назв). — 150 пр. — [2019-1360 А]

 УДК 811.163.41'37 

82 Література. Літературознавство  

821.01/.09 Теорія художньої літератури.  

Дослідження літератури 

На ступінь доктора 

2389. Жиленко І. Р. Мала проза української й російської літературної еміграції 

1919—1939 рр.: проблемно-тематична та жанрово-стильова типологія : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературо-
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знавство" / Жиленко Ірина Рудольфівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: 

с. 33—36 (32 назви). — 120 пр. — [2019-1496 А] 

 УДК 821.161.1/.2(1-87)-32.091"1919/1939" 

На ступінь кандидата 

2390. Анхим О. І. Літературно-художня творчість як діалог та інтерпретація : 

(на матеріалі драматургії Гельмута Байєрля) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Анхим Олексій Іванович ; 

Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0643 А] 

 УДК 82.09:821.112.2'06-2.09(092) 

2391. Капелюх Д. П. Поетика драматургічної ремарки : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Капелюх 

Дмитро Петрович ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Рівнен. держ. гуманітар. 

ун-т]. — Житомир, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2019-

0772 А] УДК 82.09 

821.111.09 Англійська література 

На ступінь кандидата 

2392. Безруков А. В. Англійська метафізична поезія XVII ст. в контексті 

риторики західноєвропейського бароко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Безруков Андрій Вікторо-

вич ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 19—20 (9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1441 А] 

 УДК 821.111-1.09:7.034.7(4-15)]"16" 

821.111(73).09 Література США англійською мовою 

На ступінь кандидата 

2393. Паранюк Д. В. Еволюція фантастики у метажанр фентезі: приклад 

Кліффорда Саймака : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Паранюк Дан Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т 
ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-1427 А] УДК 821.111(73)'06-312.9.09(092) 

2394. Яловенко О. В. Ідентичність героя в умовах транскультуралізму у 

творчості Джумпи Лагірі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Яловенко Ольга Вікторівна ; Дніпров. нац. ун-т 
ім. Олеся Гончара, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Дніпро, 2019. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1560 А] 

 УДК 821.111(73)'06-31.09(092) 

821.161.1.09 Російська література 

На ступінь кандидата 

2395. Виниченко В. В. Проза М. Баршева: система мотивів, міфопоетика, 

інтертекст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 

"Рос. літ." / Виниченко Володимир Васильович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 
— Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0370 А] 

 УДК 821.161.1'06-3.09(092) 
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821.161.2.09 Українська література 

На ступінь доктора 

2396. Башкирова О. М. Гендерні художні моделі сучасної української 
романістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 
10.01.06 "Теорія літ." ; 10.01.01 "Укр. літ." / Башкирова Ольга Миколаївна ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 104 пр. — 
[2019-1403 А] УДК 821.161.2'06-31.09:305 

2397. Качак Т. Б. Художньо-естетична парадигма сучасної української прози 
для дітей та юнацтва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Качак Тетяна Богданівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Черкаси, 
2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (50 назв). — 100 пр. — [2019-0304 А] 

 УДК 821.161.2'06-3-93.09 
2398. Школа В. М. Фольклоризм української драматургії 20—30-х років 

ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 
10.01.01 "Укр. літ." / Школа Валентина Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Київ, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 
(62 назви). — 100 пр. — [2019-1599 А] УДК 821.161.2'06-2.09:398]"192/193" 

На ступінь кандидата 

2399. Гуренко Л. О. Творчість Миколи Вороного у мистецько-культурному 
просторі кінця ХІХ — початку ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гуренко 
Людмила Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і 
мистецтв. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21. — 100 пр. — [2019-0527 А]
 УДК 821.161.2.09(092):008(477) 

2400. Дячок С. О. Інтертекст у поезії Ліни Костенко : автореф. дис. на здо-
буття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Дячок Світлана 
Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (14 назв) та в підрядк. прим. — 104 пр. — [2019-1373 А] 

 УДК 821.161.2'06-1.09(092) 
2401. Зубик Н. В. Віршування Петра Карманського : (метрика, ритміка, строфі-

ка, римування, особливості рими) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Зубик Наталія Василівна ; Чернівец. нац. 
ун-т ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 
Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1415 А] 

 УДК 821.161.2-1.09(092) 
2402. Муравецька Я. С. Візуальні форми зображення в реалістичній прозі : (на 

матеріалі творчості Івана Нечуя-Левицького) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Муравецька Ярослава 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1421 А] 

 УДК 821.161.2-3.09(092) 
2403. Онищенко О. І. Поетика мемуарної прози письменників української 

діаспори другої половини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Онищенко Олександр Іванович ; 
Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 
с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-0253 А] 

 УДК 821.161.2(100)'06-94.09"195/199" 
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2404. Писаревська О. В. Художня концепція людини і світу в поезії Анатолія 

Перерви : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Писаревська Оксана Вікторівна ; Бердян. держ. пед. ун-т, [Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-0327 А] 

 УДК 821.161.2'06-1.09(092) 

2405. Сивець Т. В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (ХІ—

ХІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 

"Укр. літ." / Сивець Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1273 А] 

 УДК 821.161.2.09:27-29]"10/12" 

2406. Соловій В. В. Українська лірика 1990-х — 2010-х років: метрика, 

ритміка, строфіка, фоніка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.06 "Теорія літ." / Соловій Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 

100 пр. — [2019-1348 А] УДК 821.161.2-14.09"1990/2010" 

2407. Трофимук М. М. Творчість Іринея Фальковського у контексті україн-

ської літератури кінця XVIII — початку XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Трофимук Мирослав 

Мирославович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — [2019-1354 А] УДК 821.161.2.09(092)"179/181" 

2408. Фірман О. Я. Жанрово-стильові особливості прози Наталени Королевої : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Фірман Ольга Ярославівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. 

— Тернопіль, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

1355 А] УДК 821.161.2.09(092) 

2409. Чуй А. В. Українська любовна лірика початку ХХ століття: фольклорні 

інтенції модерного тексту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Чуй Андрій Валерійович ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Тернопіль, 

2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1359 А] 

 УДК 821.161.2'06-1.09 

821.162.1.09 Польська література 

На ступінь кандидата 

2410. Бондарчук О. М. Мемуаристика Т. Бобровського: проблематика, 

генологія, наративні стратегії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.03 "Літ. слов'ян. народів" / Бондарчук Олеся Михайлівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-1487 А] 

 УДК 821.162.1-94.09(092) 

2411. Правилова О. І. Драматургія Ципріана Каміля Норвіда: аксіологічний 

аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 

"Літ. слов'ян. народів" / Правилова Оксана Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17. — 100 пр. — [2019-1551 А] 

 УДК 821.162.1-2.09(092) 
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821.163.4.09 Література сербсько-хорватською мовою 

На ступінь доктора 

2412. Білик Н. Л. Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя 

ХХ—ХХІ сторіч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Білик Наталія Леонідівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 36—38. — 100 пр. — 

[2019-1406 А] УДК 821.163.41'06-31.09 

На ступінь кандидата 

2413. Антонова О. К. Рефлексія Балканської кризи 90-х років ХХ століття у 

сучасній сербській прозі (після 2000 року) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : [спец.] 10.01.03 "Літ. слов'ян. народів" / Антонова Ольга 

Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17 (8 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1483 А] 

 УДК 821.163.41'06-3.09"200/201":321.013(497)"199" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Артефакти. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

2414. Сергєєва М. С. Косторізне та деревообробні ремесла на території 

Південної Русі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.04 "Археологія" / Сергєєва Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т археології. 

— Київ, 2018. — 29 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 23—26 (49 назв). — 100 пр. — 

[2019-0262 А] УДК 904:[745.51+745.55]](477.7)"653" 

На ступінь кандидата 

2415. Радомський І. С. Крем'яна індустрія трипільського населення етапу ВІ 

Середнього Подністров'я : (за матеріалами поселення Ожеве-Острів) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Радомський 

Іван Сергійович ; НАН України, Ін-т археології, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка]. — Київ, 2018. — 16, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 (20 назв). 

— 100 пр. — [2019-0260 А] УДК 903.2'13(282.247.314-192.2-197.4)"636" 

2416. Шевченко О. Б. Жіночі поховання зі зброєю у сарматів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.04 "Археологія" / Шевченко 

Олена Борисівна ; НАН України, Ін-т археології, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. 

— Київ, 2018. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 100 пр. — [2019-0277 А]

 УДК 903.5-055.2:903.22](262.5-192.2-17)(=221.15) 

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. 

Подорожі. Регіональна географія 

911 Загальна географія. Окремі галузі географії.  

Теоретична географія 

На ступінь доктора 

2417. Яцентюк Ю. В. Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра геогр. наук : [спец.] 11.00.11 

"Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Яцентюк Юрій 
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Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(54 назви). — 100 пр. — [2019-1080 А] УДК 911.5:504 

На ступінь кандидата 

2418. Атаманюк М.-Т. М. Економіко-географічна діагностика використання 

земельних ресурсів Українського Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Атаманюк 

Марія-Тетяна Миколаївна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-1202 А] 

 УДК 911.3:332.3-047.44](477.8) 

2419. Бикова М. Д. Постіндустріальна трансформація просторової організації 

господарства Києва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Бикова Марія Дмитрівна ; НАН України, 

Ін-т географії. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. 

— [2019-1284 А] УДК 911.375.6(477.411)"195/201" 

2420. Лопушняк Л. В. Суспільно-географічні аспекти зайнятості населення 

Чернівецької області : (на прикладі рекреац.-турист. сфери) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / 

Лопушняк Любомир Вікторович ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

Чернівці, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-1179 А] УДК 911.3:331.5](477.85) 

2421. Пальчук М. В. Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 

11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Пальчук Марія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-0947 А] УДК 911.375.62:304](477.411) 

2422. Перегуда Ю. А. Суспільно-географічне дослідження формування 

середнього класу Столичного макрорайону України : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.02 "Екон. та соц. географія" / Перегуда Юлія 

Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (31 назва). — 100 пр. — [2019-0986 А] 

 УДК 911.3:316.342.2-058.13](477.41) 

2423. Терлецька О. В. Геоекологічний стан Дрогобицької урбосистеми : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 

"Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / Терлецька 

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

Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2019-0717 А] УДК 911.375.1:502/504](477.83-21) 

2424. Чабанчук В. Ю. Еколого-географічний аналіз лісових ландшафтів 

Рівненської області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : 

[спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і раціон. використання природ. ресурсів" / 

Чабанчук Валентина Юріївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2019-0719 А] 

 УДК 911.5:630*1](477.81) 

2425. Чебанова Ю. В. Ландшафтно-екологічне обґрунтування оптимізації 

регіональної системи природокористування Запорізької області : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : [спец.] 11.00.11 "Конструктив. географія і 

раціон. використання природ. ресурсів" / Чебанова Юлія Василівна ; Східноєвроп. 
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нац. ун-т ім. Лесі Українки, [Таврійс. держ. агротехнол. ун-т]. — Луцьк, 2019. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-0677 А] УДК 911.52:502.1](477.64) 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь доктора 

2426. Іваницька С. Г. Публіцистична спадщина Сергія Єфремова в контексті 

суспільних трансформацій: історико-біографічні аспекти (кінець ХІХ ст. — 

1920 рік) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Іваницька Світлана 

Григорівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—38 

(65 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1134 А] 

 УДК 930.2:821.161.2-92"189/1920" 

2427. Маврін О. О. Становлення та особливості розвитку теорії і методики 

археографії в УРСР : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Маврін Олек-

сандр Олександрович ; НАН України, Ін-т історії України, [Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського]. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—35 

(32 назви). — [2019-0618 А] УДК 930.2(477)"1940/1980" 

2428. Степанчук Ю. С. Постать Богдана Хмельницького в новітній україн-

ській, російській та польській історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисцип-

ліни" / Степанчук Юрій Степанович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. 

— Черкаси, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 30—37 (43 назви) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-0795 А] УДК 930.1(477+470+438):355.093.1(477)"16"(092) 

На ступінь кандидата 

2429. Левчук О. В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського 

повсякдення (1905—1914 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / 

Левчук Олена Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0820 А] 

 УДК 930.2:070(477.411)"1905/1914" 

2430. Поліщук Ю. А. Мирон Кордуба — історіограф, джерелознавець, 

археограф : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 

"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Поліщук Юрій Адамо-

вич ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2018. — 20 с. — Біб-

ліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-0791 А] УДК 930-051(477)(092) 

2431. Хоменко В. О. Михайло Грушевський у діяльності Української партії 

соціалістів-революціонерів: текст і контекст джерел : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 

дисципліни" / Хоменко Віталій Олексійович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 

джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-0676 А] УДК 930:329.14(477)"1917/1924"(092) 
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930.85 Історія цивілізації. Історія культури 

На ступінь кандидата 

2432. Литвиненко Я. В. Інтер'єри Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської 
лаври як об'єкти культурної спадщини України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 26.00.05 "Музеєзнавство. Пам'яткознавство" / 
Литвиненко Ярослав Володимирович ; НАН України, Укр. т-во охорони пам'яток 
історії та культури, Центр пам'яткознавства. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-0944 А] УДК 930.85:726.84](477.411) 

94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

2433. Верховцева І. Г. Селянське самоврядування в Російській імперії (друга 
половина ХІХ — початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Верховцева Ірина Геннадіївна ; Черкас. нац. 
ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 
(52 назви). — 100 пр. — [2019-1085 А] УДК 94:352]((47+57)-89)"185/191" 

2434. Каріков С. А. Лютеранська конфесіоналізація в політиці саксонських 
правителів у 1525—1580 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Каріков Сергій Анатолійович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 22—28 (70 назв). — 
100 пр. — [2019-0656 А] УДК 94:[274.5:322]](432.1)"1525/1580" 

На ступінь кандидата 

2435. Магдич О. Р. Церква у суспільно-політичному житті Польщі у другій 
половині Х — на початку ХІІ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 
наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Магдич Олег Романович ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2019-1020 А] УДК 94:272/273-662](438)"095/110" 

2436. Марцинюк М. П. Міграційна політика Португалії (1974—2006 рр.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Марцинюк Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 
2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2019-1022 А]
 УДК 94:314.15](469)"1974/2006" 

2437. Янов Д. М. Обіг монет Османської імперії у Карпато-Дністровському 
регіоні (1381—1691 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Янов Дмитро Миронович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-
никова. — Одеса, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (18 назв). — 100 пр. — [2019-
1440 А] УДК 94:336.74(560)](478:498.3)"1381/1691" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

2438. Орехівський В. Д. Становлення та розвиток науково-організаційних 
основ органічного землеробства в Україні у другій половині ХХ — на початку 
ХХІ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 
"Історія науки й техніки" / Орехівський Володимир Данилович ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 36—40 
(42 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0825 А] 

 УДК 94:631.147](477)"195/201" 
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На ступінь кандидата 

2439. Білай Ю. В. Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля 

на Півдні України (1918—1920 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Білай Юрій Вікторович ; Запоріз. нац. 

ун-т, [Бердян. держ. пед. ун-т]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0765 А] 

 УДК 94:351.74](477.7)"1918/1920" 

2440. Волошин І. В. Українська сільськогосподарська кооперація "Добробут": 

створення та виробничо-торговельна діяльність (1924—1929 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Волошин 

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

Сковороди", [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 

2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-1525 А] УДК 94:338.436](477)"1924/1929" 

2441. Добріян Д. М. Мистецька, педагогічна та громадська діяльність Олек-

сандра Мурашка (1875—1919) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Добріян Дар'я Михайлівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в 

підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0610 А] УДК 94:75.071.1](477)(092) 

2442. Ляшуга І. Ю. Науково-організаційні засади розвитку метрологічного 

забезпечення в Україні (1901 р. — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Юріївна ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій, [Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т"]. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв) та в підрядк. 

прим. — [2019-1053 А] УДК 94:006.91](477)"190/201" 

2443. Матвієнко Т. О. Земства України на тлі суспільно-політичних процесів 

доби Центральної Ради (березень 1917 р. — квітень 1918 р.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Матвієнко 

Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [ВНЗ Укоопспілки 

"Полтав. ун-т економіки і торгівлі"]. — Харків, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-0463 А] УДК 94:352](477)"1917/1918" 

2444. Морошан Н. В. Благодійна діяльність бессарабських дворян під час 

військових конфліктів середини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Морошан Наталя 

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

Сковороди", [Ізмаїл. держ. гуманітар. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 

обл.), 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—22 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 

[2019-0585 А] УДК 94:364-32-058.12"364"](477.74)"185/191" 

2445. Орищенко Р. М. Релігійність українського селянства Наддніпрянщини 

(1861—1933 рр.) : історичний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Орищенко Роман Михайлович ; Черкас. 

нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 20 с. — Бібліогр.:  

с. 15—17 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1107 А] 

 УДК 94:2-184]-058.14(477.4-22)"1861/1933" 

2446. Петрушко Л. А. Емоційний світ у Києво-Печерському патерику: печаль і 

сльози : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 
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"Історія України" / Петрушко Людмила Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2019-1386 А] УДК 94:27-29"04/14"](477.411) 

2447. Понипаляк А. В. Життя, політична та військова діяльність Василя Кука 

(1913—1954 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Понипаляк Аліна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18 (6 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-1464 А] УДК 94:355.425.4](477)"1913/1954" (092) 

2448. Пословська А. В. Економічний, суспільно-політичний та культурний 

розвиток Волині в X—XVI ст. : (за матеріалами археол. джерел) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Пословська 

Аліна Віталіївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2019-0331 А] 

 УДК 94(477.82)"09/15":902 

2449. Старжець В. І. Боротьба радянської влади і українського підпілля за 

вплив на освітній простір західних областей УРСР у післявоєнний період (1944—

1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Старжець Володимир Іванович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.", 

[Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Острог (Рівнен. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-0424 А] УДК 94:37](477.8)"1944/1953" 

2450. Тренкін Ю. В. Фінансова діяльність сільськогосподарської кооперації 

Української СРР в умовах соціально-економічних трансформацій (1921—1929 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Тренкін Юрій Васильович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. 

ун-т ім. Григорія Сковороди". — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 

22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-0674 А]

 УДК 94:631.115.8](477)"1921/1929" 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

 

                                                           

 Однакові прізвища та ініціали авторів об'єднано в одному записі незалежно від тематики 

їхніх творів. 
Номери, що відносяться до прізвищ осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в 
круглих дужках. 
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Бура В. І. 1303 

Бурдейний С. І. 2017 

Буркаль В. С. 1451 

Буртняк І. В. 1712 

Бур'яноватий О. М. 2324 

Буховець Б. О. 2325 

Ван Кань 1627 

Ван Сіньїнань 2326 

Варшавець Я. Л. 1452 

Васецька А. І. 2170 

Василевський В. В. 2050 

Васильєва В. Ю. 1140 

Васильєва О. О. 2356 

Васильченко О. М. 1253 

Василюк О. В. 2357 

Васиньова Н. С. 1628 

Васько А. Р. 1972 

Вахула А. Р. 1782 

Ващенко А. М. 1365 

Величко Л. М. 2016 

Величко С. М. 2195 

Велігура Н. М. 2296 

Вербенець А. А. 1570 

Вергун А. Р. 1974 

Вересенко О. М. 2152 

Вернигора В. Д. 1686 

Верховцева І. Г. 2433 

Весела М. А. 2127 

Вигівська Л. В. 1704 

Виговська Л. М. 2162 

Виниченко В. В. 2395 

Випасняк І. П. 2322 

Витвицький В. С. 2128 

Витвицький І. І. 2098 

Витриховський А. І. 1896 

Вихтюк Т. І. 2010 

Відергольд К. В. 1279 

Віліжінський В. М. 1541 

Владимирський О. А. 1111 

Власенко Д. В. 1408 

Власов А. О. 2064 

Власова К. В. 1141 

Власюк Т. О. 1345 

Вовк В. М. 1887 

Вовченко В. Ю. 1739 

Водолаженко М. О. 1783 

Возняковська К. А. 1478 

Войновський М. М. 1542 

Войтенко Л. М. 1740 

Войцехівська Н. К. 2376 

Войцещук А. Д. 1346 

Волинець В. О. 1171 

Волков В. М. 2121 

Волошанівська Т. В. 1453 

Волошин І. В. 2440 

Волошина Н. Й. (1561) 

Волощук О. В. 2189 

Воровський О. О. 2006 

Ворон О. Г. 1591 

Вороний М. (2399) 

Воронка О. З. 1142 

Воронов В. Т. 1884 

Воскобойнік О. Ю. 1780 

Врангель П. (2439) 

В'юн Г. І. 1939 

В'юн С. В. 1940 

Гавриленко А. О. 1629 

Гавриленко О. Є. 2210 

Гаврилова Л. В. 1304 

Гавриш А. Л. 1630 

Гаврищук Ю. М. 1842 

Гайдай О. О. 2229 

Гайдеґґер М. (1180) 

Гайдук Г. А. 1199 

Гайдучок О. Г. 2122 

Гайошко О. Б. 1941 

Галицька Є. А. 2358 

Галкін О. В. 1806 

Галькевич М. В. 1143 

Гамза А. В. 1583 

Ган І. В. 1942 

Ганечко О. М. 1506 

Ганжерлі А. О. 1486 

Гапонова Е. О. 1348 

Гарагуля С. С. 1174 

Гаран Я. О. 2051 

Гарбар М. В. 2287 

Гарбузюк В. В. 2024 

Гасій Г. М. 2109 

Гейко Г. В. 1114 

Гейсун А. А. 1838 

Гелетюк Ю. Л. 1992 

Генкін А. О. 2301 

Герасименко Г. В. 1144 

Герасименко К. В. 2072 

Герасимов О. В. 1454 

Гетьман А. В. 2045 

Гільмутдінова М. Ш. 1807 

Гірняк С. П. 2377 

Гладковський В. В. 1741 

Гладун Г. І. 1366 

Глєбов О. Ю. 2052 

Глибицький Д. М. 1808 

Глонь В. А. 1797 

Глушаченко С. С. 1305 

Глущенко С. А. 1409 

Гнатенко Є. Ю. 1270 

Говорун С. В. 1543 

Гоголь І. О. 1631 

Годзь Н. Б. 1178 

Годяцька К. К. 1914 

Гожій В. Д. 1410 

Голич Ю. В. 2245 

Головенський В. В. 2204 
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Голубицька Н. О. 1632 

Гольцов А. Г. 1251 

Гончар І. В. 1705 

Гончаренко О. А. 1179 

Горанчук В. В. 2040 

Горбатюк І. Б. 1943 

Горбач Т. В. 1115 

Горбачова В. В. 1900 

Горда Ю. І. 1380 

Горегляд О. М. 2011 

Горецький О. В. 1499 

Горобець Ю. М. 2065 

Городиська О. В. 2239 

Готь С.-Р. Р. 1944 

Грабовська Н. Р. 1116 

Грабовська О. О. 1497 

Грачова А. В. 2344 

Гримак О. Я. 2111 

Гриньків Н. І. 1945 

Грицак Х. М. 1455 

Гриценко Я. А. 2018 

Грицунь О. М. 2199 

Гришманов Д. Є. 2205 

Грищук Ю. В. 1633 

Грушанська Н. Г. 2163 

Губар Ю. П. 1726 

Гуд А. М. 1411 

Гудзовата О. О. 1297 

Гудзь Н. А. 1862 

Гула В. І. 1946 

Гульчук Т. М. 1634 

Гуменюк А. В. 1993 

Гуммель Й. Н. (2312) 

Гуненкова О. В. 1544 

Гуренко Л. О. 2399 

Гурін В. К. 2053 

Гусак О. М. 1117 

Гусаченко О. П. 1599 

Гута З. А. 2171 

Гутак А. Д. 2099 

Гуцол Т. Д. 1885 

Гущина Н. І. 1635 

Давискиба В. О. 1602 

Даниленко Є. С. 1145 

Данканич Г. М. 2302 

Данник К. О. 1172 

Данько К. А. 2082 

Дарій О. С. 2025 

Дахній А. Й. 1180 

Де ля Фліз Д. П. (2277) 

Дейнека Т. А. 1262 

Демків Д. М. 1412 

Демків Ю. М. 1306 

Дем'ян Ю. Ю. 2012 

Дем'янишин В. М. 1592 

Денисова А. В. 1389 

Денікін А. (2439) 

Деркач О. Л. 1766 

Дерунець Н. О. 1381 

Джагіашвілі О. В. 1947 

Джерелій В. В. 1525 

Дикань Л. В. 1227 

Димова Г. О. 1118 

Діденко М. С. 1200 

Діденко С. М. 2007 

Дідовець Ю. С. 1800 

Дмитроца Л. П. 1119 

Добріян Д. М. 2441 

Добровольська О. В. 1298 

Добровольський А. В. 

 2155 

Добровольський І. В. 2105 

Довбенко М. М. 2125 

Додонов Д. Р. 1245 

Доманюк О. М. 1636 

Донченко А. О. 1857 

Дормідонтов А. В. 1750 

Дорошенко А. Ю. 1105 

Дорошкевич В. І. 1322 

Доскіч С. В. 1728 

Драч А. С. 1637 

Дрожжин О. Л. 2201 

Дружбяк А. Й. 2196 

Ду Ханьфен 1638 

Дубовой О. В. 1639 

Дугінець Г. В. 1352 

Дудар Л. В. 1819 

Дудко С. В. 1280 

Дудник О. М. 1640 

Дуднік А. С. 2258 

Дукач Ю. О. 1228 

Духота О. І. 2088 

Дяків С. В. 1820 

Дяченко О. П. 1534 

Дячок С. О. 2400 

Є Сяньвей  2303 

Євдокимова Н. В. 1716 
Євсюков О. П. 1535 
Євсюкова А. В. 1241 
Євтухова Г. Ю. 1247 
Єгупов В. К. 2112 
Єлатонцев Д. О. 2123 
Єргієва К. І. 2304 
Єрмакова Г. С. 1390 
Єрьоміна Л. Є. 1571 
Жарик Є. А. 1146 
Жегус О. В. 1338 
Жень Сіньян  1641 
Жердьова Н. М. 1927 
Живко М. А. 1355 
Жидан О. С. 1526 
Жиденко Н. А. 1531 
Жиленко І. Р. 2389 
Жихарєва О. О. 2354 
Жукова Ю. П. 1768 
Журавель С. В. 1708 
Журба К. О. 1589 
Журба О. О. 1901 
Завацький В. Ю. 1189 
Завущак І. І. 1106 
Загребельна Н. А. 1367 
Задунай О. С. 2041 
Зайцев В. В. 1853 
Зайцев Д. Б. 1545 
Закієв В. І. 2271 
Закордонець Р. М. 2026 
Запека І. Є. 2172 
Заплітна І. А. 1520 
Захаров П. С. 1500 
Захарченко Б. В. 1774 
Захарченко К. В. 2190 
Зберовський В. В. 2104 
Збітнєва В. О. 1902 
Звоненко О. О. 1456 
Зеленко Ю. М. 1792 
Зелінський Г. Ю. 2272 
Зєйнієв Т. Г. 1120 
Зінченко О. А. 1283 
Злотник О. Й. 2305 
Зубик Н. В. 2401 
Зубко А. О. 1413 
Зубовський Д. С. 1201 
Зубрицький М. І. 1507 
Зурнаджи В. І. 2253 
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Іваницька С. Г. 2426 

Іванова В. П. 1687 

Іванова М. Д. 1202 

Івановська О. Е. 2327 

Іванченко Н. Ю. 2173 

Іванчук В. В. 2264 

Іванчук О. М. 1727 

Іванюк В. Е. 1307 

Івахів М. А. 2174 

Івіцька Д. К. 2261 

Івченко О. М. 2328 

Ігнатенко О. П. 1112 

Ізбаш Ю. М. 2113 

Ільїна Г. В. 1181 

Ільчанінова Н. І. 1546 

Ільчишин С. М. 1340 

Ісаєв М. В. 2013 

Ісаєнко Д. В. 1131 

Ісмайлова М. С. 2297 

Іщенко О. А. 1323, 2092 

Кабанець Л. В. 1457 

Кабанова О. О. 1324 

Кадум Леон Лейт 2316 

Казакова К. С. 1948 

Казакова Т. С. 1147 

Казанцева А. О. 1414 

Казьмірик Ю. І. 1382 

Калаур С. М. 1609 

Калініна Г. Г. 1293 

Калінкін К. Л. 1879 

Калінкіна О. Д. 2329 

Калінчик В. В. 1281 

Калнаус О. Р. 2175 

Камбулова Ю. В. 2236 

Камінська М. О. 2359 

Камінський А. В. 2021 

Кантемир І. В. 2093 

Капелюх Д. П. 2391 

Карагозлю Ф.  1579 

Карачинський О. А. 1203 

Кардашевська О. І. 1949 

Каріков С. А. 2434 

Карманський П. (2401) 

Карпаш О. М. 2318 

Карпенко Г. В. 1915 

Карпенко Г. П. 2379 

Карпенко Л. Ф. 1308 

Карпушова К. Г. 1501 

Картавцев Р. Л. 1854 

Кархут А. І. 1784 

Касапоглу С. О. 1440 

Касянок К. Г. 1350 

Катеринчук К. В. 1441 

Качак Т. Б. 2397 

Качанов Є. О. 1368 

Кашарський Ф. В. 1369 

Кватернюк С. М. 1684 

Кедик А. В. 1888 

Кидонь В. В. 2330 

Кириченко І. В. 1121 

Кириченко О. В. 2218 

Кисленко Р. В. 1242 

Кисляк Б. М. 2306 

Киценко О. П. 1495 

Кібкало Д. В. 2164 

Кійко Ю. Т. 2211 

Кір'янчук В. Ф. 2244 

Кіщук Н. М. 2293 

Клевцов С. В. 2042 

Клєвцова М. О. 1169 

Клим Ю. В. 2257 

Клубань М. В. 1415 

Ключковський Ю. Б. 1391 

Книшик С. І. 1547 

Кобець В. М. 1263 

Кобилюх І. Б. 2176 

Кобиш О. І. 2265 

Кобітович І. М. 1950 

Коваленко Б. В. 1527 

Коваленко В. В. 1148 

Коваленко В. М. 2380 

Коваленко О. В. 2083 

Ковалишин О. С. 1107 

Коваль Л. І. 1916 

Ковальчук О. С. 1761 

Ковбасюк В. В. 1416 

Ковров О. С. 2118 

Ковшун Н. Е. 1327 

Кожем'яка І. В. 1417 

Козак Р. О. 2255 

Козачук О. О. 1246 

Козій Є. С. 1798 

Козіс К. В. 1122 

Козлова Н. В. 2288 

Козова І. Л. 1204 

Колеснік Г. І. 1889 

Колєсніченко А. С. 1341 

Колісник Т. Є. 1863 

Коломієць С. В. 1688 

Колосніченко О. В. 2276 

Комар В. О. 2046 

Комар Л. О. 1864 

Комарова Т. В. 1376 

Комінек З. (2307) 

Кондратенко О. Ю. 1252 

Кондратенко Т. В. 1642 

Кондратюк М. В. 1851 

Коновал Л. В. 1175 

Конотоп О. П. 1758 

Кордуба М. (2430) 

Корлятович Т. Ю. 1729 

Корнівська В. О. 1264 

Корнійчук В. І. 2043 

Коробкіна Т. В. 1182 

Коробко О. А. 2054 

Коробко О. О. 2248 

Королева Н. (2408) 

Короленко Н. В. 1994 

Король А. М. 2319 

Король В. Ю. 2197 

Король Н. І. 1785 

Корольов І. Р. 2339 

Коропецька О. І. 2360 

Корсун Ю. О. 1643 

Корцова О. Л. 1689 

Корчак Б. О. 2246 

Косач В. Р. 1809 

Косів В. М. 2295 

Косогор А. О. 1747 

Костенко Л. (2400) 

Костіна В. В. 1610 

Костолович Т. В. 1644 

Костура В. Л. 1951 

Костюк А. Л. 2022 

Костюк Д. А. 1254 

Котелянець В. В. 1102 

Котик М. В. 2055 

Котюк Л. А. 1822 

Кохан Н. М. 2281 

Коцар М. О. 2144 

Коча І. А. 1584 

Кочерга В. М. 2106 

Кочмарь О. М. 1903 

Кочук С. І. 1333 
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Кошарна С. К. 1796 

Кошман С. О. 1094 

Кошук О. Б. 1611 

Кравців Я. В. 1487 

Кравцова О. В. 1802 

Кравченко О. В. 1836 

Кремень В. О. 1976 

Кривов'яз О. В. 1856 

Кривокульський Б. Д. 

 2027 

Кривопляс- 

Володіна Л. О. 2078 

Крикун С. О. 1786 

Криничко Л. Р. 1952 

Кристиняк М. Б. 1149 

Крихівська Н. О. 1150 

Кровяков С. О. 2273 

Круть О. В. 2345 

Крюкова А. І. 1865 

Крюковська Л. І. 1690 

Кубіцька І. І. 2227 

Куєвда Ю. В. 2266 

Кузик О. А. 2361 

Кузів М. В. 2307 

Кузнєцова Н. В. 1713 

Кузь Т. І. 1151 

Кузько М. С. 1645 

Кузьмінський І. В. 1953 

Кук В. (2447) 

Кукуре С. П. 1217 

Кулак В. В. 2194 

Кулина О. В. 2362 

Кулинич А. П. 1521 

Кулібаба Р. О. 2191 

Куліченко М. О. 1725 

Куліш В. В. 1748 

Кульчицький В. В. 1904 

Кундєєва Г. О. 1320 

Купрій В. М. 1418 

Курбанова Л. В. 2308 

Курганська М. К. 1294 

Куруч А. В. 1646 

Кут М. М. 1787 

Кутова О. Ю. 2067 

Кухарева Г. П. 1532 

Кухтяк О. Я. 1647 

Куценко А. О. 1981 

Куценко М. А. 2363 

Куцин А. В. 1490 

Кучвара О. М. 1123 

Кучер Г. В. 1299 

Кушнір В. О. 2212 

Кушнір В. Ю. 2177 

Кушнір І. М. 1493 

Лаврентій Д. С. 1548 

Лаврик О. А. 1890 

Лавринець А. П. 1648 

Лагірі Дж. (2394) 

Лагода Л. С. 1954 

Лазаренко С. В. 1649 

Лазебник М. Р. 2219 

Лазурак З. Д. 1711 

Лай Сяоцянь 1650 

Лангазо О. В. 2014 

Ларін С. В. 1549 

Ласінська Т. А. 2364 

Лахмотова Ю. В. 1585 

Лашкул О. С. 2028 

Ле Гуїн У. (2365) 

Левада О. В. 1370 

Левицька О. В. 1371 

Левицький І. М. 2019 

Левонюк В. Р. 2056 

Левченко С. О. 1550 

Левчик О. І. 1905 

Левчук О. В. 2429 

Лейберюк О. М. 1730 

Лемішка І. А. 2254 

Лень Ю. А. 1751 

Лесько Н. В. 1392 

Летняк Н. Я. 1810 

Лещенко П. А. 1572 

Лєвочкіна С. В. 2365 

Лєзін Є. Є. 1502 

Лиманець Т. В. 1906 

Линда О. С. 1866 

Лисенко К. В. 2366 

Лисенко О. М. 1601 

Лисенко С. О. 1393 

Листюк С. О. 1563 

Литвиненко О. М. 1152 

Литвиненко Я. В. 2432 

Литовченко Г. В. 1573 

Лі Шуай 2309 

Ліба Н. С. 1284 

Лісаковська О. О. 1811 

Ліснича В. М. 1551 

Лісовець О. В. 1612 

Літвінов О. О. 2000 

Літвінова О. М. 1867 

Літяга В. В. 2375 

Ліфанова М. І. 1351 

Ліщук Б. В. 1419 

Лобзов Л. Д. 1762 

Логвінова Є. В. 1651 

Лопушняк Л. В. 2420 

Лотоус В. В. 2084 

Лотоцька О. В. 1852 

Лук'яненко О. Ю. 1955 

Лук'янчук М. В. 1652 

Лункіна Т. І. 1132 

Лухтан А. І. 1258 

Луценко А. В. 1185 

Луцик С. О. 1843 

Лушнікова І. В. 1846 

Любавська Ю. С. 2381 

Любарець С. Ф. 1928 

Любарський М. М. 1097 

Лян Хайє 1653 

Ляшкевич А. І. 1613 

Ляшуга І. Ю. 2442 

Маврін О. О. 2427 

Магась Н. І. 1691 

Магденко Г. К. 2029 

Магдич О. Р. 2435 

Мазій І. В. 1552 

Мазур В. В. 1488 

Мазур В. П. 2020 

Мазур Л. С. 2235 

Мазур Н. П. 2186 

Мазур Ю. Ю. 2030 

Мазченко О. О. 2031 

Маілунц Б. Е. 1458 

Майструк Е. В. 1749 

Майструк М. І. 1877 

Макогін О. В. 1603 

Максименко А. В. 1897 

Максименко Л. М. 2331 

Максимюк Г. М. 1282 

Максимюк М. М. 1153 

Малиш Д. О. 1309 

Малишевська З. Я. 1510 

Маляренко В. М. 1824 

Мамедов К. А. 1356 
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Мамчур І. В. 1229 

Мамчур Л. О. 1420 

Мангушева В. Ю. 1977 

Манічева Н. В. 1868 

Мариненко С. В. 1891 

Маркіна А. Ю. 1869 

Маркова О. М. 1654 

Мартиненко А. С. 2289 

Мартиненко Я. А. 1995 

Мартинів Л. І. 2310 

Мартинюк В. О. 1825 

Марусик Н. І. 2321 

Марущак У. Д. 2249 

Марценюк В. М. 1831 

Марцинюк М. П. 2436 

Марчук О. В. 2367 

Маскалева Л. А. 1205 

Маслова О. О. 1459 

Матвієнко С. М. 2262 

Матвієнко С. О. 1917 

Матвієнко Т. О. 2443 

Матвійчук О. Б. 1929 

Матяс Д. С. 2243 

Махиня Н. В. 1598 

Махмуд Муса Ягі 1325 

Махмурова- 

Дишлюк О. П. 1421 

Махова Т. В. 2156 

Мацелко О. В. 1775 

Маценко П. (2308) 

Маций О. Б. 1717 

Мацко- 

Демиденко І. В. 1230 

Медвецька О. О. 1511 

Медвідь С. М. 2192 

Меленчук В. М. 1154 

Мелех Б. Я. 1918 

Мелехова О. С. 1215 

Мельник А. В. 1383 

Мельник Д. В. 1956 

Мельник І. М. 1339 

Мельник Ю. С. 1206 

Мельникович М. П. 1692 

Мельничук Л. М. 1536 

Мешреф Радван  

Бахаа 2142 

Мигалець О. І. 2346 

Микитенко А. В. 2347 

Микуляк О. В. 2373 

Миненко Л. М. 1310 

Мирончук Г. Л. 1754 

Миславський В. Н. 2315 

Михайленко В. В. 1460 

Мичуда Л. З. 1101 

Мишак О. О. 1655 

Мільто Л. О. 1559 

Міняйленко І. В. 1295 

Міркевич Р. М. 2267 

Міровська М. 1614 

Мірошников О. О. 1996 

Міхеєв М. В. 1422 

Міщенко А. М. 1237 

Могілевський В. С. 1423 

Могорита В. М. 1593 

Мокляк В. В. 1755 

Мондич О. В. 1656 

Моргун І. А. 2145 

Мордвінцева І. О. 2074 

Мороз Є. С. 1424 

Мороз О. Г. 1108 

Морозик А. О. 1907 

Морозова О. О. 1982 

Морозова О. С. 2220 

Морошан Н. В. 2444 

Москвичова К. К. 1709 

Мотуз Т. В. 1564 

Мохамад Аль  

Джавад Ахмад Мух 1326 

Мохначова Н. Б. 2187 

Моцюк Ю. Б. 2032 

Мошелес І. (2312) 

Мулінська Г. В. 2213 

Мультян В. В. 1745 

Муляр Д. Л. 2119 

Муравецька Я. С. 2402 

Мурашко О. (2441) 

Мусієнко А. М. 1908 

Мягкий О. В. 2039 

М'ялковський Р. О. 2153 

Навроцька М. М. 1657 

Нагорняк І. М. 1255 

Надєждіна І. М. 1565 

Назарук Н. В. 1248 

Накашидзе Л. В. 2037 

Наливайко Т. В. 1658 

Натаров Д. М. 1752 

Нваодух Ебере  

Олучі 1231 

Небоженко Т. Т. 2139 

Невешкін Ю. О. 2133 

Негрич Н. О. 1997 

Недозим І. В. 1207 

Немеш М. М. 1985 

Нестеренко О. В. 2221 

Нестерова Н. І. 1528 

Нестор Н. І. 2073 

Нетребко В. В. 2250 

Нечепоренко М. А. 1659 

Нечипоренко О. М. 1328 

Нечуй- 

Левицький І. (2402) 

Нешта А. О. 2094 

Нижник С. М. 2134 

Ницполь В. І. 2368 

Ніколаєнко Л. І. 1600 

Ніколайчук Ю. В. 2230 

Ніколенко Р. О. 1461 

Німенький М. В. 2033 

Новак Н. В. 2290 

Новиков В. В. 1220 

Новосад К. Я. 1221 

Нордвід Ц. К. (2411) 

Носова Я. В. 1870 

Овчарук В. В. 1133 

Огієнко С. А. 1957 

Огінська А. Ю. 1311 

Одарченко Р. С. 2070 

Одарюк М. П. 1522 

Одуд Л. М. 2124 

Олейніков Є. С. 2149 

Олексин І. Я. 1186 

Оленєва В. Д. 1826 

Олефір І. В. 1238 

Олещук П. М. 1244 

Олійник В. В. 1537 

Олійник Ю. А. 1271 

Ольшанецький І. В. 1425 

Омельчук Л. В. 1155 

Омельчук М. А. 1660 

Онищенко О. І. 2403 

Оніщенко А. І. 1919 

Опалюк Т. Л. 1615 

Ополінський І. О. 1693 

Орехівський В. Д. 2438 
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Орєхов С. М. 1377 

Орищенко Р. М. 2445 

Орленко М. І. 1529 

Орлов О. В. 1208 

Орлова І. В. 1986 

Орлова Н. Г. 1512 

Орлова Ю. В. 2348 

Орловський Б. М. 1442 

Осадца М. З. 2298 

Осадчий С. Ю. 1523 

Остапенко О. П. 1272 

Остапченко В. О. 2374 

Очеретна В. В. 2198 

Павелко Ю. Р. 1462 

Павленко А. І. 1718 

Павлов Д. М. 1234 

Павлова А. М. 1312 

Павлова О. Г. 1661 

Павловська А. С. 1285 

Павловський П. В. 1156 

Павлушенко Т. О. 2214 

Павлюк А. П. 2114 

Палій О. С. 2135 

Пальчиков В. О. 1781 

Пальчук М. В. 2421 

Панасюк О. Л. 1988 

Панкова Ю. М. 1357 

Панов А. В. 2057 

Пантюхов Б. О. 1662 

Панченко Г. І. 1663 

Панченко Є. А. 1594 

Панченко О. В. 2115 

Панченко Т. І. 1776 

Панькевич О. О. 1664 

Папп О. В. 1763 

Паранько Н. П. 2277 

Паранюк Д. В. 2393 

Парненко В. С. 2095 

Пасічник О. В. 2015 

Пасніченко О. С. 2193 

Пастухов А. О. 1812 

Пастухова І. С. 1702 

Паталаха О. В. 1958 

Пахольчук О. П. 1886 

Пацкан Н. В. 1503 

Пашкова Н. І. 2340 

Пащенко А. Г. 1832 

Пащенко О. О. 1443 

Паянова Л. В. 1553 

Пеленьо Р. А. 2165 

Перегінець М. М. 2332 

Перегуда Ю. А. 2422 

Перенесієнко І. П. 1176 

Перепелиця А. С. 1358 

Перепелиця М. О. 2333 

Перерва А. (2404) 

Петренко І. І. 1235 

Петренко П. Д. 1394 

Петречко Н. В. 1706 

Петриченко А. І. 1694 

Петров С. Л. 1731 

Петруня В. В. 1481 

Петрушко Л. А. 2446 

Пєхота Б. А. 1560 

Пилипенко А. О. 1777 

Пилипишин С. С. 1482 

Пилипюк О. Ю. 1959 

Пинда Ю. В. 1329 

Пиршев К. О. 1813 

Писаревська О. В. 2404 

Пірникоза П. В. 1313 

Пісна О. М. 1359 

Пісна Р. С. 1732 

Пічугіна О. С. 1714 

Піщанський О. В. 2178 

Плаксюк Л. Б. 2148 

Плотніков А. А. 1707 

Повар М. А. 1960 

Поварчук Д. Д. 2268 

Погорєлов В. С. 1314 

Подлужна Н. О. 1286 

Подолян І. В. 1698 

Подорваний В. К. 1554 

Позднишев Є. В. 1223 

Полегенька О. Р. 1476 

Поліщук О. О. 1249 

Поліщук С. С. 1930 

Поліщук Ю. А. 2430 

Поляков М. В. 1353 

Полякова К. В. 1483 

Понеділок В. В. 1719 

Понипаляк А. В. 2447 

Пономар В. П. 1789 

Пономаренко Л. А. 1814 

Пономаренко Р. М. 1098 

Пономарьова В. Л. 1801 

Пономарьова О. О. 1496 

Попело О. В. 1287 

Попій Д. С. 1463 

Попова І. М. 2179 

Попова Л. М. 1395 

Попова-Коряк К. О. 1513 

Попович Н. В. 1733 

Попович О. С. 1464 

Попсуйшапка К. О. 1984 

Пословська А. В. 2448 

Потіха А. Л. 1177 

Поченчук Г. М. 1265 

Правилова О. І. 2411 

Приблуда Л. М. 2382 

Приймак Б. І. 1256 

Приймак Х. П. 2294 

Прилипко Ф. Є. 2383 

Прилуцька І. А. 1296 

Припутень Д. С. 1396 

Пристемський О. С. 1300 

Пришляк С. П. 1827 

Прокопенко Ю. О. 1157 

Прокопович Є. В. 2034 

Прокопчук М. М. 1595 

Пронікова І. В. 1596 

Пророченко Т. І. 2146 

Проценко В. О. 2087 

Пустовий С. А. 1209 

Пустовойт М. В. 1210 

Пушкарьов О. В. 1791 

Пущак В. І. 2160 

Пшенична Н. С. 1665 

Пясецька Л. В. 1961 

П'ятночка В. І. 2008 

Ра'ад Абдул Хаді 

Мохаммад Алалван 1880 

Рабченюк О. О. 1833 

Рабчун Д. І. 1093 

Радковець Н. Я. 1795 

Радомський І. С. 2415 

Распутенко А. О. 2157 

Раструба Т. В. 1574 

Рахманова О. К. 1586 

Рачок В. В. 2240 

Рашківська І. О. 1882 

Ребуха Л. З. 1616 

Рева М. В. 1799 

Ревунова О. Г. 1103 
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Ревуцька І. В. 1211 

Резга Куідер 2291 

Решота В. В. 1397 

Рєзва К. С. 2044 

Рєзнік О. М. 1398 

Рибалка Я. В. 1892 

Рибчак З. Л. 1109 

Рижа І. А. 1720 

Рижук О. М. 1239 

Рик М. С. 1216 

Рис Ф. (2312) 

Рівіс М. М. 1426 

Рідкодубська Г. А. 1617 

Рільке Р. М. (2374) 

Рогач Ю. І. 2369 

Розгон О. Г. 1427 

Розсоха С. С. 1428 

Рой О. В. 1429 

Рокицький І. В. 1821 

Рокунь Д.-М. В.  1871 

Роль Н. В. 1815 

Романченко А. М. 2100 

Романько С. М. 2228 

Ромасєв О. В. 1465 

Рослицька М. В. 2349 

Ростикус Н. П. 1587 

Ротар О. В. 1931 

Роулінг Дж. К. (2367) 

Рубан Т. С. 1360 

Рубежанська В. О. 1334 

Рубленко І. О. 2166 

Руденко М. Ю. 2350 

Рудь А. М. 1872 

Рупіч С. С. 2136 

Рускуліс Л. В. 1618 

Рябченко К. М. 1335 

Рябчук С. В. 1466 

Сабокар О. С. 2058 

Сава А. П. 1266 

Савинець О. Ю. 1430 

Савінова К. Б. 1893 

Савченко А. В. 2075 

Савченко С. І. 1920 

Савченко Ю. В. 2085 

Савченко Ю. Т. 1158 

Савчук В. Ю. 2120 

Савчук М. В. 1467 

Савчук О. С. 1767 

Савчук Т. Л. 2180 

Садова О. Р. 1962 

Сазонова Я. Ю. 2341 

Саід О. В. 1963 

Саймак К. (2393) 

Салієва Л. М. 1788 

Салій З. В. 1989 

Салій С. Л. 1431 

Салоїд С. В. 1159 

Сальніков М. М. 1710 

Самарічева Т. А. 1315 

Самойлова О. М. 1468 

Самойлова Ю. І. 1575 

Самсонова Л. В. 1361 

Сан Бо (2303) 

Саченко І. А. 1124 

Свалявчук Л. І. 1803 

Сватюк Н. І. 1695 

Світличний Є. А. 1742 

Свйонтик О. О. 1588 

Святаш С. В. 1316 

Святченко В. В. 2351 

Северін В. В. 2202 

Селіванов С. В. 1533 

Семененко П. В. 1743 

Семененко Т. М. 1362 

Семенів Р. М. 2274 

Семенов А. О. 2071 

Семенюк Н. М. 1469 

Семеняко Ю. Б. 1580 

Семиліт М. В. 1224 

Сенета М. Я. 1764 

Сенчина Н. Г. 1666 

Сенюк Ю. Я. 1257 

Сергєєва М. С. 2414 

Сердулець Ю. І. 1987 

Сєрікова О. М. 1696 

Сивак Р. І. 2079 

Сиваш І. О. 2278 

Сивець Т. В. 2405 

Сиволап Д. В. 1964 

Сидоренко І. В. 1894 

Сидоренко Н. В. 1566 

Симак Д. М. 2225 

Симоненко І. В. 2384 

Симоненко С. В. 1667 

Синельник В. П. 1965 

Синишин Л. О. 1567 

Сирота А. І. 1855 

Сиротнікова Я. Є. 1514 

Сичікова Я. О. 1168 

Сібіковський О. В. 2116 

Сідєльніков А. В. 1470 

Сідоров В. І. 1619 

Сізова Н. С. 2311 

Сікора В. В. 1983 

Сікульський В. Т. 2132 

Сілантьєв О. І. 1273 

Сіманенков А. Л. 2269 

Сімутіна Я. В. 1508 

Сіренко Д. О. 1432 

Сіренко О. І. 1895 

Сірик М. В. 1160 

Склярук А. В. 1225 

Скнар Ю. Є. 1770 

Сковорода Г. (1216) 

Скоробогатов А. М. 1841 

Скриннік Ю. С. 2370 

Скулиш М. А. 2068 

Славінська М. С. 2385 

Сліденко В. М. 2097 

Слободянюк В. О. 2334 

Сломчинська С. О. 2215 

Смітюх А. В. 1479 

Смолярчук Р. Ф. 1530 

Сніжной Г. В. 2251 

Совик М. І. 2216 

Созикіна Г. С. 1668 

Сокіл О. Г. 2206 

Соклакова Т. І. 1125 

Сокоринський Ю. В. 1516 

Солдаткіна О. В. 1839 

Соловей Л. В. 1669 

Соловей Ю. І. 2140 

Соловій В. В. 2406 

Соловйов О. В. 1518 

Солодченко С. В. 1484 

Солонович А. С. 1909 

Сорокіна О. Г. 2004 

Сотніков Д. А. 1161 

Софіян Д. В. 1212 

Сохань А. В. 1990 

Спектор О. М. 1378 

Співак В. В. 1183 

Срібна Є. В. 1336 

Стабецька Т. А. 1099 
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Ставицька А. В. 1342 

Ставніченко П. В. 1849 

Стаднік В. Є. 1778 

Стадніченко О. В. 1858 

Станкевич О. М. 2038 

Становий О. П. 1746 

Старжець В. І. 2449 

Старікова С. Л. 1932 

Старічек Г. В. 1921 

Старкова Е. М. 1699 

Стасюк В. А. 2335 

Стахевич Г. О. 2312 

Стельмащук Х. Р. 1213 

Степанчук Ю. С. 2428 

Стертен Ю 1721 

Стокаліч І. С. 1187 

Столярчук О. А. 1190 

Стоян Ю. Є. 1722 

Стрекаль О. О. 1317 

Строганов С. В. 2336 

Студницький І. Р. 2292 

Ступень Р. М. 1288 

Суліма С. В. 2069 

Сухарева Т. С. 1772 

Суходубов В. С. 1471 

Сухомлин В. Б. 1555 

Сухомлин Ю. В. 1472 

Сюмка Є. І. 1873 

Ся Цзін 1670 

Таран В. Г. 2150 

Таранцова Т. О. 1092 

Тарас В. І. 2256 

Тарасова Г. О. 1134 

Таргунакова Ю. Д. 1126 

Тарнавська К. П. 2158 

Татарчук Л. В. 1933 

Тащеєв Ю. В. 2059 

Теребун Д. С. 2313 

Терент'єва Н. В. 2222 

Терлецька О. В. 2423 

Терлич С. В. 2130 

Теряєва Л. А. 1671 

Теслюк Т. В. 1127 

Тимохін О. В. 2060 

Тимошенко А. О. 1301 

Тимошик М. М. 1162 

Тимощук О. О. 1672 

Тимчик Р. В. 1737 

Тирусь М. Л. 2154 

Титаренко Р. Ю. 2117 

Тичина В. П. 1384 

Тиш О. Б. 1922 

Тілікіна Н. В. 1222 

Тімченко І. С. 1765 

Тітова Н. В. 2066 

Ткач Б. М. 1191 

Ткаченко В. А. 1816 

Ткаченко В. В. 1110 

Ткаченко В. І. 1576 

Ткаченко О. В. 1834 

Ткаченко О. О. 2061 

Ткаченко Р. О. 1433 

Ткачов А. С. 1590 

Ткачова І. В. 2185 

Ткачук Г. В. 1620 

Ткачук І. Г. 1759 

Ткачук О. Г. 1673 

Ткачук С. О. 1817 

Товажнянська В. Д. 1973 

Тодорова А. В. 1847 

Толстанова Г. О. 2035 

Томусяк А. О. 2371 

Топольник Я. В. 1621 

Топольнікова Я. В. 1840 

Топчий В. Л. 2247 

Тораєв К. Н. 1874 

Торбєєв М. О. 1473 

Травецький М. О. 2181 

Трач В. В. 2182 

Трачова Д. М. 2207 

Тренкін Ю. В. 2450 

Трипольський А. І. 1771 

Трофимук М. М. 2407 

Трохимчук Т. Ю. 2005 

Трубка І. О. 1934 

Труніна Г. О. 2062 

Трушков Г. В. 1700 

Трясак Н. С. 1844 

Туманов В. В. 2183 

Туркевич М. О. 1845 

Тюхтенко Н. А. 1135 

Уголькова О. З. 1274 

Ужегов С. О. 2275 

Уіссам Будіба 2137 

Улан А. М. 2337 

Умінська К. А. 1875 

Упатова І. П. 1622 

Уразовська О. С. 1492 

Ус Г. Г. 2386 

Усенко Т. В. 1883 

Усманов Ю. І. 1385 

Ушкаренко О. О. 2263 

Фазекош О. А. 1434 

Фалик Т. С. 1697 

Фальковський І. (2407) 

Фанта С. М. 1910 

Федорова А. О. 2352 

Федорова Н. Є. 2223 

Федорук М. І. 1275 

Федчишина К. В. 1519 

Фень С. В. 1966 

Фесенко В. В. 2208 

Фізер О. І. 1769 

Філатов С. В. 2184 

Філатова К. О. 2353 

Філюк Я. О. 2063 

Фірман О. Я. 2408 

Фісуненко Н. О. 1276 

Фокін Я. Ф. 1474 

Фокша О. М. 1674 

Фротер О. С. 1163 

Фур М. Б. 1967 

Фурдичко А. О. 2300 

Хаблак С. Г. 1804 

Хайло Я. М. 2224 

Халайцан В. П. 2282 

Харатян Т. Н. 1435 

Хареба О. В. 2159 

Харківський В. С. 1675 

Харковенко Р. В. 2285 

Харченко К. В. 2023 

Харченко Н. В. 1192 

Хейфець О. Я. 1703 

Хижняк Ю. В. 1998 

Хильченко Т. В. 1734 

Хитько М. М. 1556 

Хлапонін Д. Ю. 1557 

Хмельницький Б. (2428) 

Ходаковська Л. В. 1581 

Ходич О. В. 1170 

Холодов Р. І. 1736 
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Хоменко В. О. 2431 

Хоменко Д. І. 1968 

Хомич А. В. 1911 

Хомич О. Л. 1597 

Хорішко Л. С. 1240 

Хорошевська О. І. 1524 

Хорошун А. С. 1738 

Храбко М. І. 1835 

Христофоров А. Б. 1436 

Цао Хе  2314 

Цегельник Н. І. 2217 

Целіщев О. Б. 2226 

Цимбалюк Р. С. 1969 

Цірук В. Г. 2259 

Цісар О. В. 1779 

Цяо Шубей 2279 

Чабанов П. В. 1979 

Чабанчук В. Ю. 2424 

Чайка Д. О. 2077 

Чебанова Ю. В. 2425 

Челядин Ю. Я. 2001 

Чемеринська Д. І. 1232 

Чепіга Д. А. 2107 

Чепіжний А. В. 1701 

Червеняк К. Т. 1250 

Червєнкова М. Г. 1437 

Чередник А. О. 1164 

Черепій Н. В. 1923 

Черепій П. П. 1475 

Черкасова Н. О. 2317 

Черкашина В. В. 2047 

Черлінка В. Р. 2141 

Черненко О. В. 1343 

Чернишова О. С. 2200 

Черні К. (2301) 

Черній С. В. 1818 

Черніков П. С. 2131 

Черновол О. П. 1372 

Четверик Г. О. 2231 

Чехов С. А. 1330 

Чжаохуй Ван 2280 

Чижова В. П. 1935 

Чопей Р. С. 1100 

Чорна О. С. 1723 

Чорній А. Л. 2372 

Чубінська Н. Б. 1577 

Чугай О. О. 1924 

Чуєнко В. І. 1386 

Чуй А. В. 2409 

Шаді Абделбасет 

Мохаммад Алхуб 1881 

Шаленко О. В. 1999 

Шалигіна Н. П. 1558 

Шан Деї (2314) 

Шаповалов М. В. 2096 

Шапошник А. М. 1676,  

 1773 

Шарипанов А. В. 1128 

Швед М. І. 1912 

Швець Є. В. 2283 

Швець К. В. 1925 

Шевченко В. Й. 1438 

Шевченко М. В. 1828 

Шевченко О. Б. 2416 

Шевчук І. Б. 1289 

Шевчук О. О. 1387 

Шевчук Ю. А. 1188 

Шевчук Ю. М. 1724 

Шеїна А. В. 2233 

Шейкус А. Р. 2270 

Шекспір В. (2366) 

Шелемба М. М. 1260 

Шеремет М. І. 1971 

Шибаєва Н. В. 1321 

Шило Є. О. 1793 

Шипунов Г. В. 1259 

Ширінбекова С. Н. 1790 

Шитікова С. П. 1677 

Шкавро В. В. 1678 

Шклянка І. В. 1913 

Шкляр Н. А. 1582 

Школа В. М. 2398 

Школьний Є. О. 1485 

Шкуро М. Ю. 1165 

Шлемкевич М. (1568) 

Шорінов О. В. 2086 

Шостак Г. С. 2284 

Шпак М. В. 1504 

Шпенова П. Ю. 1505 

Шрамко О. В. 1515 

Шуклін Г. В. 1129 

Шульга О. С. 2237 

Шупрудько Н. В. 1318 

Шураєв І. М. 1794 

Шушпанов Д. Г. 1267 

Щебентовська О. М. 2167 

Щепанков С. М. 1848 

Щербакова Ю. В. 1829 

Щербина В. А. 2234 

Щербина В. С. 1373 

Щербина О. В. 2203 

Юань Кай 1679 

Юй Шуанжуй 2101 

Юр'єва О. О. 1876 

Юрчук О. І. 1680 

Юхименко Ю. С. 1830 

Юшкевич Х. В. 1439 

Яблонський А. І. 1193 

Явір К. Б. 2232 

Якимчук Н. В. 2036 

Якимчук Ю. М. 1166 

Якімцов В. В. 1715 

Яковишина Т. Ф. 1685 

Яковлєва В. Г. 1926 

Яловенко О. В. 2394 

Ян Цзюнь 1681 

Янковська Г. В. 1344 

Янов Д. М. 2437 

Янчик М. В. 2241 

Янчишин А. М. 2387 

Янчук Ю. В. 1374 

Янь Чао 2320 

Яременко Л. М. 1991 

Яринич Ю. М. 1970 

Ярмак В. І. 2388 

Ярмол Л. В. 1363 

Ярова Ю. М. 1167 

Яровий Д. О. 1233 

Яровий С. М. 2110 

Ярошенко І. В. 1331 

Ярощук М. В. 1214 

Яценко І. С. 1375 

Яценко О. М. 1349 

Яцентюк Ю. В. 2417 

Яциняк І. І. 2102 

Яцишина Н. В. 1682 

Яців О. І. 1568 
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Австралія 
 філол. науки 2369 
Австрія 
 мистецтвознавство 2301, 2312 
Алжир 
 архітектура 2291 
Балканські країни 
 філол. науки 2413 
Болгарія 
 юрид. науки 1401 
Варшава 
 філос. науки 1179 
Велика Британія 
 пед. науки 1569, 1626 
 філол. науки 2361-62 
Вінницька обл. 
 мистецтвознавство 2311 
Волинська обл. 
 іст. науки 2448 
 техн. науки 1729 
Галичина 1567 
Греція 
 юрид. науки 1401 
Гуцульщина 2321 
Донбас 
 геологія 1798 
Дрогобич, м., Львів. обл. 
 геогр. науки 2423 
 мистецтвознавство 2310 
Закарпатська обл. 
 мед. науки 1888 
 мистецтвознавство 2302 
 техн. науки 1695 
Запорізька обл. 
 геогр. науки 2425 
Західна Україна 
 геогр. науки 2418 
 мед. науки 1852 
Західний Лісостеп України 
 агротехніка 2157 
 плодівництво 2158 
 рослинництво 2154, 2160 
Івано-Франківська обл. 
 мистецтвознавство 2298 
Іспанія 
 юрид. науки 1401 

Ічня, м., Чернігів. обл. 

 біол. науки 1828 

Канада 

 мистецтвознавство 2308 

 пед. науки 1569 

 політ. науки 1246 

Київ 

 геогр. науки 1732, 2419, 2421 

 іст. науки 1092, 2429, 2432, 2446 

Київська обл. 

 геогр. науки 2422 

 юрид. науки 1417 

Київська Русь 2405 

Китай 

 мистецтвознавство 2279-80,  

  2303, 2314, 2320 

 пед. науки 1585 

Країни Америки 

 філол. науки 2350 

Країни Африки 

 мед. науки 1848 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 1547, 1553 

 екон. науки 1347 

 пед. науки 1598, 1677 

 політ. науки 1255, 1257 

 юрид. науки 1377, 1379,  

  1386-87, 1426, 1517 

Країни Європи 

 екон. науки 1301, 1355 

 мистецтвознавство 2320 

 філол. науки 2350, 2392 

 філос. науки 1215 

 юрид. науки 1382, 1453 

Країни Сх. Європи 

 політ. науки 1256 

Криворізький залізоруд. бас. 

 геологія 1796 

Лівія 

 архітектура 2286 

Лівобережна Україна 

 геол. науки 1797 

Лівобережний Лісостеп України 

 агрохімія 2147 

Лісостеп України 

 овочівництво 2159 

 рослинництво 2156 

Львів 

 філос. науки 1179 
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Львівська обл. 

 геогр. науки 2423 

 мистецтвознавство 2294, 2310 

Мальта 

 пед. науки 1570 

Миколаївська обл. 

 техн. науки 1691 

Молдова 

 іст. науки 2437 

Нігерія 

 соціол. науки 1231 

Німеччина 

 іст. науки 2434 

 мистецтвознавство 2312 

 політ. науки 1254, 1256 

 філос. науки 1180 

Одеська обл. 

 іст. науки 2444 

Південна Україна 

 іст. науки 2414, 2439 

 пед. науки 1562, 1565,  

  1581, 1613 

Південний Степ України 

 рослинництво 2155 

Північно-Східна Україна 

 пед. науки  1566 

Поділля 2282, 2293 

Польща 

 іст. науки 2428, 2435 

 пед. науки 1560, 1633 

 політ. науки 1241 

 філол. науки 2349 

 юрид. науки 1375 

Португалія 

 іст. науки 2436 

Правобережна Україна 

 іст. науки 2445 

Правобережний Лісостеп України 

 зерн. культури 2150 

 рослинництво 2146, 2153 

Придніпров'я 

 флора 1830 

Рівненська обл. 

 геогр. науки 2424 

 держ. упр. 1545 

Російська імперія 

 історія 2433 

 право 1369 

Росія 
 іст. науки 2428 
 пед. науки 1559 
 політ. науки 1251-53 
Румунія 
 юрид. науки 1401 
СРСР 
 мистецтвознавство 2295 
Східна Галичина 2377 
Східна Україна 
 геол. науки 1792 
Східноєвропейська платформа 
 геологія 1795 
США 
 пед. науки 1569, 1572, 1575, 1594 
 політ. науки 1246 
 філол. науки 2361, 2365, 2368,  
  2371, 2380, 2393-94 
Туреччина 
 іст. науки 2437 
Україна 
 біол. науки 1819, 1825, 1834 
 вет. науки 2178, 2184 
 геогр. науки 1732, 1800 
 геол. науки 1799 
 держ. упр. 1531, 1533-36,  
  1538-39, 1541, 1543-44,  
  1546-50, 1552-53, 1555 
 екон. науки 1132, 1136, 1141,  
  1155, 1219, 1261, 1265, 1272,  
  1274, 1280, 1282-83, 1285-86,  
  1288, 1295-98, 1300-01, 1303,  
  1307-10, 1312-13, 1316-18,  
  1327-36, 1339-40, 1345-46, 1354 
 іст. науки 1092, 1258, 2285,  
  2415, 2428, 2430-31,  
  2438, 2440-43, 2447 
 культурологія 1172 
 мед. науки 1854 
 мистецтвознавство 2277-78,  
  2292, 2296, 2299-300, 2305-06,  
  2309, 2315, 2317-19, 2399 
 пед. науки 1561, 1564, 1567-68,  
  1573-74, 1576-77, 1584,  
  1588, 1593, 1596, 1606,  
  1628, 1662, 1677 
 політ. науки 1236, 1239-41,  
  1247-50, 1253, 1260 

 с.-г. науки 2143, 2149, 2187 
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 соц. комунікація 1177 

 соціол. науки 1221, 1226,  

  1228, 1231 

 техн. науки 1154, 1696, 1728 

 фармацевт. науки 1860 

 філол. науки 2349, 2377-78, 2384 

 філос. науки 1183, 1215 

 юрид. науки 1363, 1365, 1369,  

  1388-92, 1394-95, 1397-99,  

  1401, 1404-05, 1408, 1410,  

  1413-15, 1419-34, 1436-39,  

  1442, 1444-46, 1456, 1463,  

  1466, 1468-69, 1475, 1477,  

  1488-89, 1491-92, 1494-98,  

  1500, 1502, 1506-07, 1509-10,  

  1514, 1516-17, 1520-21,  

  1524, 1526, 1528-30 

Українське Полісся 

 овочівництво 2159 

 флора 1822 

Українські Карпати 

 охорона природи 1692 

 флора 1829 

УРСР 

 іст. науки 2427, 2449 

УСРР 

 іст. науки 2450 

Франція 

 філол. науки 2349 

Харківська обл. 

 геогр. науки 1733 

Хмельницька обл. 

 мистецтвознавство 2307 

Чернівецька обл. 

 геогр. науки 1730, 2420 

Чернігівська обл. 

 біол. науки 1828 

Японія 

 пед. науки 1563 
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