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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 

2451. Апостол М. В. Теоретико-методологічні та інституціональні основи 
розведення сільськогосподарських тварин в Україні другої половини 60-х років 
ХХ — початку ХХІ ст.: наукове середовище академіка М. В. Зубця : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 
Апостол Михайло Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. 
б-ка. — Київ, 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 (39 назв). — 100 пр. — [2019-
2363 А] УДК 001.891:636.082](477)"196/201" 

На ступінь кандидата 

2452. Соловей Г. М. Еволюція наукових основ застосування протиерозійних 
заходів у землеробстві Західної України (друга половина ХХ — початок 
ХХІ століть) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.07 "Історія науки й техніки" / Соловей Галина Михайлівна ; Нац. акад. аграр. 
наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 
(18 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2308 А] 

 УДК 001.891:631.459](477.8)"195/201" 

002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 

На ступінь доктора 

2453. Тур О. М. Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в 
Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук із соц. комунікацій : 
[спец.] 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" / Тур Оксана Миколаївна ; 
НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Кременчуц. нац. ун-т 
ім. Михайла Остроградського]. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 
(52 назви). — 150 пр. — [2019-2144 А] УДК 002.1:006.72](477) 

На ступінь кандидата 

2454. Липак Г. І. Формування консолідованих інформаційних ресурсів бібліо-
тек, архівів та музеїв територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-
ня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгознавство, бібліотеко-
знавство, бібліографознавство" / Липак Галина Ігорівна ; НАН України, Нац. б-ка 
України ім. В. І. Вернадського, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — Київ, 
2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—20 (28 назв). — 100 пр. — [2019-2097 А] 

 УДК 002.6:352 

004 Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера. 

Оброблення даних 

На ступінь доктора 

2455. Корченко А. О. Методи ідентифікації аномальних станів для систем 
виявлення вторгнень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Корченко Анна Олександрівна ; Нац. 
авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (42 назви). — 
100 пр. — [2019-2554 А] УДК 004.056.5 
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На ступінь кандидата 

2456. Козловська С. Г. Методи синтезу груп симетричних операцій для по-
токового шифрування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Козловська Світлана 
Григорівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2709 А] УДК 004.056.55 

2457. Нестеренко О. Б. Методи та засоби синтезу операцій потокового шифру-
вання за критерієм строгого стійкого кодування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Нестеренко Оксана Борисівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 
19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2466 А] 

 УДК 004.056.55 
2458. Петренко Т. А. Методи та моделі експертних систем розпізнавання 

кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.21 "Системи захисту інформації" / Петренко 
Тарас Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т, [Чернігів. нац. технол. ун-т]. — Київ, 2019. — 
22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2575 А] 

 УДК 004.056.53 

004.3 Апаратне забезпечення комп'ютерів 

На ступінь кандидата 

2459. Зубко І. А. Удосконалення моделей і методу підвищення ефективності 
компонентів функціонально-орієнтованих систем спеціального призначення : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 
"Комп'ютер. системи та компоненти" / Зубко Ігор Анатолійович ; Черкас. держ. 
технол. ун-т. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). 
— 100 пр. — [2019-1734 А] УДК 004.383'144 

2460. Корецька О. О. Моделі та засоби побудови енергоефективних ІоТ при-
строїв на базі п'єзокерамічних перетворювачів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Корецька Олександра Олегівна ; Черкас. держ. технол. ун-т, [Чорномор. нац. ун-т 
ім. Петра Могили]. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). 
— 100 пр. — [2019-1739 А] УДК 004.3'144:681.586.773 

004.4 Програмне забезпечення 

На ступінь кандидата 

2461. Бульба С. С. Моделі і методи оброблення транзакцій композитних 
застосунків у розподілених комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Бульба Сергій Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. 
— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1967 А] 

 УДК 004.415.031.43 
2462. Поточняк Я. В. Моделі, методи та інформаційна технологія створення 

словників предметної області для побудови інформаційних систем : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Поточняк Яна Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2019. — 22 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2226 А] 

 УДК 004.422:81'374 
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2463. Січевська О. І. Інформаційні технології формування якості планування 
та художньо-технічного оформлення книжкових видань : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Січевська 
Оксана Іванівна ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 21—22 (23 назви). — 120 пр. — [2019-1952 А] УДК 004.415:655.26 

2464. Фабунмі Сунмаде Кунле. Формальні моделі клієнт-серверних систем в 
композиційних мовах паралельного програмування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. та програм. забезп. обчислюв. 
машин і систем" / Фабунмі Сунмаде Кунле ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1676 А] 

 УДК 004.415 

004.6 Дані. Набори даних 

На ступінь кандидата 

2465. Нестеров М. В. Інформаційна технологія підвищення продуктивності баз 
даних бізнес-критичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Нестеров Максим Володимирович ; 
Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1783 А] 

 УДК 004.65.051:005 
2466. Шишацька О. В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.05.03 "Мат. 
та програм. забезп. обчислюв. машин і систем" / Шишацька Олена Володимирівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1800 А] УДК 004.652 

004.8 Штучний інтелект 

На ступінь доктора 

2467. Аксак Н. Г. Методи та моделі розподіленої інтелектуальної обробки 
великих даних у спеціалізованих комп'ютерних системах : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Аксак Наталія Георгіївна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—41 (87 назв). — 100 пр. — [2019-2201 А] 

 УДК 004.89.032.26:004.6 
2468. Чопоров С. В. Математичне моделювання та аналіз форм об'єктів у 

САПР машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
[спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Чопоров Сергій 
Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Запоріз. нац. ун-т]. — Харків, 2019. 
— 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (55 назв). — 100 пр. — [2019-1760 А] 

 УДК 004.896:004.942 

На ступінь кандидата 

2469. Коцюба І. В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень для 
забезпечення кібербезпеки розподілених інтелектуальних електроенергетичних 
систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 
"Інформ. технології" / Коцюба Ігор Васильович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Воло-
димира Даля, [Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН 
України]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1741 А] УДК 004.832.2 
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2470. Кравчишин В. С. Інтелектуалізація управління комплексною системою 

генерації електричної енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Кравчишин Віталій Степанович ; Нац. 

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

(16 назв). — 120 пр. — [2019-2712 А] УДК 004.89 

2471. Мисник Б. В. Інтелектуальна мультиагентна технологія оптимізації 

функціонування підприємств галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Мисник Богдан Вікторович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Черкас. держ. технол. ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1744 А] УДК 004.89:338.4 

2472. Пахомов Ю. В. Моделі та методи тестопридатного проектування 

критичних систем логічного управління на основі кінцевих автоматів : автореф. дис. 

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

компоненти" / Пахомов Юрій Васильович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18— 21(26 назв). — 100 пр. — [2019-

2225 А] УДК 004.896:519.714 

2473. Проніна О. І. Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки 

індивідуальних потреб замовника при організації транспортних послуг : автореф. 

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

технології" / Проніна Ольга Ігорівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 

[Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т"]. — Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1788 А] 

 УДК 004.832.2:656.07 

2474. Рибак О. В. Математичне моделювання, аналіз та оптимізація в САПР 

технологічного процесу шліфування плазмових покриттів : автореф. дис. на здобуття 

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

робіт" / Рибак Ольга Володимирівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2736 А] 

 УДК 004.896:[621.923:621.793.74 

004.9 Прикладні інформаційні (комп'ютерні) технології 

На ступінь доктора 

2475. Баловсяк С. В. Багаторівневі методи оброблення електронно-дифракцій-

них та Х-променевих сигналів у комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних 

системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.13.05 

"Комп'ютер. системи та компоненти" / Баловсяк Сергій Васильович ; Вінниц. нац. 

техн. ун-т, [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2019-1962 А] 

 УДК 004.932:621.391 

2476. Журавель І. М. Інформаційна технологія автоматизованого аналізу 

металографічних та фрактографічних зображень : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН 

України]. — Львів, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—37 (46 назв). — 100 пр. — 

[2019-2701 А] УДК 004.932.2 

2477. Кустов М. В. Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків над-

звичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.02.03 "Цивіл. 
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захист" / Кустов Максим Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайн. 

ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. — Харків, 2019. — 44 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 32—40 (60 назв). — 120 пр. — [2019-2023 А] УДК 004.942:614.7/.8 
2478. Фомін О. О. Інформаційна технологія вторинної спектрально-статистич-

ної ідентифікації нелінійних інерційних об'єктів в системах технічної діагностики : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. 
технології" / Фомін Олександр Олексійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 
2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (54 назви). — 100 пр. — [2019-
2312 А] УДК 004.9 

На ступінь кандидата 

2479. Бочкарьов О. Ю. Організація адаптивних вимірювально-обчислюваль-
них процесів в автономних розподілених системах : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / 
Бочкарьов Олексій Юрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (40 назв). — 100 пр. — [2019-2369 А] 

 УДК 004.9 
2480. Булгакова Т. В. Комп'ютерний дизайн предметного середовища на 

основі моделювання візуального сприйняття : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.03 "Техн. естетика" / Булгакова Тетяна 
Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 120 пр. — [2019-2483 А] УДК 004.94:7.012 

2481. Деркач М. В. Моделі та метод інформаційної технології забезпечення 
функціонування системи моніторингу міського транспорту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Деркач Марина Володимирівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 
Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2019-1688 А] УДК 004.9:656.078 

2482. Васильєв М. І. Моделі та методи ініціації проектів протипожежного 
захисту об'єктів на основі оцінки ризиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Васильєв Микита 
Ігорович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки 
життєдіяльності. — Львів, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 
100 пр. — [2019-2005 А] УДК 004.942:614.842 

2483. Ільїн М. І. Інформаційна технологія екологічного моніторингу процесів 
забруднення атмосфери з використанням високопродуктивних обчислень : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / 
Ільїн Микола Іванович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 
Сікорського". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 
100 пр. — [2019-2453 А] УДК 004.9:528 

2484. Коломієць С. П. Методи та моделі локалізації дефекту типу "тріщина" 
на цифрових зображеннях об'єктів будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Коломієць Світлана 
Петрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1849 А] УДК 004.93:69 

2485. Красножон О. В. Інформаційна технологія первинної обробки даних при 
управлінні фотоелектричними перетворювачами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Красножон Олексій 
Васильович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2019. — 21 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 130 пр. — [2019-1658 А] УДК 004.94:621.383.51 
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2486. Ліп'яніна-Гончаренко Х. В. Інформаційна технологія моделювання та 

аналізу туристичного попиту на основі когнітивно-статистичного підходу : автореф. 

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

логії" / Ліп'яніна-Гончаренко Христина Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (20 назв). — 100 пр. — 

[2019-2718 А] УДК 004.9 

2487. Накул Ю. О. Моделі, методи та засоби побудови комп'ютерної системи 

контролю завантаження контейнеровозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Олександрович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Нац. ун-т "Одес. мор. 

акад."]. — Миколаїв, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-2300 А] УДК 004.9:681.5 

2488. Никитюк В. В. Математична модель електричного зонд-сигналу для 

визначення динаміки стану реставраційного стоматологійного процесу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання 

та обчислюв. методи" / Никитюк Вячеслав Вячеславович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т 

ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-1747 А] УДК 004.942:616.314 

2489. Новосельцев І. В. Методи та засоби розпізнавання змін властивостей 

об'єкта за зображенням на основі штучних нейронних мереж : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. 

інтелекту" / Новосельцев Ігор Валерійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2019-

2569 А] УДК 004.93'1:004.032.26 

2490. Паляниця Ю. Б. Математична модель фонокардіосиґналу для удоско-

налення кардіодіагностичних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Юрій Богданович ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 

19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1748 А] 

 УДК 004.942:616.1-07-71 

2491. Сидор А. І. Методи та процесори розпізнавання багатомірних образів у 

Хеммінговому просторі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.13.05 "Комп'ютер. системи та компоненти" / Сидор Андрій Іванович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2667 А] УДК 004.93'1 

2492. Столбовий М. І. Технологія відеореферування на основі кластеризації 

для інформаційного пошуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Столбовий Михайло Іванович ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2743 А] УДК 004.932.2'14 

2493. Худов В. Г. Методи тематичного сегментування зображень з бортових 

систем оптико-електронного спостереження на основі мурашиних алгоритмів : 

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

технології" / Худов Владислав Геннадійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — 

Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (41 назва). — 100 пр. — 

[2019-2676 А] УДК 004.932:629.052.6 
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005 Управління. Менеджмент 

На ступінь доктора 

2494. Бояринова К. О. Методологія функціонування інноваційно орієнтованих 
підприємств машинобудування на засадах розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Бояринова Катерина Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 
ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 36—42 (65 назв). — 100 пр. — [2019-1807 А] УДК 005.591.6:621 

2495. Джерелюк Ю. О. Системне забезпечення антикризової стійкості під-
приємств у конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Джерелюк Юлія 
Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—37. — 100 пр. — [2019-1610 А] УДК 005.523:005.332.4 

2496. Дуюнова Т. В. Управління розвитком систем економічної безпеки 
аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Дуюнова Тетяна Василівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. 
— Харків, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (33 назви). — 100 пр. — 
[2019-2070 А] УДК 005.934:631.1 

2497. Климчук А. О. Формування механізму оцінки, мотивації та стимулю-
вання персоналу в управлінні підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Климчук Альона Олегівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2019. — 40 с. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (54 назви). — 100 пр. — [2019-1737 А] 

 УДК 005.96:331.101.3 
2498. Легомінова С. В. Управління конкурентними перевагами телекомуніка-

ційних підприємств: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Легомінова 
Світлана Володимирівна ; Держ. ун-т телекомунікацій. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (42 назви). — 140 пр. — [2019-2096 А] 

 УДК 005.332.4:621.39 
2499. Хлевна Ю. Л. Мета-методологія управління проектами на моделях 

взаємодії зацікавлених сторін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Хлевна Юлія Леонідівна ; 
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 31—37 (40 назв). — 100 пр. — [2019-2475 А] УДК 005.8 

2500. Шуляр Р. В. Формування та розвиток економіко-управлінського інстру-
ментарію забезпечення бізнес-процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шуляр Роман 
Віталійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 39 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 30—36 (49 назв). — 100 пр. — [2019-1640 А] УДК 005.5 

На ступінь кандидата 

2501. Андибур А. П. Управління взаємодією суб'єктів сфери підготовки люд-
ських ресурсів нафтогазових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Андибур 
Андрій Петрович ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 
2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — 
[2019-2601 А] УДК 005.95/.96 
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2502. Бегма П. О. Логістичне управління трудовим потенціалом персоналу 

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

спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Бегма Павло Олегович ; 

Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, [ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда 

Нобеля"]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (17 назв). — 100 пр. — 

[2019-2045 А] УДК 005.96:334.716 

2503. Бірюков М. М. Управління логістичними системами підприємств 

інтегрованої корпоративної структури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Михайлович ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2685 А]

 УДК 005.932 

2504. Боярчук О. В. Ціннісно-орієнтоване управління ризиками проектів із 

мінливим середовищем : (на прикладі створення кооперативів кормозабезп.) : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.22 "Упр. 

проектами і програмами" / Боярчук Олег Віталійович ; Держ. служба України з 

надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Львів. нац. аграр. 

ун-т]. — Львів, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. 

— [2019-2053 А] УДК 005.8:[631.115.8:636.085 

2505. Волосов А. М. Формування конкурентних переваг підприємств роздріб-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Волосов Анатолій Михайлович ; Харків. держ. 

ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—20 

(26 назв). — 100 пр. — [2019-2448 А] УДК 005.332.4:339.37 

2506. Гавренкова В. В. Забезпечення якості навчання і розвитку персоналу 

підприємства рекламної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Херсон. держ. ун-т]. — Одеса, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1648 А]

 УДК 005.963:659.1 

2507. Галиш Н. А. Формування стратегії управління підприємством з вироб-

ництва твердого біопалива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Галиш Наталія 

Андріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — [2019-1686 А] УДК 005.21:662.756.3 

2508. Городко М. В. Управління логістичною системою молокопереробних 

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Городко Михайло Вікторович ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2325 А] УДК 005.932:637.1 

2509. Євстахевич А. Л. Принципи та механізми менеджменту соціальної 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Євстахевич Андрій 

Львович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — Львів, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1770 А] УДК 005.35 

2510. Завертаний Д. В. Організаційно-економічні засади формування конку-

рентних стратегій підприємств хлібопекарської галузі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Завертаний Денис Володимирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, 

[Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (22 назви). — 150 пр. — [2019-1694 А] 

 УДК 005.21:005.332.4:664.6](477) 

2511. Ільїна О. А. Ефективність управління кадровим потенціалом на під-

приємствах водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Ільїна Оксана Анатоліїв-

на ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2019-2250 А] 

 УДК 005.95/.96:656.6.07 

2512. Комарков Д. В. Забезпечення економічної безпеки розвитку підприєм-

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

"Економіка та упр. підприємствами" / Комарков Дмитро Володимирович ; Харків. 

нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—19 (14 назв). — 150 пр. — [2019-2217 А] УДК 005.934:005.591.3 

2513. Кофанов О. Є. Маркетингове забезпечення реалізації стартап-проектів у 

науково-технічній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Кофанов Олексій Євгенович ; 

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

25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 20—23 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2220 А]

 УДК 005.411:339.138]:001.895 

2514. Кузнецова Г. В. Стратегічний контролінг в системі антикризового управ-

ління промисловими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Вікторівна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2714 А] УДК 005.935:334.716 

2515. Кунаєв А. Ю. Науково-методичне обґрунтування системи оцінювання 

ефективності менеджменту авіабудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття 

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

Кунаєв Артем Юрійович ; Нац. авіац. ун-т, [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1776 А] 

 УДК 005.22:629.73 

2516. Лапін П. В. Забезпечення економічної безпеки підприємств залізничного 

транспорту на основі управління пожежними ризиками : автореф. дис. на здобуття 

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

Лапін Павло Володимирович ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна, [Держ. ун-т інфраструктури та технологій]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1940 А] 

 УДК 005.934:656.2 

2517. Леонт'єва А. І. Управління змістом програм розвитку проектно-орієнто-

ваних компаній : (на прикладі компанії-оператора контейнер. терміналу) : автореф. 

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

програмами" / Леонт'єва Анна Ігорівна ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1986 А] 

 УДК 005.8 

2518. Менчинська О. М. Управління інноваційним розвитком бізнес-процесів 

підприємств машинобудування в інтегрованих ланцюгах вартості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
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підприємствами" / Менчинська Олена Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмель-

ницький, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 

100 пр. — [2019-1700 А] УДК 005.521:005.591.6:621 
2519. Партола А. І. Організаційно-управлінські основи формування кластерної 

моделі розвитку підприємств водного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 
Партола Андрій Ігорович ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 2019. 
— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-2730 А] 

 УДК 005.722:656.6.07 
2520. Рекуш А. М. Управління інноваційною діяльністю сільськогосподар-

ських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Рекуш Антон Миколайович ; Таврійс. 
держ. агротехнол. ун-т, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 
Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2735 А] УДК 005.591.6:631.15 

2521. Сапотніцька Н. Я. Логістична політика в реалізації стратегії сталого 
розвитку підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Сапотніцька Наталія Ярославів-
на ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. 
— Рівне, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (26 назв). — 100 пр. — 
[2019-2265 А] УДК 005.932 

2522. Селютін С. В. Стратегічне управління підприємствами ресторанного 
господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Селютін Сергій Вікторович ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2419 А] УДК 005.21:640.432 

2523. Терещенко Л. В. Ефективність менеджменту персоналу в процесі орга-
нізаційних змін на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Терещенко Людмила 
Володимирівна ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 
2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2141 А] 

 УДК 005.95/.96 
2524. Ткаченко К. О. Формування організаційно-економічного механізму 

управління підготовкою кадрів підприємств водного транспорту : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. 
підприємствами" / Ткаченко Костянтин Олександрович ; Держ. ун-т інфраструктури 
та технологій. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (28 назв). — 
120 пр. — [2019-2589 А] УДК 005.963.1:656.6.07 

2525. Цибенко І. О. Економіко-організаційні моделі формування інтелектуаль-
ного будівельного продукту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Цибенко Ірина 
Олегівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (21 назва). — 100 пр. — [2019-2476 А] 

 УДК 005.336.4:005.936.43]:69 
2526. Ченуша О. С. Забезпечення економічної безпеки нафтопереробних під-

приємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та упр. підприємствами" / Ченуша Олександр Сергійович ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1759 А] 

 УДК 005.934:665.6 
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2527. Шишолін А. П. Управління міжнародним трансфером знань у закладах 
вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шишолін Андрій Павлович ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 
23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2275 А] 

 УДК 005.94-045.85:378.014.25 

006 Стандартизація та стандарти 

На ступінь доктора 

2528. Волков С. Л. Розвиток теорії експертних систем якості технічних 
об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.02 
"Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Волков Сергій Леонідович ; Одес. 
держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 33—37 (41 назва). — [2019-2007 А] УДК 006.9:004.825 

На ступінь кандидата 

2529. Вендичанський Р. В. Удосконалення метрологічного забезпечення 
прецизійних вимірювань високої напруги постійного струму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, 
сертифікація та метрол. забезп." / Вендичанський Руслан Валерійович ; Одес. держ. 
акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1763 А] УДК 006.91:621.317 

2530. Ісаєв В. В. Удосконалення засобів та методів метрологічного забезпе-
чення прецизійних вимірювань сили та напруги змінного струму : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, серти-
фікація та метрол. забезп." / Ісаєв Валентин Володимирович ; Одес. держ. акад. техн. 
регулювання та якості. — Одеса, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (21 назва). 
— 100 пр. — [2019-1771 А] УДК 006.91:621.317 

2531. Матвієнко Д. Г. Методика радіологічних досліджень та оцінки якості 
вимірювань харчових продуктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрол. забезп." / Матвієнко 
Дмитро Георгійович ; Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. — Одеса, 2019. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1623 А] 

 УДК 006.015.5+544.54]:664 

008 Цивілізація. Культура. Прогрес 

На ступінь доктора 

2532. Хлистун О. С. Мистецькі засоби гармонізації комунікативного середо-
вища у просторі сучасної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
культурології : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Хлистун Олена 
Сергіївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во культури України. — Київ, 
2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (35 назв). — 100 пр. — [2019-1758 А] 

 УДК 008:[7.011:316.77 

На ступінь кандидата 

2533. Лисинюк М. В. Мова як універсальна форма буття національної 
культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. культурології : [спец.] 
26.00.01 "Теорія та історія культури" / Лисинюк Марина Віталіївна ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: 
с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1777 А] УДК 008:81'27](=161.2) 



   

 
15 

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 

На ступінь кандидата 

2534. Желай О. П. Розвиток вітчизняного бібліотечного електронного сервісу : 

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

27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство" / Желай Оксана 

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

21 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1692 А] 

 УДК 025.5:004.77](477) 

050 Серійні видання. Періодика 

На ступінь кандидата 

2535. Ковальчук О. О. Трансформація журналу "Жінка" у плюралістичному 

демократичному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із 

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

Олена Олексіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики, [Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Львів, 2019. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2216 А] УДК 050.489-055.2:321.7](477) 

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

Дослідження засобів масової інформації та комунікації 

На ступінь кандидата 

2536. Александров П. М. Медійні інтерпретації сучасних загроз : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.04 "Теорія 

та історія журналістики" / Александров Павло Миколайович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. 

— [2019-2361 А] УДК 07:316.77 

2537. Гаркавенко Ю. С. Мас-медійні джерела гетеростереотипізації України: 

комунікаційний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : спец. 27.00.01 "Теорія та історія соц. комунікацій" / Гаркавенко Юлія 

Станіславівна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпро, 2019. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 120 пр. — [2019-1970 А] УДК 07:316.77](477) 

070 Газети. Преса. Журналістика 

На ступінь кандидата 

2538. Пастушина В. М. Ідея державності України в журналах "Сурма" та 

"Розбудова Нації" : (міжнар. контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Пастушина Василь Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2259 А] 

 УДК 070.48:321.011(=161.2)](4)"1927/1934" 

2539. Яблонський М. Р. Журналістська та редакційно-видавнича діяльність 

Петра Волиняка : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. 

комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / Яблонський Максим 

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

Українки]. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — 

[2019-2757 А] УДК 070(71=161.2)"19"(092) 
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1 ФІЛОСОФІЯ. ПСИХОЛОГІЯ 

1/14 Філософія 

На ступінь кандидата 

2540. Данилов Д. А. Трансформація поняття "дг'яна" у вченні йоґи : (іст.-

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

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Данилов Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). 
— 130 пр. — [2019-2213 А] УДК 1:233-852.5Йог](540)(091) 

2541. Загребельний І. В. Проблема секуляризації у творчій спадщині Гавриїла 

Костельника: критичний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. 

наук : [спец.] 09.00.11 "Релігієзнавство" / Загребельний Ігор Васильович ; НАН 
України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Ко-

роленка]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-1816 А]

 УДК 141.4(477)(092) 

2542. Захаріна М. І. Феномен цілісної людини в системі філософсько-релігій-

них ідей В. В. Зеньковського: соціальний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / 

Захаріна Марина Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Чернігів. нац. 

технол. ун-т]. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 100 пр. — 

[2019-2547 А] УДК 111.32:2-18](477)(092) 
2543. Зіневич А. С. Людина і світ в екзистенціальній філософії Г. Марселя та 

Е. Мінковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 

спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Зіневич Анастасія Сергіївна ; НАН України, Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). 

— 100 пр. — [2019-2215 А] УДК 141.32(44)"19"(092) 
2544. Костроміна Г. М. Філософська концептуалізація соціального потенціалу 

знання у векторі сталого розвитку суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Костроміна Ганна Михайлівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 14—17 (30 назв). — 100 пр. — [2019-2395 А] УДК 141.7 

2545. Костюк О. П. Зачіска як культурно-антропологічний феномен у кон-

текстах ініціації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
спец. 09.00.04 "Філос. антропологія, філософія культури" / Костюк Ольга Петрівна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шев-

ченка"]. — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — 

[2019-1657 А] УДК 130.2:391.5 

2546. Нікітіна З. І. Концепція знання Теофана Прокоповича в європейському 
історико-філософському контексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Нікітіна Зорина Ігорівна ; НАН 

України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 150 пр. — [2019-2028 А] УДК 141(477)"16/17"(092) 

159.9 Психологія 

На ступінь доктора 

2547. Балахтар В. В. Психологія становлення особистості фахівця з соціальної 

роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.05 
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"Соц. психологія; психологія соц. роботи" / Балахтар Валентина Візіторівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2019. — 46 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 39—43. — 100 пр. — [2019-2365 А] УДК 159.923.2:364-051 

2548. Гальцева Т. О. Психологічні засади навчальної самоефективності до-

рослих в умовах неперервної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гальцева Тетяна Олексіїв-

на ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Біб-

ліогр.: с. 29—32 (33 назви). — 100 пр. — [2019-1605 А] УДК 159.923.2:374.7 

2549. Завязкіна Н. В. Клініко-психологічна діагностика в судовій експерто-
логії обмеженої осудності та дієздатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Завязкіна Наталія Володимирівна ; 

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

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39. — 

100 пр. — [2019-2492 А] УДК 159.97:340.6 
2550. Ігнатович О. М. Психологічні основи розвитку фахової інноваційної 

культури педагогічних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Ігнатович Олена 

Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 37—39. — 100 пр. — [2019-1817 А] УДК 159.92:37.091.12 

2551. Католик Г. В. Концепція Я дитячого практичного психолога : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. 

психологія" / Католик Галина Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2019. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 

(54 назви). — 100 пр. — [2019-2079 А] УДК 159.922.7-051:159.923.2 

2552. Клименко І. В. Теорія і практика психологічного забезпечення 

професійної підготовки поліцейських : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
психол. наук : [спец.] 19.00.06 "Юрид. психологія" / Клименко Ігор Володимирович ; 

М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — 46 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—43. — 100 пр. — [2019-1821 А] 

 УДК 159.9:351.74(477) 
2553. Клочек Л. В. Психологія соціальної справедливості у педагогічній 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Клочек Лілія Валентинівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 44, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 39—43 (46 назв). — 100 пр. — [2019-2706 А] 
 УДК 159.922.7:316.613.5 

2554. Крамченкова В. О. Психологія функціонування сімейної системи при 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Крамченкова Віра Олександрівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — 

Харків, 2019. — 33 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (47 назв). — 100 пр. — [2019-

2332 А] УДК 159.922.27:[173.7:613.84 

2555. Лисенкова І. П. Детермінанти емоційного розвитку дітей з когнітивними 

порушеннями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 
19.00.08 "Спец. психологія" / Лисенкова Ірина Петрівна ; Нац. акад. пед. наук 

України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка. — Київ, 2019. — 

41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 31—35 (42 назви). — 100 пр. — [2019-2459 А]

 УДК 159.942-053.2-056.36 
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2556. Павлюк М. М. Психологія розвитку самостійності майбутнього 

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

"Пед. та вік. психологія" / Павлюк Марія Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2019. — 42 с. : іл. — Бібліогр.: с. 36—40 

(35 назв). — 100 пр. — [2019-1829 А] УДК 159.923.2-057.875 

2557. Потапчук Н. Д. Психологія чуток в умовах надзвичайної ситуації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.09 

"Психологія діяльності в особливих умовах" / Потапчук Наталія Дмитрівна ; Держ. 

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

ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—38 (40 назв). — 100 пр. — [2019-2192 А] УДК 159.922.27:316.77]:614.8 

2558. Садова М. А. Теорія та практика професійної відповідальності особис-

тості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.01 

"Заг. психологія, історія психології" / Садова Мирослава Анатоліївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч-

никова]. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36. — 100 пр. — [2019-

2130 А] УДК 159.923.2 

2559. Сірко Р. І. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки 

майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.09 "Психологія діяльності в особливих 

умовах" / Сірко Роксолана Іванівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. 

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

2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—38 (63 назви). — 100 пр. — [2019-2197 А] 

 УДК 159.92:[378.147:614.8-051 

2560. Соколова Г. Б. Теоретико-методичні засади психологічного супроводу 

школярів із синдромом Дауна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. 

наук : [спец.] 19.00.08 "Спец. психологія" / Соколова Ганна Борисівна ; Нац. акад. 

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

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—36 (30 назв). — 100 пр. — [2019-1910 А]

 УДК 159.922.76:373.3/.5.013.77 

2561. Тепляков М. М. Психосемантичний аналіз трансформації свідомості 

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

19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Тепляков Микола Миколайович ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — Київ, 2019. — 44 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 38—41. — 100 пр. — [2019-2310 А] УДК 159.922 

На ступінь кандидата 

2562. Вавілова А. С. Деструктивний перфекціонізм як чинник тривожно-де-

пресивних патернів у підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Вавілова Альона Сергіївна ; 

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

с. 15—17. — 100 пр. — [2019-2055 А] УДК 159.922.83:616.89-008.454 

2563. Гладкевич М. І. Психологічні умови формування життєвих планів у 

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гладкевич Мар'яна Ігорівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-2689 А] УДК 159.922.8 

2564. Горбатих В. В. Індивідуальні особливості самоставлення старшого 

дошкільника в структурі життєвих орієнтацій : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Горбатих 

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

— Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

2692 А] УДК 159.922.73-053.4 

2565. Гранкіна-Сазонова Н. В. Смислові та емоційно-регуляторні передумови 

оптимального функціонування особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Сазонова Наталя Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2326 А] 

 УДК 159.923.2 

2566. Грузинська І. М. Психологічні умови розвитку творчої уяви дітей 

старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Грузинська Ірина Миколаївна ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2693 А] УДК 159.954.4-053.4 

2567. Калязіна Т. В. Психологічні умови попередження проявів віктимності в 

інтелектуально обдарованих підлітків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Калязіна Тетяна Віталіївна ; 

Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, [Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2454 А] УДК 159.922.83:159.928.23 

2568. Лобанова А. О. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно 

від схильності до ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : [спец.] 19.00.01 "Заг. психологія, історія психології" / Лобанова Аліна 

Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-2720 А] УДК 159.956.3 

2569. Мухіна Л. М. Психологічні особливості розвитку конфліктологічної 

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

психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Мухіна Людмила Михай-

лівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлин-

ського]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 104 пр. — 

[2019-1746 А] УДК 159.922.8:316.48]:[378.147:37.011.3-051 

2570. Недвига О. В. Психологічне забезпечення професійної діяльності військово-

службовців-саперів в особливих умовах діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

умовах" / Недвига Олег Вячеславович ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана 

Черняховського, [Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України]. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2649 А] 

 УДК 159.98:358.231 

2571. Проскурня А. С. Типологічні особливості перфекціонізму як детермі-

нанти виникнення афективних розладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.04 "Мед. психологія" / Проскурня Аліна Сергіївна ; 

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—21. — 

100 пр. — [2019-2662 А] УДК 159.972:17.036.2 

2572. Українець Л. П. Соціально-психологічні особливості самообмеження 

особистості в період ранньої дорослості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : [спец.] 19.00.05 "Соц. психологія; психологія соц. роботи" / 
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Українець Людмила Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18. — 

100 пр. — [2019-1795 А] УДК 159.923.33:159.922.6-053.81 

2573. Хабірова Л. І. Формування творчої ініціативи підлітків у процесі розв'я-

зання учбових задач : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 

[спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Хабірова Лариса Ігорівна ; Нац. ун-т 

"Остроз. акад.", [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Острог (Рівнен. обл.), 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2749 А]

 УДК 159.922.8:37.091.322 

2574. Харченко А. О. Психологічні особливості структури травматичного 

емоційного досвіду демобілізованих учасників бойових дій в Україні з постстресо-

вою психологічною дезадаптацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Андрій Олександрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 

19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2019-2474 А] 

 УДК 159.942:355.291.1.09 

2575. Шелег Т. В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкіль-

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

19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Шелег Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2356 А] 

 УДК 159.922.7:373.3.015.31 

2576. Щурик І. М. Психолого-педагогічні чинники оптимізації внутрішньої 

картини здоров'я підлітків з набутими вадами опорно-рухового апарату : автореф. 

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

психологія" / Щурик Ірина Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-2756 А] УДК 159.922.8-056.29 

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія  

та логіка науки 

На ступінь кандидата 

2577. Шохов О. С. Стратегії дослідження комунікації: парадигмальний аспект : 

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

"Діалектика і методологія пізнання" / Шохов Олександр Сергійович ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-1959 А] УДК 167:316.77 

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія 

На ступінь кандидата 

2578. Сабадуха М. В. Соціальна справедливість як підґрунтя формування гро-

мадянського суспільства: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. на здобуття 

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

історії" / Сабадуха Марина Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

— Житомир, 2019. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. 

— [2019-2263 А] УДК 177.9:316.75 

2579. Ходанич Ю. М. Милосердя як аксіологічний феномен: соціально-

філософський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : 
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[спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ходанич Юрій Михайлович ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Київ, 2019. — 

15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 104 пр. — [2019-1958 А] УДК 177.72 
2580. Штепа О. О. Правова ментальність українського етносу як чинник су-

часного вітчизняного державотворення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. філос. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Штепа 
Олексій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т 
ім. Григорія Сковороди", [Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Переяслав-
Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. 
— [2019-2598 А] УДК 172(=161.2):342.1(477) 

2 РЕЛІГІЯ. ТЕОЛОГІЯ (БОГОСЛОВ'Я) 

На ступінь доктора 

2581. Хромець В. Л. Богословська освіта як феномен релігійного та світського 
освітнього простору України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. 
наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Хромець Віталій Леонідович ; Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—36 (31 назва). — 
100 пр. — [2019-1797 А] УДК 2-75(477) 

На ступінь кандидата 

2582. Бельдій О. В. Символіка кольору в релігійних культурах : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / 
Бельдій Оксана Вячеславівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. 
— 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1882 А] 

 УДК 2-256.6-026.613 
2583. Невмержицька О. М. Релігійно-філософська естетична аксіологія : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігіє-
знавство" / Невмержицька Олена Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 
— Київ, 2019. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2027 А] 

 УДК 2-1:124.5-029:111.852 

27 Християнство 

На ступінь доктора 

2584. Говорун С. М. Теоретичні засади православної еклезіології у її істо-
ричному розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 
спец. 09.00.14 "Богослов'я" / Говорун Сергій Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова. — Київ, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—22 (68 назв). 
— 100 пр. — [2019-1923 А] УДК 271.2-72-1(091) 

2585. Соколовський О. Л. Ґенеза христологічної доктрини у християнській 
теології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.11 
"Релігієзнавство" / Соколовський Олег Леонідович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-
манова, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: 
с. 30—34 (51 назва). — 100 пр. — [2019-1869 А] УДК 27-1-31 

На ступінь кандидата 

2586. Гура В. О. Есхатологія християн віри євангельської (п'ятидесятників) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.14 "Бого-
слов'я" / Гура Віталій Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 
2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-
2068 А] УДК 279.15-1 
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2587. Ломачинська С. В. Релігійна Інтернет-комунікація у місійній діяльності 

християнських церков в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.11 "Релігієзнавство" / Ломачинська Світлана Володимирів-

на ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир, 2019. — 17 с., включ. обкл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2338 А] 

 УДК 27-76:004.77](477) 

2588. Русин І. І. Місіональна теологія Леслі Ньюбігіна : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.14 "Богослов'я" / Русин Іван 

Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2035 А] УДК 27-1-76(73)"19"(092) 

2589. Станкевич В. А. Новозавітна теологія учнівства та її актуалізація в 

сучасних євангельських практиках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філос. наук : спец. 09.00.14 "Богослов'я" / Станкевич Віталій Анатолійович ; Нац. 

пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2139 А] УДК 27-1-246 

2590. Трегуб Г. А. Дивергентні процеси в конфесіях пізнього протестантизму 

України другої половини ХХ — початку ХХІ століть: зовнішні та внутрішні чин-

ники : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : [спец.] 09.00.11 

"Релігієзнавство" / Трегуб Ганна Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т 

філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України]. — Київ, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (12 назв). — 104 пр. — [2019-2143 А] УДК 274(477)"195/201" 

3 СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія 

На ступінь доктора 

2591. Дембіцький С. С. Розробка соціологічних тестів: методологія і практики 

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

22.00.02 "Методологія та методи соціол. дослідж." / Дембіцький Сергій Сергійович ; 

НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2019. — 28 с. — Бібліогр.: с. 24—27 (37 назв). 

— 100 пр. — [2019-2488 А] УДК 303.1 

2592. Кудлаєнко С. В. Формування механізмів реалізації соціальної політики 

за умов розвитку євроінтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка 

і політика" / Кудлаєнко Сергій Володимирович ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—38 (43 назви). — 100 пр. 

— [2019-2637 А] УДК 304.4:339.924 

31 Демографія. Соціологія. Статистика 

311 Статистика як наука. Теорія статистики 

На ступінь доктора 

2593. Лазебник Ю. О. Методологічні засади статистичного оцінювання якості 

зайнятості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.10 

"Статистика" / Лазебник Юлія Олександрівна ; Держ. служба статистики України, 

Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. — Київ, 2019. — 39 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 32—36 (45 назв). — 100 пр. — [2019-1985 А] УДК 311.212:331.5-021.4 
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314 Демографія. Вивчення народонаселення 

На ступінь кандидата 

2594. Суходольська А. С. Соціальне сирітство в Україні: демографічні 
аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 
"Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Суходольська Анна 
Сергіївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 
2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2351 А] 

 УДК 314.02:316.614-058.862](477) 

316 Соціологія 

На ступінь доктора 

2595. Глебова Н. І. Специфіка соціальної компетентності фахівців водного 
транспорту в умовах сучасного ринку праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Глебова Наталя 
Іванівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 31—36 
(47 назв). — 100 пр. — [2019-2614 А] УДК 316.64:656.6-051 

2596. Голіков О. С. Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціаль-
ного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : [спец.] 22.00.01 
"Теорія та історія соціології" / Голіков Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). — 
150 пр. — [2019-1844 А] УДК 316.2 

2597. Кухта М. П. Соціальний потенціал людей старшого віку в сучасному 
українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. наук : 
[спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Кухта Мирослава Павлівна ; НАН 
України, Ін-т соціології. — Київ, 2019. — 29 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 25—28 
(39 назв). — 100 пр. — [2019-1619 А] УДК 316.346.32-053.9(477) 

2598. Симончук О. В. Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний 
потенціал класового аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 
наук : [спец.] 22.00.03 "Соц. структури та соц. відносини" / Симончук Олена 
Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. — Київ, 2019. — 32 с. — 
Бібліогр.: с. 28—32 (41 назва). — 100 пр. — [2019-1790 А] УДК 316.342.2 

2599. Скокова Л. Г. Культурні практики в сучасному суспільстві: теоретичні 
підходи та емпіричні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра соціол. 
наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Скокова Людмила Георгіївна ; 
НАН України, Ін-т соціології. — Київ, 2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 26—30 
(41 назва). — 100 пр. — [2019-2582 А] УДК 316.7 

2600. Слюсар В. М. Насилля як субстанційна характеристика соціальних 
трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 
09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Слюсар Вадим Миколайович ; Нац. 
акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — 
Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 29—36 (61 назва). — 100 пр. — [2019-2471 А] 

 УДК 316.485.26:316.422 

На ступінь кандидата 

2601. Бойко Д. М. Речі в інструментарії символічного насильства в пост-
сучасному суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 
[спец.] 22.00.01 "Теорія та історія соціології" / Бойко Дмитро Миколайович ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2019-1841 А] УДК 316.2 
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2602. Буряк І. В. Моніторинг соціально-економічної діяльності домогоспо-

дарств в умовах формування нової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 

економіка і політика" / Буряк Ірина Володимирівна ; Харків. нац. екон. ун-т 

ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-2004 А] УДК 316.334.2:330.526.32 

2603. Ващинська І. І. Соціальні ідентичності та групові лояльності в 

сучасному українському суспільстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Ващинська Ірина 

Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2530 А] УДК 316.347:316.454.5](477) 

2604. Зацерківна М. О. PR-технології у формуванні іміджу закладів вищої 

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

комунікацій : [спец.] 27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Зацерківна 

Марина Олексіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — 

Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1612 А] 

 УДК 316.77:659.44]:[378.094:7 

2605. Кондес Т. В. Соціально-психологічні особливості формування здо-

ров'язберігаючих компетентностей майбутніх фахівців соціономічного профілю : 

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

психологія; психологія соц. роботи" / Кондес Тетяна Василівна ; Східноукр. нац. ун-т 

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

Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2019-1850 А] УДК 316.6:613:[378.147:33 

2606. Коржова Т. В. Професійна підготовка фахівців зі зв'язків з громад-

ськістю в закладах вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

технології" / Коржова Тетяна Василівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-1617 А] УДК 316.77-051:378.147](477) 

2607. Кришовська О. О. Соціально-психологічні умови міжособистісного 

взаєморозуміння в інтернет-спілкуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Кришовська Олександра Олександрівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН 

України. — Київ, 2019. — 17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. 

— [2019-2713 А] УДК 316.772:004.738.5 

2608. Немеш А. М. Соціально-комунікаційні технології взаємодії міжнародних 

неурядових організацій та правлячого політичного класу : (з досвіду балт. країн) : 

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

27.00.06 "Приклад. соц.-комунікац. технології" / Немеш Анна Миколаївна ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2650 А] УДК 316.77:327 

2609. Пак І. В. Академічна культура українського студентства: фактори 

формування та особливості прояву : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. соціології" / Пак Інна В'ячеславівна ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-2653 А] УДК 316.723:378.091.8 

2610. Пилипенко Я. С. Соціальна темпоральність регіональних конфліктів : 

(на прикладі воєн. конфлікту на Сході України: 2014—2019 рр.) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та галуз. 

соціології" / Пилипенко Яна Сергіївна ; Класич. приват. ун-т, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

2577 А] УДК 316.485.6(477.6)"2014/2019":316.75"7" 

2611. Половая Н. О. Практики впровадження електронних технологій на-

вчання в закладах вищої освіти технічного спрямування: соціокультурний вимір : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : [спец.] 22.00.04 "Спец. та 

галуз. соціології" / Половая Наталія Олександрівна ; Класич. приват. ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

2659 А] УДК 316.74:[378.091.33:004.9 

2612. Фролова Л. Б. Психологічний вплив дитячо-батьківських відносин на 

соціальну адаптацію молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Фролова Лілія Борисівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — 

Сєвєродонецьк (Луган. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — 

[2019-1874 А] УДК 316.613.4-053.5:316.362.1 

32 Політика 

На ступінь доктора 

2613. Гоцуляк В. М. Теоретико-методологічне осмислення суспільно-політич-

ної думки ранньомодерної України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Гоцуляк Володимир 

Михайлович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 32 с. — 

Бібліогр.: с. 26—29 (41 назва). — 100 пр. — [2019-1766 А] 

 УДК 32:316.65](477)"15/17" 

На ступінь кандидата 

2614. Рябченко Е. В. Європеїзація міграційної політики Республіки Кіпр : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Рябченко Евеліна Василівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. 

обл.), 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2128 А] 

 УДК 32:314.15](564.3:4) 

321 Форми політичної організації. Держава як політична влада 

На ступінь кандидата 

2615. Алієв А. М. Сервісна політика держави: принципи та механізми реа-

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

"Політ. ін-ти та процеси" / Алієв Аббас Мамед огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-2241 А] УДК 321.02:35.077 

2616. Звездова О. О. "Де-факто держави" на пострадянському просторі : 

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

проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Звездова Олеся Олександрівна ; 

Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1613 А] УДК 321.013(47+57):327(4-11) 

2617. Ковальов А. В. Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна: 

теоретичний та практичний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

політ. наук : [спец.] 23.00.01 "Теорія та історія політ. науки" / Ковальов Андрій 
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Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1847 А] УДК 321.7.01(73)(092) 

323/324 Внутрішні справи. Внутрішня політика 

323/324(477) Внутрішня політика України 

На ступінь кандидата 

2618. Піддубний С. А. Державна політика в сфері захисту сім'ї в умовах 

суспільно-політичної кризи України : (на прикладі Донец. обл.) : автореф. дис. на 

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

Піддубний Сергій Анатолійович ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1831 А] 

 УДК 323:364.4:316.36](477.62) 

327 Міжнародні зв'язки. Світова політика. Зовнішня політика 

На ступінь кандидата 

2619. Герасимович В. А. Переговори як спосіб врегулювання політичних 

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

23.00.02 "Політ. ін-ти та процеси" / Герасимович Вадим Анатолійович ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 12—14 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-1764 А] УДК 327.56:341.76 

327(100-87) Зовнішня політика зарубіжних країн 

На ступінь кандидата 

2620. Вилінський С. І. "М'яка сила" у зовнішній політиці Федеративної Рес-

публіки Німеччина щодо держав Центральної Азії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. систем та 

глобал. розвитку" / Вилінський Святослав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 120 пр. — [2019-2243 А]

 УДК 327.8(430:575) 

2621. Гринько О. І. Регіональна політика Європейського Союзу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 "Політ. ін-ти та 

процеси" / Гринько Олександра Ігорівна ; Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь 

(Донец. обл.), 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — 

[2019-1925 А] УДК 327(4-6ЄС) 

2622. Лимар М. Ю. Американський чинник у європейських інтеграційних 

процесах в період президентства Барака Обами : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

розвитку" / Лимар Маргарита Юріївна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — 

Миколаїв, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1898 А]

 УДК 327(73):327.39(4)]"2009/2017" 

2623. Макуха Ю. В. Інтеграційні стратегії країн АСЕАН в контексті су-

спільно-політичної модернізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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

Макуха Юрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1780 А] 

 УДК 327:339.923](59) 
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2624. Погоріла Н. О. Проблеми та перспективи реалізації стратегії гло-
бального лідерства США в сучасній системі міжнародних відносин : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : [спец.] 23.00.04 "Політ. проблеми міжнар. 
систем та глобал. розвитку" / Погоріла Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — 
[2019-1627 А] УДК 327.8(73):327(100) 

327(477) Зовнішня політика України 

На ступінь кандидата 

2625. Ференс Б. В. Транснаціоналізація політичного простору України та ЄС : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.04 "Політ. 
проблеми міжнар. систем та глобал. розвитку" / Ференс Богдан Володимирович ; 
Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Дипломат. акад. України]. — Миколаїв, 
2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2237 А] 

 УДК 327(477:4-6ЄС) 

33 Економіка. Економічні науки 

330 Економіка загалом 

На ступінь доктора 

2626. Березіна С. Б. Соціальні ризики: чинники та напрями мінімізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, 
економіка праці, соц. економіка і політика" / Березіна Світлана Борисівна ; НАН 
України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2019. — 35 с. : іл. 
— Бібліогр.: с. 28—31. — 150 пр. — [2019-2683 А] УДК 330.131.7:316.4 

2627. Бурлай Т. В. Регулювання соціально-економічної конвергенції у процесі 
європейської інтеграції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 
наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бурлай Тетяна Вікторівна ; 
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". — Київ, 2019. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (57 назв). — 150 пр. — [2019-1968 А] 

 УДК 330.16:330.59:339.924](477) 
2628. Вірченко В. В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному 

економічному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 
[спец.] 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Вірченко Володимир 
Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 31—38 (70 назв). — 100 пр. — [2019-2209 А] 

 УДК 330.341.1:347.77]:339.9 
2629. Кальницька М. А. Стратегія та механізми системної модернізації 

соціальної сфери економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кальницька Марина 
Анатоліївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Держ. ВНЗ 
"Ужгород. нац. ун-т"]. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36 
(48 назв). — 100 пр. — [2019-1980 А] УДК 330.342.146(477) 

2630. Карпенко А. В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу 
в національній інноваційній системі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / 
Карпенко Андрій Володимирович ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 
2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—37 (83 назви). — 100 пр. — [2019-2703 А] 

 УДК 330.341.1:005.336.4 
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2631. Коваленко А. О. Стратегічне планування сталого розвитку України: 

природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

охорони навколиш. середовища" / Коваленко Андрій Олексійович ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН 

України". — Київ, 2019. — 45 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—42 

(84 назви). — 100 пр. — [2019-2707 А] УДК 330.34:330.15](477) 

2632. Нікитенко Д. В. Інституціоналізація інвестиційної безпеки України : 

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

упр. нац. госп-вом" / Нікитенко Дмитро Валерійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 

(60 назв). — 100 пр. — [2019-2189 А] УДК 330.322.02(477) 

На ступінь кандидата 

2633. Гончарук І. В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах 

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

08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Гончарук Інна Василівна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-2211 А] УДК 330.057.7:339.5 

2634. Лазоренко В. В. Моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства 

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

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

Віталій Валерійович ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", [Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т]. — Полтава, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2458 А] УДК 330.45:658.15 

2635. Навроцька І. І. Державна політика зайнятості в трансформаційних 

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

"Екон. теорія та історія екон. думки" / Навроцька Ірина Іванівна ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). 

— 100 пр. — [2019-1943 А] УДК 330.1:[331.5.02:330.342-044.922 

2636. Оніпко Т. А. Інноваційно-кластерний розвиток як чинник зростання 

конкурентоспроможності економічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / 

Оніпко Тетяна Анатоліївна ; ВНЗ Укоопспілка "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". 

— Полтава, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 (25 назв). — 100 пр. — [2019-

2467 А] УДК 330.341.1 

2637. Потапенко Д. О. Державно-приватне партнерство в реалізації іннова-

ційного потенціалу національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Потапенко 

Денис Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — 

Київ, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2191 А] 

 УДК 330.322.16 

331 Праця. Зайнятість. Робота. Економіка праці. Організація праці 

На ступінь кандидата 

2638. Зелена М. І. Формування компенсаційного пакету як інструменту 

мотивації персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. 
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економіка і політика" / Зелена Марія Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — 

Хмельницький, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 

(31 назва). — 100 пр. — [2019-2624 А] УДК 331.101.3:334.716 

2639. Остапченко К. П. Формування компенсаційної системи в бюджетній 

сфері України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Крістіна Павлівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1862 А] 

 УДК 331.108.5:331.2:658.115](477) 

2640. Ярчук А. В. Управління продуктивністю праці в системі забезпечення 

якості життя населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

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

Ангеліна Володимирівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Таврійс. держ. 

агротехнол. ун-т]. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-1880 А] УДК 331.101.6:330.59 

332 Регіональна економіка. Територіальна економіка.  

Економіка землі. Економіка житла 

На ступінь доктора 

2641. Куцмус Н. М. Розвиток сільської економіки в умовах глобалізації: 

теорія, методологія, гендерний вимір : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

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

Миколаївна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—36 (43 назви). — 100 пр. — [2019-1854 А] 

 УДК 332.14:305](1-22) 

2642. Оболенцева Л. В. Теоретико-методологічні засади управління конку-

рентоспроможністю промислових комплексів регіонів : автореф. дис. на здобуття 

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

економіка" / Оболенцева Лариса Володимирівана ; НАН України, Н.-д. центр 

індустр. проблем розвитку, [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. 

— Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 100 пр. — 

[2019-2727 А] УДК 332.14:334.716 

2643. Панасюк В. М. Соціальна інфраструктура регіонів України: сучасний 

інструментарій інформаційного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Панасюк Валентина Миколаївна ; Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [Запоріз. 

нац. ун-т]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (41 назва). — 

100 пр. — [2019-2573 А] УДК 332.12:36 

2644. Франів І. А. Розміщення підприємств в контексті реструктуризації еко-

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

спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / Франів Ігор Андрійович ; 

Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, [ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права"]. — 

Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—36. — 100 пр. — [2019-2592 А] 

 УДК 332.13:334.7 

На ступінь кандидата 

2645. Євдокімов О. В. Організаційне забезпечення функціонування та роз-

витку об'єднаних територіальних громад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. екон. наук : спец. 08.00.05 "Розвиток продукт. сил і регіон. економіка" / 

Євдокімов Олександр Валерійович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-1893 А] УДК 332.1:352 

2646. Константінова О. В. Еколого-економічні засади використання земельно-

ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. на здобуття 

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

охорони навколиш. середовища" / Константінова Олена Вікторівна ; Львів. нац. 

аграр. ун-т, [Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2086 А] 

 УДК 332.3:502.171](1-751) 

2647. Славута О. І. Організаційно-економічні аспекти удосконалення функціо-

нування сфери водопостачання та водовідведення в регіонах України : автореф. дис. 

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

регіон. економіка" / Славута Олена Іванівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника", [Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова]. — 

Івано-Франківськ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19. — 

100 пр. — [2019-2420 А] УДК 332.14:628.1/.2](477) 

2648. Торб'як Б. М. Оцінювання привабливості та прогнозування розвитку 

фармацевтичних ринків в регіонах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Богдан Михайлович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-1871 А] УДК 332.144:339.146:615 

334 Форми організації та співробітництва в економіці 

На ступінь доктора 

2649. Іжевський П. Г. Управління мережевою взаємодією в бізнес-системах та 

бізнес-процесах підприємств АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Іжевський Павло 

Григорович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Кам'янець-

Подільський (Хмельниц. обл.), 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 

(48 назв). — 100 пр. — [2019-1931 А] УДК 334.7.02:631.1 

На ступінь кандидата 

2650. Бєлобородова М. В. Організаційно-економічне забезпечення екологічної 

відповідальності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

навколиш. середовища" / Бєлобородова Марія Валеріївна ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. 

політехніка". — Дніпро, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-2206 А] УДК 334.716:502.13 

2651. Каргін Б. Б. Впровадження інноваційних інформаційних технологій у 

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

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

Борисович ; ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2629 А] 

 УДК 334.716:004.9 
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2652. Мороз С. Г. Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мороз Світлана Геннадіївна ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т 

економіки і торгівлі"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2646 А] УДК 334.025.12(477) 

336 Фінанси 

На ступінь доктора 

2653. Гудзь Т. П. Управління фінансовою рівновагою підприємства : автореф. 

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

кредит" / Гудзь Тетяна Павлівна ; Одес. нац. екон. ун-т, [ВНЗ Укоопспілки "Полтав. 

ун-т економіки і торгівлі"]. — Одеса, 2019. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 

(45 назв). — 100 пр. — [2019-1926 А] УДК 336.02:658.15 

2654. Пасічний М. Д. Бюджетно-податкова та монетарна політика економіч-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пасічний Микола Дмитрович ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 37 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 30—35 

(56 назв). — 100 пр. — [2019-2509 А] УДК 336.143+336.22]:330.34 

2655. Полчанов А. Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в умовах 

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

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Полчанов Андрій Юрійович ; Нац. 

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

технол. ун-т]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—35 (45 назв). — 

150 пр. — [2019-2345 А] УДК 336.02:355.4-021.68 

2656. Раделицький Ю. О. Місцеві бюджети в контексті фінансової децентра-

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Раделицький Юрій Орестович ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(48 назв). — 100 пр. — [2019-1906 А] УДК 336.14:352](477) 

На ступінь кандидата 

2657. Біла Д. В. Регулювання діяльності страхових компаній в Україні : авто-

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

і кредит" / Біла Дарина Валеріївна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

2002 А] УДК 336.025.12:368.03](477) 

2658. Бобрівець В. В. Податкове стимулювання благодійництва: зарубіжна 

практика та перспективи України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Бобрівець Віталій Володи-

мирович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (15 назв). — 150 пр. — [2019-2048 А] 

 УДК 336.225.66:364-32-027.564.2 

2659. Давидова І. І. Фінансове забезпечення економічного розвитку країни : 

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

фінанси і кредит" / Давидова Ірина Іванівна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2452 А]

 УДК 336.02(477) 
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2660. Демиденко В. І. Податкове регулювання розвитку суб'єктів малого 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Демиденко Владислав Ігорович ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). — 

100 пр. — [2019-2489 А] УДК 336.225.3:334.722](477) 

2661. Демченко А. М. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі 

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

"Гроші, фінанси і кредит" / Демченко Андрій Михайлович ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. 

справи". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21. — 100 пр. — [2019-

2170 А] УДК 336.71(477) 

2662. Дрозд І. В. Організаційно-функціональна трансформація банківського 

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

наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дрозд Ірина Володимирівна ; Держ. 

ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-2696 А] УДК 336.71-044.922 

2663. Дудка М. О. Фінансове забезпечення стійкого розвитку суб'єктів агро-

промислового сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Дудка Майя Олександрівна ; 

Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1690 А] УДК 336:338.436 

2664. Завистовська Г. І. Урядовий фінансовий контроль в Україні: пріо-

ритетні напрями розвитку та підвищення ефективності : автореф. дис. на здобуття 

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

Завистовська Ганна Іполітівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

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

100 пр. — [2019-2175 А] УДК 336.025.12(477) 

2665. Іваськевич Х. І. Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Іваськевич Христина Ігорівна ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1735 А] УДК 336.148(477) 

2666. Кисіль С. С. Банківське кредитування інноваційного розвитку сільсько-

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

наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кисіль Світлана Сергіївна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 120 пр. — [2019-

2455 А] УДК 336.77:336.71]:631.1 

2667. Коломієць В. Л. Державний банк розвитку в інституційній структурі 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Коломієць Вадим Лазаревич ; Держ. ВНЗ 

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

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1982 А] 

 УДК 336.711:330.34](477) 

2668. Кравець В. І. Фінансова політика в умовах економічних перетворень : 

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

фінанси і кредит" / Кравець Владислав Іванович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 

2019. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-2020 А] УДК 336.02(477) 
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2669. Кривіцький В. Б. Митний контроль у протидії ризикам і загрозам 
митної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кривіцький Віктор Броніславович ; 
Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(13 назв). — 150 пр. — [2019-2498 А] УДК 336.24-047.64:339.543](477) 

2670. Лубковський С. А. Прибуткове оподаткування в сфері гармонізації 
приватних та суспільних інтересів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Лубковський Сергій 
Анатолійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 
2019. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 1 7—19 (14 назв). — 100 пр. — 
[2019-2025 А] УДК 336.226 

2671. Льон І. М. Управління процесом монетизації економіки України в 
умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Льон Ігор Михайлович ; Держ. 
ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(19 назв). — 100 пр. — [2019-2255 А] УДК 336.74.02(477) 

2672. Петрушко Я. Р. Формування системи безпеки кредитної діяльності 
банків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
21.04.02 "Екон. безпека суб'єктів госп. діяльності" / Петрушко Ярина Ростиславівна ; 
М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 
100 пр. — [2019-2510 А] УДК 336.77-049.5:336.71](477) 

2673. Сегеда Л. М. Грошово-кредитна політика центрального банку в умовах 
фінансової нестабільності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Сегеда Людмила Миронівна ; Тернопіл. 
нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 
(36 назв). — 150 пр. — [2019-2132 А] УДК 336.711 

2674. Шльончак В. В. Ефективність кредитно-інвестиційної діяльності банків 
в умовах нестабільності банківської системи України : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Шльончак 
Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-2319 А] УДК 336.71:330.322](477) 

2675. Яриєв С. С. Інструменти фінансового ринку в управлінні ризиками 
банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 
"Гроші, фінанси і кредит" / Яриєв Самір Сафар огли ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 
ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(13 назв). — 100 пр. — [2019-2280 А] УДК 336.76:336.71 

2676. Ящук Т. А. Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах 
нестабільності ринку освітніх послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Ящук Тетяна 
Анатоліївна ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок", [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла 
Тичини]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (31 назва). — 
100 пр. — [2019-2760 А] УДК 336.14:378.014.543 

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління  

та планування в економіці. Виробництво. Послуги. Ціни 

На ступінь доктора 

2677. Бутенко В. М. Державне регулювання розвитку біоекономіки : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. 
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нац. госп-вом" / Бутенко Віра Михайлівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природо-
користування України. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—35 
(59 назв). — 100 пр. — [2019-2054 А] УДК 338.439.22.025.12 

2678. Корчинський І. О. Організаційно-економічні перетворення в аграрній 

сфері та формування її архітектоніки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Корчинський Іван 

Осипович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (51 назва). — 100 пр. — [2019-2496 А] 

 УДК 338.43.01 

На ступінь кандидата 

2679. Бондаренко Ю. Г. Механізм державного управління інвестуванням в 

рекреаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бондаренко Юлія Григорівна ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 18—22 (33 назви). — 100 пр. — [2019-1682 А] 

 УДК 338.242.4:330.322:338.48-53 

2680. Василенко Л. В. Організаційно-економічне забезпечення ринку хімічних 

засобів захисту рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Василенко Людмила Василівна ; 

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

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 130 пр. — [2019-2610 А] 

 УДК 338.433:632.934 

2681. Гончар Л. О. Формування державної стратегії управління змінами у 

сфері послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Гончар Лілія Олександрівна ; ВНЗ 

"Нац. акад. упр.". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (25 назв). 

— 120 пр. — [2019-2486 А] УДК 338.242.4:005.591:338.46 

2682. Гончаренко О. С. Еколого-економічне обґрунтування дематеріалізації 

процесів виробництва і споживання продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

охорони навколиш. середовища" / Гончаренко Олексій Сергійович ; Сум. держ. ун-т, 

[Одес. нац. політехн. ун-т]. — Суми, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2691 А] УДК 338.3:502 

2683. Дерев'янко В. М. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку націо-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Дерев'янко Вікторія Миколаївна ; 

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

обл.), 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (31 назва). — 

100 пр. — [2019-2620 А] УДК 338.2:005.336.4 

2684. Дяченко Ю. А. Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію 

інструментами біржового ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

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

Анатоліївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2071 А] 

 УДК 338.439.5:339.172 

2685. Леськів І. Ю. Інноваційно-інвестиційний механізм формування і роз-

витку ринку м'яса та м'ясної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Леськів Ігор 
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Юрійович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 

обл.), 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1941 А] УДК 338.439.5:637.5 

2686. Ляховець В. О. Економічний механізм розвитку ринку яловичини : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Ляховець Володимир Олегович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — 

Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (22 назви). — 150 пр. — 

[2019-2180 А] УДК 338.439.5:637.5'62 

2687. Масіна Л. О. Стратегічний контролінг в системі державного регулю-

вання національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Масіна Людмила Олек-

сандрівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2723 А] 

 УДК 338.24.025.12:005.21 

2688. Шевченко О. О. Механізм управління енергозбереженням в системі 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Шевченко Олег Олександрович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—

18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1840 А] УДК 338.24:620.9:378 

338(477) Економічне становище України 

На ступінь доктора 

2689. Бабич М. М. Продовольча безпека України: теорія, методологія, прак-

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бабич Микола Миколайович ; Миколаїв. нац. 

аграр. ун-т. — Миколаїв, 2019. — 45 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—43 (58 назв). — 

100 пр. — [2019-1601 А] УДК 338.439:351.863](477) 

2690. Завербний А. С. Економічна політика України в сфері енергетики в 

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Завербний Андрій Степанович ; 

Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—43 

(105 назв). — 100 пр. — [2019-1815 А] УДК 338.22:620.9](477):339.92 

2691. Маслак О. О. Формування та розвиток систем кластеризації націо-

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

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Маслак Олександр Олександро-

вич ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—38 (73 назви). — 100 пр. — [2019-1660 А] УДК 338(477):303.722.4 

2692. Мельник Ю. М. Регулювання розвитку промисловості у національній 

економіці: теорія і методологія : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. 

наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Мельник Юрій Мико-

лайович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. 

— 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — [2019-1988 А] 

 УДК 338.45.025.12(477) 

2693. Надвиничний С. А. Економічний розвиток аграрної сфери України : 

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

та упр. нац. госп-вом" / Надвиничний Сергій Анатолійович ; Миколаїв. нац. аграр. 

ун-т. — Миколаїв, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (51 назва). — 

100 пр. — [2019-1944 А] УДК 338.431:330.34](477) 
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2694. Овчар П. А. Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах 
трансформації національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Овчар Петро 
Андрійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". — Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 32—37 (46 назв). — 100 пр. — [2019-1704 А] УДК 338.47.025.12(477) 

2695. Свидрук І. І. Концептуально-методологічні засади становлення креа-
тивного менеджменту в Україні в умовах глобалізації та постіндустріалізації : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та 
упр. нац. госп-вом" / Свидрук Ірена Ігорівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, 
Львів. торг.-екон. ун-т. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 
(60 назв). — 100 пр. — [2019-2740 А] УДК 338.24:005.342 

На ступінь кандидата 

2696. Алішов Г. Н. Державне регулювання діяльністю транснаціональних 
компаній в процесі розвитку національної економіки : (на прикладі вир-ва продуктів 
харчування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Алішов Гамід Надір-огли ; ВНЗ 
"Нац. акад. упр". — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
120 пр. — [2019-2362 А] УДК 338.242.4:339.92](477) 

2697. Длугопольська Т. І. Фінансування соціальних видатків крізь призму 
забезпечення соціальної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Длугопольська Тетяна 
Ігорівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 15—18 (27 назв). — 150 пр. — [2019-1611 А] УДК 338.24.06:351.84](477) 

2698. Кубатко В. В. Державна політика детінізації економіки України з ураху-
ванням економіко-екологічних факторів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Кубатко Вікторія 
Василівна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 17—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1937 А] 

 УДК 338.24:336.225.67](477) 
2699. Оганесян В. С. Організаційно-економічний механізм забезпечення роз-

витку ринку продукції вівчарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Оганесян Валерік 
Самвелович ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. 
обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-
1861 А] УДК 338.439.5:637'63](477) 

2700. Петрух О. А. Державне регулювання інноваційного розвитку сфери 
охорони здоров'я України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 
спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Петрух Оксана Андріївна ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1865 А] 

 УДК 338.242.4:330.341.1:614](477) 

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини.  
Світова економіка. Світове господарство 

339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок 

На ступінь доктора 

2701. Дейнега І. О. Формування комплексу маркетингових комунікацій за-

кладів вищої освіти: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / 

Дейнега Інна Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. 

— Херсон, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (59 назв). — 100 пр. — 

[2019-1928 А] УДК 339.138:378.07 

На ступінь кандидата 

2702. Вітько Д. О. Детермінанти конкурентоспроможності компаній на аграр-

них ринках ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Вітько Даніїл 

Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2283 А] 

 УДК 339.137.2:339.924:338.439.5](4-6ЄС) 

2703. Левченко О. А. Фінансово-кредитний механізм активізації лізингової 

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

спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Левченко Олександр Анатолійович ; Держ. 

ВНЗ "Ун-т банк. справи". — Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (17 назв). — 150 пр. — [2019-2293 А] УДК 339.187.6:336.77](477) 

2704. Лещук Ю. А. Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції 

в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.03 

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Лещук Юлія Анатоліївна ; Житомир. нац. 

агроекол. ун-т, [Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Житомир, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2715 А] 

 УДК 339.172:338.43](477) 

2705. Овчаренко А. С. Формування та структуризація глобального ринку 

органічної агропродовольчої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Овчаренко Анна Сергіївна ; 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. — [2019-1705А] УДК 339.166.82-027.511:338.439.4:631.147 

2706. Пінчук Д. В. Регуляторна політика у сфері торгівлі лікарськими 

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

"Економіка та упр. нац. госп-вом" / Пінчук Денис Вікторович ; Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). 

— 100 пр. — [2019-2658 А] УДК 339.1.025.12:615 

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля 

На ступінь кандидата 

2707. Бережнюк І. І. Митне регулювання в системі економічної безпеки 

національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Бережнюк Іван Іванович ; Держ. 

фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, [Ун-т мит. справи та 

фінансів М-ва освіти і науки України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2604 А] 

 УДК 339.543.025.12 

2708. Педорченко А. Л. Економіко-організаційний механізм експорту насіння 

олійних культур та продуктів його переробки : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Педорченко Артем Леонідович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр 
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"Ін-т аграр. економіки", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 

Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — 110 пр. — [2019-1864 А]

 УДК 339.564:[631.053.01:633.85 

339.7 Міжнародні фінанси 

На ступінь кандидата 

2709. Бондаренко М. І. Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах 

глобальних трансформацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бондаренко Михайло 

Ігорович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1885 А] УДК 339.727:330.322 

2710. Лаба І. З. Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в 

малих відкритих економіках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Лаба Ірина Зінонівна ; 

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—19 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1825 А] 

 УДК 339.727.2:338.23(100) 

2711. Пашаєв Т. Г. Інструменти фінансової підтримки регіонального еко-

номічного розвитку в ЄС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Пашаєв Техрун Горхмаз 

огли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2656 А] УДК 339.7(4-6ЄС) 

2712. Савін Р. С. Фінансування діяльності міжнародних агрохолдингів на 

глобальному ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / 

Савін Руслан Сергійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1908 А] 

 УДК 339.727:[334.758.4:63 

339.9 Міжнародна економіка загалом. Міжнародні  

економічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика.  

Світове господарство. Глобалізація 

На ступінь доктора 

2713. Жиленко К. М. Глобальна парадигма транснаціоналізації бізнес-діяль-

ності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. 

госп-во і міжнар. екон. відносини" / Жиленко Катерина Миколаївна ; Держ. ВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. 

— Київ, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—34 (47 назв). — 

100 пр. — [2019-1978 А] УДК 339.924:334.7 

2714. Черкас Н. І. Економічний вимір глобальної мережевізації та конкуренто-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Черкас Наталія Ігорівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 37 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 29—34 (58 назв). — 100 пр. — [2019-2435 А] 

 УДК 339.94 

2715. Чугаєв О. А. Економічна сила країни у глобальному господарстві : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.02 "Світ. госп-во і 
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міжнар. екон. відносини" / Чугаєв Олексій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—35 (65 назв). — 

100 пр. — [2019-2270 А] УДК 339.9 

2716. Шиманська К. В. Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах 

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

наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Шиманська Катерина 

Володимирівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, [Житомир. держ. технол. ун-т]. 

— Вінниця, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (51 назва). — 100 пр. — 

[2019-2157 А] УДК 339.9:331.556.4 

На ступінь кандидата 

2717. Бунін С. В. Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах гло-

бальної конкуренції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Бунін Сергій Володи-

мирович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 21 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2687 А] УДК 339.9:368 

2718. Воробей Ю. М. Управління інтелектуальним капіталом міжнародної 

компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.02 

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Воробей Юлія Миколаївна ; Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-1647 А] УДК 339.92:005.336.4 

2719. Диндар А. С. Регулювання арт-бізнесу в креативній економіці ЄС : авто-

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

міжнар. екон. відносини" / Диндар Антон Сергійович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. 

ун-т ім. Вадима Гетьмана". — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(9 назв). — 100 пр. — [2019-1975 А] УДК 339.9(4-6ЄС):[005.342:7 

2720. Панченко Е. О. Формування інтелектуального капіталу транснаціональ-

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

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Панченко Евеліна 

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

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1863 А]

 УДК 339.92:005.336.4 

2721. Пижик О. А. Гармонізація системи технічного регулювання України в 

процесі реалізації економічної політики євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. 

відносини" / Пижик Олександр Андрійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 150 пр. — [2019-2511 А] 

 УДК 339.94(477):339.924 

2722. Сидоренко О. М. Міжнародні корпоративні стратегії та бізнес-моделі в 

будівельній індустрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сидоренко Олександр 

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

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2304 А] 

 УДК 339.94:005.21:69 

2723. Скарга О. О. Транснаціоналізація ринку туристичних послуг в умовах 

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

"Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Скарга Олександра Олександрівна ; 

Маріупол. держ. ун-т. — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (29 назв). — 100 пр. — [2019-2669 А] УДК 339.92:338.48 
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2724. Сторожчук В. М. Лібералізація митно-тарифного регулювання зовніш-

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

08.00.02 "Світ. госп-во і міжнар. екон. відносини" / Сторожчук Володимир 

Миколайович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1870 А] 

 УДК 339.9.012.421:339.543 

2725. Фоміна Є. В. Інтелектуалізація глобального економічного розвитку : 

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

міжнар. екон. відносини" / Фоміна Єлізавета Василівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна. — Харків, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 100 пр. 

— [2019-2747 А] УДК 339.9:005.336.4 

34 Право. Юриспруденція 

340 Право загалом. Методи та допоміжні правничі науки 

На ступінь доктора 

2726. Аракелян М. Р. Концептуальні засади правозахисної діяльності адво-

катури : 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" / Аракелян Мінас 

Рамзесович ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—39 

(55 назв). — 100 пр. — [2019-2602 А] УДК 340.12:347.965 

2727. Бернадський Б. В. Створення контррозвідки Російської імперії та її 

діяльність в Україні (1882—1917 рр.): історико-правове дослідження : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Бернадський Богдан Васильович ; Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—39. 

— 100 пр. — [2019-2367 А] УДК 340.15:351.746.1](477)"1882/1917" 

2728. Зварич Р. В. Трансформація регулятивної функції права: історико-

правове та компаративне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. 

учень" / Зварич Роман Васильович ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". — Івано-

Франківськ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (33 назви). — 100 пр. — [2019-

2014 А] УДК 340.115:340.15 

2729. Мазаракі Н. А. Теоретико-правові засади запровадження медіації в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.01 

"Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Мазаракі Наталія 

Анатоліївна ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 33—36. — 100 пр. — [2019-1899 А] 

 УДК 340.1:[347.921.3:347.925]](477) 

2730. Мацелюх І. А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері 

регулювання державно-церковних відносин в Україні (IX—XVII ст.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Мацелюх Іванна Андріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27—32 (50 назв). — 

100 пр. — [2019-2402 А] УДК 340.12:[348:322](477)"08/16" 

2731. Христова Г. О. Доктрина позитивних зобов'язань держави у сфері прав 

людини : 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" / Христова Ганна 
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Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 42 с. — 

Бібліогр.: с. 34—39 (49 назв). — 150 пр. — [2019-2313 А] УДК 340.12:342.7 

На ступінь кандидата 

2732. Базарник Б. І. Професіоналізація суддів у контексті сучасного реформу-

вання: філософсько-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Базарник Богдан Ігорович ; 

Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. — 

Хмельницький, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

2364 А] УДК 340.12:[347.963:005.336.5 

2733. Вовчук М. В. Правові основи протидії злочинності у державних утворен-

нях на території Наддніпрянської України (1917—1922 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави 

і права; історія політ. і прав. учень" / Вовчук Микола Васильович ; Приват. ВНЗ "Ун-т 

короля Данила". — Івано-Франківськ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). 

— 100 пр. — [2019-2058 А] УДК 340.15:343.8/.9](477-89)"1917/1922" 

2734. Гентош Р. Є. Диспозитивність у правовому регулюванні : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія 

держави і права; історія політ. і прав. учень" / Гентош Ростислав Євгенович ; Приват. 

ВНЗ "Ун-т короля Данила", [Львів. держ. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ]. — 

Івано-Франківськ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

2009 А] УДК 340.13 

2735. Данченко К. М. Кримінально-правова політика України у сфері по-

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

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Данченко Катерина Михайлівна ; 

Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права, [Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника]. — Хмельницький, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (19 назв). — 

100 пр. — [2019-1608 А] УДК 340.12:343(477) 

2736. Зубрицька О. В. Інститут ювенальної юстиції як об'єкт філософсько-

правового аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.12 "Філософія права" / Зубрицька Оксана Василівна ; Хмельниц. облрада, 

Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. — Хмельницький, 2019. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2388 А] УДК 340.12 

2737. Іванків І. Б. Права людства: стан та перспективи їх забезпечення : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Іванків Ірина Богданівна ; Нац. 

ун-т "Києво-Могилян. акад.". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (7 назв). 

— 100 пр. — [2019-2390 А] УДК 340.12:341.231.14 

2738. Коваль Н. Т. Засадничі принципи правозастосування у розбудові право-

вої держави: методологічні основи концептуалізації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія 

політ. і прав. учень" / Коваль Наталія Тарасівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т короля Данила". 

— Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-2019 А] УДК 340.13 

2739. Корунчак Л. А. Генеза та еволюція джерел права: синергетичний підхід : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та 

історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / Корунчак Лариса Анатоліївна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16. 

— 100 пр. — [2019-2089 А] УДК 340.114 
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2740. Курись В. З. Філософсько-правові детермінанти ціннісного універсуму 

особистості військовослужбовця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.12 "Філософія права" / Курись Віталій Зіновійович ; 

Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2019. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1618 А] 

 УДК 340.12:316.75-057.36 

2741. Мельник М. Б. Припинення аліментних зобов'язань набуттям дитиною 

майна: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 

прав. учень" / Мельник Марія Богданівна ; Ін-т законодавства Верховної Ради 

України. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

2403 А] УДК 340.12:347.615 

2742. Середа М. Л. Право на мирні зібрання: теоретичні, практичні та порів-

няльно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Середа Максим Леонідович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — Київ, 2019. — 

20 с. — 100 пр. — [2019-1712 А] УДК 340.12:342.729 

2743. Сторожук Д. А. Філософсько-правові засади правового прогресу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.12 

"Філософія права" / Сторожук Дмитро Анатолійович ; Хмельниц. облрада, 

Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. — Хмельницький, 2019. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2424 А] УДК 340.12 

2744. Шевченко О. С. Концепція солідаризму: історія, теорія та практика 

впровадження 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" / 

Шевченко Олена Станіславівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. 

— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1917 А]

 УДК 340.12:17.026.2](477) 

2745. Шмарьова Т. О. Правовий режим власності Православної церкви 

синодального періоду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і прав. учень" / 

Шмарьова Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — Київ, 2019. 

— 22 с. — Бібліогр.: с. 19 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1680 А] 

 УДК 340.15:[271.2-747:347.23](477) 

341 Міжнародне право 

На ступінь доктора 

2746. Кононенко В. П. Вирішення територіальних спорів Міжнародним cудом 

ООН: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Кононенко Валерій Петрович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 

(56 назв). — 100 пр. — [2019-2084 А] УДК 341.645.2:341.221 

2747. Мушак Н. Б. Шенгенське acquis у праві Європейського Союзу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / 

Мушак Наталія Богданівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корець-

кого, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: 

с. 26—33 (71 назва). — 100 пр. — [2019-1858 А] УДК 341.24:341.17(4-6ЄС) 
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На ступінь кандидата 

2748. Ващенко В. А. Денонсація міжнародних договорів в теорії та практиці 

сучасного міжнародного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.11 "Міжнар. право" / Ващенко Валерій Артурович ; Нац. ун-т 

"Києво-Могилян. акад.", [Нац. ун-т "Одес. юрид. акад."]. — Київ, 2019. — 24 с. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2373 А] УДК 341.24 

2749. Локшина Ю. В. Правове регулювання засобів захисту торгівлі в 

Європейському Союзі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.11 "Міжнар. право" / Локшина Юлія В'ячеславівна ; Ін-т законодавства 

Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-1743 А] УДК 341.2:339.5](4-6ЄС) 

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право 

На ступінь доктора 

2750. Денисенко А. П. Адміністративно-правові засади організації громад-

ського контролю у сфері державного управління : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 

інформ. право" / Денисенко Анатолій Петрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—36 (35 назв). — 100 пр. — 

[2019-2171 А] УДК 342.95:[323.21:35.08 

2751. Клюєва Є. М. Вдосконалення адміністративно-правового забезпечення 

ресурсного потенціалу водного транспорту України : (теорет.-методол. засади) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Клюєва Євгенія Миколаївна ; ПрАТ 

"ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 

(47 назв). — 100 пр. — [2019-0394 А] УДК 342.95:656.6](477) 

2752. Мандичев Д. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності 

господарських судів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Мандичев Денис Вадимович ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва 

внутр. справ України]. — Суми, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37. — 100 пр. — 

[2019-2642 А] УДК 342.97:346.91](477) 

2753. Панова О. О. Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністра-

тивно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Панова Оксана 

Олександрівна ; Сум. держ. ун-т, [Харків. нац. ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ 

України]. — Суми, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2019-2655 А]

 УДК 342.95:35.08-049.5](477) 

2754. Сукманова О. В. Публічне адміністрування охорони права власності в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Сукманова Олена Ва-

леріївна ; Сум. держ. ун-т, [НДІ публіч. права]. — Суми, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—37 (50 назв). — 100 пр. — [2019-2670 А] УДК 342.95:347.23](477) 

На ступінь кандидата 

2755. Артеменко А. В. Адміністративно-правовий захист соціально незахище-

них верств населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Артеменко 
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Анаіт Ваганівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [НДІ 

публіч. права]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2019-2203 А] УДК 342.95:364-787.82 

2756. Баганець О. О. Адміністративно-правове забезпечення реформи органів 

прокуратури України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Баганець 

Олександр Олексійович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 

2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2443 А]

 УДК 342.951:347.963](477) 

2757. Гайдай С. Г. Прокурор як суб'єкт інформаційного права : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Гайдай Сергій Григорович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-2451 А] УДК 342.95:347.963.08 

2758. Глібко О. В. Правові засади розгляду судами справ про адміністративні 

правопорушення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Глібко Олена 

Василівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2244 А] 

 УДК 342.95:347.998.85 

2759. Деревінський М. П. Адміністративно-правове регулювання нагороджен-

ня державними нагородами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Деревінський Максим Петрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима 

Гетьмана", [НДІ публіч. права]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2384 А] УДК 342.95:351.856.2 

2760. Дмитренко Р. М. Адміністративно-правові засади прокурорської діяль-

ності у сфері виконання покарань України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Дмитренко Роман Миколайович ; НДІ публіч. права, [Відкритий міжнар. ун-т 

розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). 

— 100 пр. — [2019-2288 А] УДК 342.95:347.963](477) 

2761. Євчук Т. В. Адміністративно-правове регулювання нагляду прокуратури 

за діяльністю національної поліції у сфері охорони публічного порядку та публічної 

безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Євчук Тетяна Воло-

димирівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 22 с. 

— Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2172 А] 

 УДК 342.95:[343.163:351.74 

2762. Єренко Д. В. Національне антикорупційне бюро України в механізмі 

запобігання корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Єренко 

Дмитро Віталійович ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (9 назв) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2019-2698 А] 

 УДК 342.95:[35.078.3:343.35](477) 

2763. Золота Л. В. Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної 

власності у сфері наукової діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; 
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інформ. право" / Золота Леся Володимирівна ; Сум. держ. ун-т, [Ун-т сучас. знань]. 

— Суми, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2625 А]

 УДК 342.95:347.77:001.891](477) 

2764. Іванов І. Є. Адміністративно-правові засади провадження в справах про 

проступки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Іванов Ігор 

Євгенійович ; Запоріз. нац. ун-т, [НДІ публіч. права]. — Запоріжжя, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2074 А] УДК 342.95:35.08 

2765. Кадникова Г. В. Правовий режим доступу до публічної інформації: 

адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Кадникова Ганна Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2550 А] УДК 342.95:35.073.533 

2766. Кардаш А. В. Конституційно-правовий захист інформації про особу : 

(порівнял.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.02 "Конституц. право; муніцип. право" / Кардаш Анна Вячеславівна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-1695 А] УДК 342.7:347.181](477) 

2767. Мельник А. В. Адміністративно-правові засади здійснення нагляду і 

контролю за дотриманням трудового законодавства України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Мельник Анна Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. 

ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-2462 А] УДК 342.95.078.3:349.2](477) 

2768. Мозговий О. О. Адміністративно-правові засади діяльності сервісних 

центрів МВС України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Мозговий 

Олександр Олександрович ; НДІ публіч. права. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2298 А] УДК 342.97:351.74.075.7](477) 

2769. Наджафлі Емін Муса. Адміністративно-правові принципи адвокатської 

діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Наджафлі 

Емін Муса огли ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [НДІ 

публіч. права]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-2406 А] УДК 342.9:347.965](477) 

2770. Науменко С. М. Адміністративно-правові засади взаємодії експертних 

установ з правоохоронними органами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Науменко Сергій Михайлович ; Сум. держ. ун-т, [Ун-т сучас. знань]. — Суми, 2019. 

— 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2648 А] 

 УДК 342.97:340.69](477) 

2771. Поляков І. С. Перегляд рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Поляков Ігор Сергійович ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого]. — Запоріжжя, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-2660 А] УДК 342.951:[347.998.85:347.95 
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2772. Савельєва І. В. Адміністративно-правове забезпечення підготовки 

кадрів Національної поліції України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / 

Савельєва Інна Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Класич. приват. ун-т]. — 

Тернопіль, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2347 А]

 УДК 342.95:[378.147:351.74 

2773. Стороженко С. А. Адміністративна відповідальність за незаконне пере-

міщення товарів 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" / Стороженко Сергій Анатолійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [ВНЗ 

"Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2423 А] 

 УДК 342.95:343.359.3](477) 

2774. Тогобіцька-Громова А. А. Керівник в органах прокуратури: адміністра-

тивно-правовий статус : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Тогобіцька-

Громова Анастасія Андріївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2671 А] УДК 342.98:347.963-057.17 

2775. Удянський М. О. Адміністративно-правові засади взаємодії правоохо-

ронних органів у сфері протидії корупції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Удянський Микола Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана", [НДІ публіч. права]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2427 А] УДК 342.97:351.74:343.35 

2776. Франкевич П. Адміністративно-правові засади адміністрування по-

датків в умовах децентралізації: досвід Польщі та можливості його використання в 

Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Франкевич Петро ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Львів. ун-т бізнесу і права]. — 

Київ, 2019. — 17 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — [2019-

2430 А] УДК 342.95:336.225](438:477) 

2777. Франкевич П. Адміністративно-правові засади функціонування фі-

нансової системи в контексті глобалізації та європейської інтеграції: досвід Польщі 

та можливості його використання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Франкевич Павел ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 

[Львів. ун-т бізнесу і права]. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 (9 назв). — 

100 пр. — [2019-2429 А] УДК 342.95:336](438:477) 

343 Кримінальне право. Карні порушення 

На ступінь доктора 

2778. Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування за кримі-

нальним правом України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Горох 

Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Нац. 

ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 29—37. — 

100 пр. — [2019-2537 А] УДК 343.28/.29(477) 
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2779. Мамка Г. М. Засади кримінального провадження: наукові та правові 

основи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Мамка Григорій Миколайович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. 

служби України, [Нац. акад. внутр. справ МВС України]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. 

— 39 с. — Бібліогр.: с. 31—34. — 100 пр. — [2019-2102 А] УДК 343.13 

2780. Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особ-

ливих форм, порядків та режимів кримінального провадження : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Сачко Олександр 

Васильович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України, 

[Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 38 с. — 

Бібліогр.: с. 29—33. — 100 пр. — [2019-2131 А] УДК 343.137 

2781. Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-

правове дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Соловйова 

Аліна Миколаївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби 

України, [Класич. приват. ун-т]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 33—37. — 100 пр. — [2019-2232 А] УДК 343.7:340.5 

На ступінь кандидата 

2782. Бабаєва О. В. Підготовче провадження у системі стадій кримінального 

процесу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Бабаєва Олександра Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 100 пр. — 

[2019-2281 А] УДК 343.138(477) 

2783. Бойко В. В. Кримінологічна характеристика та запобігання тяжкій 

насильницькій злочинності проти життя та здоров'я особи в особливо великих містах 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бойко Вікторія 

Василівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. 

В. В. Сташиса, [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2050 А] 

 УДК 343.9:343.6](477-21) 

2784. Бондаренко Н. В. Кримінологічна характеристика та запобігання 

нелегальній міграції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Бон-

даренко Наталія Володимирівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". 

— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. 

— [2019-2051 А] УДК 343.9:343.343.62](477) 

2785. Годлевська-Коновалова А. В. Запобігання злісній непокорі вимогам 

адміністрації установи виконання покарань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Годлевська-Коновалова Альона Вікторівна ; Класич. приват ун-т. — 

Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 150 пр. — [2019-

2690 А] УДК 343.81:343.232 

2786. Господаренко В. М. Основні напрями кримінально-правової політики 

США: формування та реалізація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Господаренко Володимир Миколайович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України, [ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"]. — 

Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. 

— 100 пр. — [2019-2065 А] УДК 343.21(73) 

2787. Калюга Т. О. Розслідування шахрайства у сфері надання туристичних 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 
"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Калюга Тетяна Олегівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", 

[Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2077 А] 
 УДК 343.98:[343.53:338.48 

2788. Кирюха Д. Є. Розслідування злочинів, пов'язаних зі створенням або 

утриманням місць розпусти і звідництвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. 
експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Кирюха Дмитро Євгенович ; Акад. 

адвокатури України, [Нац. акад. внутр. справ]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2019-2494 А] УДК 343.98:343.5 

2789. Кравченко С. І. Кримінально-правова охорона процесуальних прав та 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Кравченко Станіслав Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2396 А] 

 УДК 343.36 
2790. Криворучко І. О. Протидія діяльності терористичних організацій в 

Україні засобами кримінальної юстиції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Криворучко Іван Олександрович ; НАН України, Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 
100 пр. — [2019-2555 А] УДК 343.341(477) 

2791. Мельник П. О. Кримінально-правове забезпечення протидії організо-

ваній злочинності в УРСР (1960—1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 "Теорія та історія держави і права; історія політ. і 
прав. учень" / Мельник Павло Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 

Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2297 А] 

 УДК 343.9.02(477)"1960/1991" 

2792. Налуцишин В. В. Кримінальна відповідальність за невиконання судово-
го рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Налуцишин Володимир Вікторович ; М-во 

внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1859 А] 
 УДК 343.222:343.152-026.145](477+4-6ЄС) 

2793. Никифорчук В. Д. Протидія злочинам, учинюваним у сфері банківських 

електронних платежів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 
діяльність" / Никифорчук Вадим Дмитрович ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-2112 А] УДК 343.9:[343.37:336.717 
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2794. Нікітіна А. О. Строки в кримінальному праві та їх значення : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Нікітіна Анастасія Олександрівна ; Нац. 

акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — 

Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1827 А] 

 УДК 343.2 

2795. Опанасенко В. І. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію до-

казів: особливості регламентації та шляхи вдосконалення : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Опанасенко Віталій Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (7 назв). — 100 пр. — [2019-

2411 А] УДК 343.364 

2796. Поліщук І. Ю. Розслідування незаконного використання торговельних 

марок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 

"Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / 

Поліщук Інна Юріївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

2262 А] УДК 343.98:343.533.2 

2797. Провоторов О. П. Заходи кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб як інститут кримінального права України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; 

кримін.-виконав. право" / Провоторов Олександр Петрович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(7 назв). — 100 пр. — [2019-1752 А] УДК 343.22:347.19](477) 

2798. Пушкар О. А. Змішана форма вини як кримінально-правова категорія : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. 

право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Пушкар Олег Анатолійович ; Акад. 

адвокатури України, М-во освіти і науки України, [Нац. акад. прокуратури України]. 

— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2469 А]

 УДК 343.222 

2799. Рак С. В. Кримінальна відповідальність за службову недбалість : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 "Кримін. право 

та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Рак Світлана Валеріївна ; Нац. акад. прав. 

наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. — Харків, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2125 А] 

 УДК 343.353 

2800. Ричка Д. О. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів у 

сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. 

право" / Ричка Денис Олегович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. 

служби України, [Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара]. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. 

— 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв) та в підрядк прим. — 100 пр. — [2019-2126 А]

 УДК 343.3/.7:004.056.5 

2801. Соколов О. В. Виконання оперативними підрозділами доручень слід-

чого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 



   

 
50 

криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Соколов Олександр 

Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-2421 А] УДК 343.132 

2802. Тахтаров М. П. Прокурор у підготовчому судовому провадженні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Тахтаров 

Микола Павлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-1911 А] УДК 343.163 

2803. Тимчаль М. В. Кримінально-правова охорона в Україні осіб, взятих під 

захист : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 

"Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Тимчаль Марія 

Валентинівна ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 

2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1994 А] 

 УДК 343.36(477) 

2804. Ткач О. В. Розслідування порушень недоторканності приватного життя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. 

процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Ткач 

Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2352 А] УДК 343.98:343.44 

2805. Церкуник Л. В. Віктимізація засуджених в установах виконання по-

карань та її запобігання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Церкуник 

Ліліана Василівна ; Акад. адвокатури України, [Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — 

Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2751 А] 

 УДК 343.82:343.988 

2806. Чередник К. О. Розслідування шахрайства на ринку нерухомості, вчине-

ного злочинними угрупованнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; 

оператив.-розшук. діяльність" / Чередник Катерина Олегівна ; ПрАт "ВНЗ "Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — 

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—19 (11 назв). — 100 пр. — 

[2019-2151 А] УДК 343.98.02:343.72 

2807. Чорней С. В. Осудність як ознака суб'єкта злочину : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та 

кримінологія; кримін.-виконав. право" / Чорней Світлана Володимирівна ; Акад. 

адвокатури України, [Київ. ун-т права НАН України]. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2436 А] УДК 343.222 

2808. Шевченко А. С. Розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого 

процесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. 

діяльність" / Шевченко Анастасія Сергіївна ; ПрАт "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом", [Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"]. — Київ, 2019. — 

21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2154 А] 

 УДК 343.98:[343.343.3:324 

2809. Шило А. В. Використання в кримінальному провадженні відомостей, 

отриманих у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та 
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криміналістика; суд. експертиза; оператив.-розшук. діяльність" / Шило Артем 

Вікторович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с.  

— Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-1918 А] 

 УДК 343.132:343.98.06-021.452 

2810. Шульга Ю. О. Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.09 "Кримін. процес та криміналістика; суд. експертиза; оператив.-

розшук. діяльність" / Шульга Юлія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Харків. нац. ун-т внутр. справ, М-во внутр. справ України]. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2278 А] 

 УДК 343.98:343.712 

344 Особливі види кримінального права. Військове,  

військово-морське, військово-повітряне право 

На ступінь доктора 

2811. Ніколаєнко Т. Б. Теоретико-правові засади призначення та виконання 

спеціальних покарань щодо військовослужбовців : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-

виконав. право" / Ніколаєнко Тетяна Богданівна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т 

держ. фіскал. служби України, [Держ. НДІ М-ва внутр. справ України]. — Ірпінь 

(Київ. обл.), 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 31—35. — 100 пр. — [2019-2113 А] 

 УДК 344.14 

2812. Харитонов С. О. Військові злочини: поняття, система та проблеми 

кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 

12.00.08 "Кримін. право та кримінологія; кримін.-виконав. право" / Харитонов Сергій 

Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 40 с. — 

Бібліогр.: с. 32—37 (50 назв). — 100 пр. — [2019-1677 А] УДК 344.13 

346 Господарське право. Правові основи  

державного регулювання економіки 

На ступінь кандидата 

2813. Завертнева-Ярошенко В. А. Синергія державно-приватного партнерства 

та концесійної діяльності у сфері господарювання : (порівнял.-прав. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. 

право; госп.-процес. право" / Завертнева-Ярошенко Валерія Адольфівна ; Приват. 

акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". — Київ, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2019-2174 А] 

 УДК 346.2:334.723 

2814. Лещенко Н. С. Господарсько-правові санкції за порушення зобов'язань у 

сфері капітального будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Лещенко Наталія Сергіївна ; 

Приват. акціонер. т-во "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", [ДВНЗ "Київ. нац. 

екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-2179 А] УДК 346.7:69 

2815. Рижкова Є. Ю. Господарсько-правове регулювання діяльності приват-

них закладів охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук : [спец.] 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. право" / Рижкова Єлизавета 
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Юріївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. — Кривий Ріг 

(Дніпропетров. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2019-2193 А] УДК 346.7:614.213 

2816. Сошников А. О. Господарсько-правове забезпечення публічних за-

купівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 

"Госп. право; госп.-процес. право" / Сошников Антон Олександрович ; НАН 

України, Ін-т екон.-прав. дослідж. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—17 

(25 назв). — 120 пр. — [2019-2741 А] УДК 346.54:351.712 

2817. Шинкар М. Л. Господарсько-правові основи попередження банкрутства 

(неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 "Госп. право; госп.-процес. 

право" / Шинкар Марта Леонідівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. 

персоналом". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

2274 А] УДК 346.5:[347.734:347.736 

347 Цивільне право 

На ступінь кандидата 

2818. Клапатий Д. Й. Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного 

інвестування в Україні : (цивіл.-прав. аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Клапатий Дмитро Йосифович ; Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. 

— [2019-2551 А] УДК 347:336.15](477) 

347.1 Загальна частина цивільного права 

На ступінь кандидата 

2819. Мостовенко О. С. Реалізація права на медичну допомогу: цивільно-

правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Мостовенко Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

18 с. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2019-1903 А] УДК 347.12:614.253.8 

347.2/.3 Майнове право. Речове право. Право власності 

На ступінь кандидата 

2820. Цвігун І. М. Цивільно-правове регулювання іпотеки земельної ділянки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. 

право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Цвігун Ірина 

Мирославівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2353 А] УДК 347.27 

347.4 Зобов'язальне право. Договірні зобов'язання.  

Бонди. Договори. Угоди 

На ступінь кандидата 

2821. Бобуйок І. А. Припинення поруки, що забезпечує виконання кредитних 

зобов'язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / 

Бобуйок Ігор Анатолійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і 
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підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 

(14 назв). — 150 пр. — [2019-2606 А] УДК 347.468 

2822. Федосенко Н. А. Цивільно-правовий договір з надання маркетингових 

послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Федосенко 

Наталія Анатоліївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2149 А] 

 УДК 347.45/.47:339.138 

2823. Хоменко В. О. Припинення господарських товариств у цивільному праві 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Хоменко 

Вікторія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. 

— Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 130 пр. — [2019-1915 А] 

 УДК 347.471.045(477) 

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Спадкоємці. Наступники 

На ступінь кандидата 

2824. Сидоренко Д. І. Недійсність шлюбу в сімейному праві : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. 

процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Сидоренко Денис Іванович ; 

Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 2019. — 18 с. 

— Бібліогр.: с. 15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1632 А] УДК 347.624 

347.7 Комерційне (торговельне) право. Право  

акціонерних товариств 

На ступінь кандидата 

2825. Волкова Л. О. Цивільно-правовий статус державних акціонерних ком-

паній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Волкова 

Людмила Олександрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

— Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 150 пр. — [2019-1603 А]

 УДК 347.725 

2826. Карпенко Н. В. Пеня у податковому праві : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. 

право; інформ. право" / Карпенко Наталія Вікторівна ; Держ. фіскал. служба України, 

Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16. — 100 пр. — [2019-2704 А] УДК 347.73:336.22 

2827. Сенчук В. В. Набуття прав інтелектуальної власності на торговельні 

марки, що включають офіційні назви держав : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне 

право; міжнар. приват. право" / Сенчук Володимир Васильович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

150 пр. — [2019-2133 А] УДК 347.774:342.228 

2828. Синдецька А. В. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 "Цивіл. право і 

цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Синдецька Аліна Володи-
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мирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. ун-т права 

НАН України]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — 

[2019-1668 А] УДК 347.77(477) 

2829. Солопенко В. В. Правове регулювання видатків на фізичну культуру та 

спорт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Солопенко Валентина 

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

18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2422 А] 

 УДК 347.73:[336.5:796/799 

2830. Чередник Н. В. Права інтелектуальної власності дослідницьких уні-

верситетів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 

"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Чередник 

Наталія В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 150 пр. — [2019-1679 А] 

 УДК 347.77.023:378.4 

2831. Шаптала Є. Ю. Стимули у податково-правовому регулюванні : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і 

процес; фінанс. право; інформ. право" / Шаптала Євген Юрійович ; Держ. фіскал. 

служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. — Ірпінь (Київ. обл.), 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2754 А] 

 УДК 347.73:336.22 

2832. Шишканов О. А. Правове регулювання оподаткування нерухомого 

майна, відмінного від земельної ділянки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 "Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. 

право" / Шишканов Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

— Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2316 А]

 УДК 347.73:336.226.212.1](477) 

2833. Шульжук Т. Р. Холдинги як суб'єкти податкового права : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес; 

фінанс. право; інформ. право" / Шульжук Тарас Романович ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-2440 А] УДК 347.73:334.758.4 

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій 

На ступінь доктора 

2834. Мельник Я. Я. Безпека цивільного процесу: теоретико-правове до-

слідження : 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" / Мельник Ярослав 

Ярославович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 39 с. — 

Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2019-2404 А] УДК 347.9.037 

На ступінь кандидата 

2835. Гончаренко В. С. Правовий статус іноземного адвоката в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 

"Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Гончаренко Володимир Сергійович ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Акад. адвокатури України]. — Київ, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2324 А] УДК 347.965(477) 
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2836. Крючко Н. І. Ознаки судової влади : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / 

Крючко Наталія Іванівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-1698 А] УДК 347.962 

2837. Левчишина О. Л. Розгляд та вирішення в адміністративному судо-
чинстві України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних 

професій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 

"Адмін. право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Левчишина Олена 

Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 
с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2294 А] УДК 347.998.85(477) 

2838. Майка М. Б. Виконання ухвал суду 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" / Майка Максим Борисович ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. 
— [2019-2563 А] УДК 347.952 

2839. Полюк Ю. І. Право на звернення до суду за захистом порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав за цивільним процесуальним законодавством 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 
"Цивіл. право і цивіл. процес; сімейне право; міжнар. приват. право" / Полюк Юлія 

Іванівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-2031 А] УДК 347.92(477) 

2840. Пономарьова О. О. Правовий статус Касаційного господарського суду у 
складі Верховного Суду в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Пономарьова 

Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Приват. ВНЗ "Львів. ун-т 

бізнесу та права"]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16. — 100 пр. — [2019-

2302 А] УДК 347.991(477) 
2841. Розсоха К. О. Прокуратура в системі спеціалізованих антикорупційних 

органів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.10 "Судоустрій; прокуратура та адвокатура" / Розсоха Кирило Олегович ; Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 21 с. — Бібліогр.: с. 16—18. — 
100 пр. — [2019-2194 А] УДК 347.963:[35.078:343.35]](477) 

349.2 Трудове право 

На ступінь доктора 

2842. Данилова М. В. Проблеми співвідношення охоронних та організаційно-

управлінських відносин у трудовому праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Данилова 

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

40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (38 назв). — 100 пр. — [2019-2540 А] УДК 349.2 

2843. Падалка А. О. Проблеми правового регулювання внутрішнього трудо-
вого розпорядку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Падалка Антоніна Олександрівна ; 

Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 

(32 назви). — 100 пр. — [2019-2572 А] УДК 349.2(477) 

На ступінь кандидата 

2844. Авраменко А. В. Правове регулювання відносин щодо обігу та захисту 

персональних даних працівника в трудовому праві України : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Авраменко Анастасія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 

[Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2521 А] УДК 349.22:331.108.26](477) 

2845. Бутинська Р. Я. Правовий статус учасників колективно-трудових 

правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 

12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Бутинська Роксолана Ярославівна ; М-во 

внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 

(18 назв). — 100 пр. — [2019-2165 А] УДК 349.22:331.106 

2846. Гаврилюк В. О. Правове регулювання стажування працівників : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; 

право соц. забезп." / Гаврилюк Володимир Олегович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, [Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2534 А] УДК 349.2:331.108.45 

2847. Кононенко В. А. Особливості прийняття і звільнення з посад науково-

педагогічних працівників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

[спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Кононенко Вікторія Анатоліївна ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-2292 А] УДК 349.22:331.108](477) 

2848. Рибак Н. В. Правове регулювання форм організації праці та професій-

ного зростання слідчих органів внутрішніх справ в сучасних умовах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Рибак Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Східноукр. 

нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(8 назв). — 100 пр. — [2019-2663 А] УДК 349.2 

349.3 Право соціального забезпечення 

На ступінь доктора 

2849. Яковлєва Г. О. Суб'єкти права соціального забезпечення : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. 

забезп." / Яковлєва Галина Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 

— Харків, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 34—39. — 150 пр. — [2019-2279 А] 

 УДК 349.3.02 

На ступінь кандидата 

2850. Басова І. С. Внутрішньо переміщена особа як суб'єкт права соціального 

забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 

спец. 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Басова Ірина Сергіївна ; Нац. ун-т 

"Одес. юрид. акад.", [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. — 

Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2044 А]

 УДК 349.3:314.151.3-054.73 

2851. Хренова Т. Ю. Житлова субсидія як організаційно-правова форма со-

ціального забезпечення населення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.05 "Труд. право; право соц. забезп." / Хренова Тетяна 

Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, [Донец. юрид. ін-т МВС України, 

М-во внутр. справ України]. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 

100 пр. — [2019-2238 А] УДК 349.3:364-646 
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349.4 Земельне право. Право планування населених пунктів 

На ступінь доктора 

2852. Курман Т. В. Теоретико-методологічні засади правового забезпечення 

сталого розвитку сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. 
право; природоресурс. право" / Курман Тетяна Вікторівна ; Нац. юрид. ун-т 

ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—37 (50 назв). — 

100 пр. — [2019-1938 А] УДК 349.422 

На ступінь кандидата 

2853. Сенюта Л. Б. Система земельного права України як галузі права : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. 
право; аграр. право; екол. право; природоресурс. право" / Сенюта Лілія Богданівна ; 

НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, [Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка]. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 11—13 (18 назв). — 100 пр. — [2019-

2580 А] УДК 349.41(477) 

2854. Старожилов В. В. Правові засади функціонування органів управління 
сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : [спец.] 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. право; природоресурс. 

право" / Старожилов Віталій Володимирович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 

Мудрого. — Харків, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — 100 пр. — 
[2019-1835 А] УДК 349.422:35.075 

349.6 Правові проблеми охорони навколишнього середовища 

На ступінь доктора 

2855. Євстігнєєв А. С. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки 

у сфері спеціального природокористування в Україні : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 "Земел. право; аграр. право; екол. 

право; природоресурс. право" / Євстігнєєв Андрій Сергійович ; НАН України, Ін-т 

держави і права ім. В. М. Корецького, [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 

2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 23—29 (53 назви). — 100 пр. — [2019-1691 А] 
 УДК 349.6(477) 

35 Державне адміністративне управління. Уряд. Військова справа 

На ступінь доктора 

2856. Новак А. М. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації 
національної антикорупційної політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Новак Анатолій 

Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетров. 

регіон. ін-т держ. упр. — Дніпро, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (44 назви). — 

150 пр. — [2019-2408 А] УДК 35.073:343.35](477) 

На ступінь кандидата 

2857. Рачинська О. А. Механізми реалізації комунікативної взаємодії у сфері 
публічного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Рачинська Олена Анатоліївна ; Ін-т 

підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2470 А] УДК 35.078:316.77 
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2858. Чернов С. В. Комплексна експертиза як складова державного механізму 

управління регіональним розвитком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Чернов Сергій 

Валерійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 

[2019-2678 А] УДК 35.078:005.8]:332.14 

351/354 Державне адміністративне управління 

На ступінь доктора 

2859. Зубчик О. А. Формування конкурентоспроможності держави в перспек-

тиві політичного часу : (держ.-упр. аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Зубчик Олег 

Анатолійович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, [Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 28—33 (60 назв). — 

100 пр. — [2019-2627 А] УДК 351:005.34 

2860. Орел М. Г. Теоретико-методологічні засади формування системи 

державного управління у сфері політичної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.01 "Теорія та історія держ. упр." / Орел 

Марія Григорівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, [Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України]. — Київ, 2019. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—33 (48 назв). 

— 100 пр. — [2019-2409 А] УДК 351:32-049.5](477) 

На ступінь кандидата 

2861. Базенко В. А. Розвиток фізичної культури та спорту на рівні тери-

торіальної громади в умовах децентралізації влади в Україні : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.04 "Місц. само-

врядування" / Базенко Владіслав Анатолійович ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2603 А] УДК 352.071.6:796](477) 

2862. Бойко А. О. Механізми формування та реалізації державної політики у 

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

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Бойко Антоніна Олек-

сандрівна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та права. — Хмельницький, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2003 А] 

 УДК 351.82:349.41](477) 

2863. Будько І. Р. Державне регулювання інноваційної діяльності закладів 

вищої освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ 

упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Будько Ігор Романович ; Дніпро-

петров. держ. аграр.-екон. ун-т. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. 

— 100 пр. — [2019-2686 А] УДК 351.851:378.014.3](477) 

2864. Капштик О. В. Державні механізми стратегічних комунікацій у секторі 

безпеки і оборони України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

держ. упр. : [спец.] 25.00.05 "Держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони громад. 

порядку" / Капштик Олександр Володимирович ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т 

упр. та права. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2018 А] УДК 351.86(477) 

2865. Клюцевський В. І. Механізми впровадження електронного документо-

обігу в місцевих органах виконавчої влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Клюцевський 

Володимир Іванович ; Херсон. нац. техн. ун-т, Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. 

акад. держ. упр. при Президентові України. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2552 А] УДК 352.077.1:004 

2866. Литвин В. В. Інструментарій реалізації механізмів державної податкової 

політики в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : 

[спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Литвин Володимир Володимирович ; 

Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. — 

Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

2716 А] УДК 351.713(477) 

2867. Любецька М. М. Державне регулювання здійснення соціального супро-

воду сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. 

упр." / Любецька Мар'яна Миколаївна ; Хмельниц. облрада, Хмельниц. ун-т упр. та 

права. — Хмельницький, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-2026 А] УДК 351.84:364-787.24 

2868. Мепарішвілі Х. Н. Управління водними ресурсами на засадах спільної 

політики України та Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.02 "Механізми держ. упр." / Мепарішвілі Хвича 

Нодарович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1661 А] 

 УДК 351:556.18](477:4-6ЄС) 

2869. Нікіпєлова Є. М. Державне управління безпековою політикою Рес-

публіки Польща: досвід для України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

наук з держ. упр. : [спец.] 25.00.05 "Держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони 

громад. порядку" / Нікіпєлова Євгенія Миколаївна ; Нац. ун-т цивіл. захисту Ук-

раїни, [Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-2301 А] УДК 351.86(438) 

2870. Савчук О. В. Публічне адміністрування трудової міграції в Україні : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. 

право і процес; фінанс. право; інформ. право" / Савчук Оксана Володимирівна ; 

Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", [Нац. акад. внутр. справ,  

М-во внутр. справ України]. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та 

в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2418 А] УДК 351.83:331.556](477) 

2871. Шалієвська Л. І. Пенсійне забезпечення в системі економічної безпеки 

держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 

"Екон. безпека держави" / Шалієвська Людмила Іванівна ; М-во внутр. справ 

України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2595 А] УДК 351.863:368.914 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальний захист 

На ступінь кандидата 

2872. Реут А. Г. Соціальна підтримка населення України: оцінювання та 

напрями реформування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соц. економіка і політика" / Реут Анна 
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Георгіївна ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 

2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2416 А] 
 УДК 364-78(477) 

368 Страхування. Суспільне забезпечення  

за допомогою взаємного розподілу ризику 

На ступінь доктора 

2873. Віленчук О. М. Організаційно-економічні засади формування та функ-

ціонування ринку аграрного страхування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра екон. наук : [спец.] 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Віленчук 
Олександр Миколайович ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2019. — 36 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—33 (34 назви). — 100 пр. — [2019-2611 А] 

 УДК 368:338.43 

На ступінь кандидата 

2874. Кудрявська Н. В. Страхове посередництво в забезпеченні сталого 

розвитку ринку фінансових послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Кудрявська Наталія 

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

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 120 пр. — [2019-1983 А] 

 УДК 368.023.5:336.1](477) 

2875. Наливайко Д. В. Страхування майна у системі фінансових послуг : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, 

фінанси і кредит" / Наливайко Дмитро Валентинович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — 

Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

2407 А] УДК 368.1 

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 

37.01/.09 Теорія, принципи, методи і організація освіти 

На ступінь доктора 

2876. Дроботенко М. О. Освітні практики філософії у сучасних соціокультур-

них контекстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : [спец.] 

09.00.10 "Філософія освіти" / Дроботенко Мар'яна Олександрівна ; Харків. нац. пед. 

ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 33 с. — Бібліогр.: с. 28—30. — 100 пр. 
— [2019-1977 А] УДК 37.013.73 

На ступінь кандидата 

2877. Єланцева І. І. Розвиток соціально-педагогічних служб та установ для 

дітей в Україні (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Єланцева Ірина Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. 
— 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1813 А] 

 УДК 37.013.42:364.4](477)"195/199" 

2878. Конопельцева О. Г. Традиції сімейного виховання дітей у Франції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Конопельцева Олена Георгіївна ; Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-2085 А] УДК 37.018.1(44) 



   

 
61 

2879. Пилипенко В. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Олександра 

Івановича Строніна (1826—1889 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Пилипенко Вадим 

Валерійович ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2344 А] 

 УДК 37.013(477)"1826/1889"(092) 

2880. Попова А. О. Соціальна робота з дітьми у місцевих громадах Спо-

лучених Штатів Америки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Попова Альона Олексіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 104 пр. — 

[2019-2413 А] УДК 37.013.42:352](73) 

2881. Совгар О. М. Педагогічна і культурно-просвітницька діяльність Юліана 

Романчука в Східній Галичині (1842—1932 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Совгар Оксана Михайлівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, 

[Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — Тернопіль, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-2198 А] УДК 37.014.2(477.8)"1842/1932"(092) 

2882. Чернова С. В. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів-при-

кордонників у процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чернова 

Світлана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. держ. прикордон. 

служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви). — 120 пр. — [2019-1720 А] 

 УДК 37.018.46:355.23:351.746.1 

373 Види закладів загальної середньої освіти 

На ступінь кандидата 

2883. Машкова І. М. Розвиток українознавчої освіти в двомовних та "рідних" 

школах Канади (остання чверть ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Машкова Інна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. 

освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. — Київ, 2019. — 21 с. — Бібліогр.:  

с. 17—19 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2183 А] 

 УДК 373.3/.5.016:908(477)](71)"197/201" 

2884. Піонтковський-Вихватень Б. О. Модернізація змісту навчання обдаро-

ваних учнів у загальноосвітніх школах України (друга половина ХХ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. 

педагогіка та історія педагогіки" / Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович ; 

Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т обдаров. дитини Нац. акад. пед. наук України]. 

— Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 104 пр. — [2019-2412 А]

 УДК 373.091.212.2(477)"195/199" 

2885. Тонне О. Ш. Організація самостійної пізнавальної діяльності вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Тонне Олена Шимонівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2590 А] 

 УДК 373.3/.5.091.12:005.963 
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373.2 Дошкільна освіта і виховання 

На ступінь кандидата 

2886. Литвишко О. М. Формування основ соціальної компетентності дітей 
5—6 років засобами казки в дошкільних навчальних закладах : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
виховання" / Литвишко Олена Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
проблем виховання, [Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди"]. — Київ, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 
100 пр. — [2019-1855 А] УДК 373.2.015.31:398.21 

373.3 Початкова школа. Початковий рівень 

На ступінь доктора 

2887. Доценко С. О. Дидактична система розвитку творчих здібностей учнів 
початкової школи у процесі вивчення предметів природничо-математичного циклу : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія 
навчання" / Доценко Світлана Олексіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. 
— Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (65 назв). — 100 пр. — 
[2019-2247 А] УДК 373.3.016:5 

На ступінь кандидата 

2888. Власова В. Г. Формування естетичного ставлення молодших школярів 
до навколишнього світу засобами образотворчого мистецтва : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика 
виховання" / Власова Валерія Гаврилівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 
проблем виховання. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 
100 пр. — [2019-2168 А] УДК 373.3.015.31:111.852]:75 

2889. Гнатенко К. І. Методика роботи над характеристикою образу-персонажа 
в курсі літературного читання в початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гнатенко 
Катерина Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Тернопіл. нац. пед. ун-т 
ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 
(13 назв). — 100 пр. — [2019-2536 А] УДК 373.3.016:811.161.2 

2890. Сапрунова О. Г. Дидактичні умови розвитку інтелектуальної обдаро-
ваності учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Сапрунова Олена Геннадіївна ; Тернопіл. 
нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. 
— Тернопіль, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — 
[2019-2196 А] УДК 373.3.015.311 

2891. Чупріна О. В. Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із 
застосуванням мультимедійних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Чупріна Олена 
Вадимівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана 
Франка]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (24 назви). — 
104 пр. — [2019-2519 А] УДК 373.3.016:811.161.2:004.032.6 

373.5 Базова та профільна середня освіта 

На ступінь доктора 

2892. Груба Т. Л. Методика формування мовної особистості старшокласника 
на уроках української мови : (профіл. рівень) : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Груба 
Таміла Леонідівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т 
ім. акад. Степана Дем'янчука]. — Київ, 2019. — 39 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37. — 
104 пр. — [2019-2618 А] УДК 373.5.016:811.161.2 

На ступінь кандидата 

2893. Ворожбит А. В. Використання веб-орієнтованих технологій у навчанні 

інформатики в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Ворожбит 

Алла Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 22 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2019-2008 А] 

 УДК 373.5.016:004]:004.774 

2894. Гейтенко В. В. Педагогічний супровід соціалізації старшокласників у 

середовищі неформальних молодіжних організацій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Гейтенко Владислав 

Володимирович ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". — Слов'янськ (Донец. обл.), 

2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2613 А]

 УДК 373.5.013.42:316.723 

2895. Депчинська І. А. Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на 

Закарпатті в період 1919—1939 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Депчинська Іветта 

Аттілівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Рівне, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2541 А] 

 УДК 373.5.016:7/9](477.87)"1919/1939" 

2896. Жерновнікова Я. В. Методика розвитку рухових якостей учнів основної 

школи на уроках фізичної культури з урахуванням рівнів біологічного розвитку : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Жерновнікова Яна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна, [Харків. держ. акад. фіз. культури]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2019-2011 А] УДК 373.5.016:796 

2897. Житницький А. О. Формування здорового способу життя старших під-

літків у процесі занять пауерліфтингом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Житницький Артем 

Олексійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-2012 А] 

 УДК 373.5.015.31:613]:796.88 

2898. Капкан О. О. Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів 

8—9 класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Капкан Олена Олександрівна ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка, [Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. 

— Чернігів, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

1819 А] УДК 373.5.016:796.012.6 

2899. Лі Жуйцін. Методика розвитку музично-естетичного смаку підлітків у 

процесі співацького навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лі Жуйцін ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2558 А] УДК 373.5.016:784 

2900. Мотика С. М. Виховання патріотизму учнівської молоді в умовах 

військового ліцею : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 
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13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Мотика Сергій Миколайович ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2725 А] 

 УДК 373.5.017.4:355.231.1 

2901. Ніщенко М. Е. Формування соціокультурної компетентності учнів 

основної школи на матеріалах синтаксису простого речення : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Ніщенко Мар'яна Едуардівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 104 пр. — [2019-1860 А]

 УДК 373.5.016:811.161.2'367 

2902. Рибалко Н. М. Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімна-

зійній освіті (кінець ХІХ — початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / 

Рибалко Наталія Миколаївна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмель-

ницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-2229 А] УДК 373.5.016:81'243](477)"187/191" 

2903. Семенів Н. Л. Лінгводидактичні засади створення і використання елект-

ронного підручника української мови для 5 класу : (на матеріалі розд.: Фонетика. 

Орфоепія. Графіка. Орфографія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Семенів Наталія 

Любомирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, [Ін-т педагогіки НАПН України]. — 

Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (19 назв). — 104 пр. — [2019-

2514 А] УДК 373.5.02:811.161.2:004 

2904. Слободянюк І. Ю. Методичні засади навчання фізики в класах су-

спільно-гуманітарного напряму з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Слободянюк Ірина Юріївна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського]. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 120 пр. — [2019-2583 А]

 УДК 373.5.016:53]:004.9 

2905. Сяо Цзяцзюнь. Методика формування слухацької культури підлітків 

засобами мультимедійних технологій на уроках музики в загальноосвітній школі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Сяо Цзяцзюнь ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1955 А] 

 УДК 373.5.016:78]:004.032.6 

2906. Терешенко Н. В. Естетичне виховання старшокласників засобами баль-

ної хореографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Терешенко Наталя Віталіївна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т проблем виховання, [Херсон. держ. ун-т]. — Київ, 2019. — 

23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (43 назви). — 100 пр. — [2019-1672 А] 

 УДК 373.5.015.31:793.33 

2907. Цяо Чжи. Формування етномистецької компетентності учнівської молоді 

в музичному навчанні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Цяо Чжи ; Східноукр. нац. ун-т 

ім. Володимира Даля, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — Київ, 2019. — 18 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-1719 А] 

 УДК 373.5.015.31:39:7 
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376 Освіта, навчання, підготовка особливих  

груп осіб. Спеціальні школи 

На ступінь кандидата 

2908. Сілявіна Ю. С. Моделювання системи педагогічної реабілітації вихо-

ванців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного 

центру : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.03 

"Корекц. педагогіка" / Сілявіна Юлія Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драго-

манова, [Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького]. — Київ, 2019. — 

20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1868 А] 

 УДК 376:364-786 

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання 

На ступінь кандидата 

2909. Гаврилюк О. А. Формування професійної готовності майбутніх учителів 

музики у педагогічних коледжах до художньо-творчої діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Гаврилюк Оксана Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 

120 пр. — [2019-1649 А] УДК 377.8:[37.011.3-051:78 

2910. Грибанова О. Є. Формування соціальної компетентності майбутніх 

економістів у процесі професійної підготовки в коледжі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Грибанова Олена Євгенівна ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1924 А] 

 УДК 377.36:33]:316 

2911. Довмантович Н. Г. Формування самоосвітньої компетентності студентів 

медичних училищ у процесі природничо-наукової підготовки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Довмантович Наталія Георгіївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2622 А] УДК 377.36.016:5 

2912. Калугіна Т. В. Педагогічні умови професійного саморозвитку викладачів 

іноземних мов у науково-методичній роботі коледжу : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Калугіна Тетяна Володимирівна ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, [Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова]. — Рівне, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-2628 А] 

 УДК 377.36.091.12.011.3-051:81'243:005.963 

2913. Козак Х. І. Формування професійної ідентичності майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської справи на засадах деонтологічного підходу : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Козак Христина Ігорівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. 

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

100 пр. — [2019-2081 А] УДК 377.36:614.253.5 

2914. Процюк І. Є. Формування соціокультурної компетентності майбутніх 

фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
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освіти" / Процюк Ірина Євгенівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — 

[2019-1753 А] УДК 377.3:615]:316.7 

2915. Терепа А. В. Формування математичної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи в педагогічних коледжах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Терепа 

Алла Василівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1636 А]

 УДК 377.8.016:51]:373.3.011.3-051 

2916. Туриця О. О. Формування професійної компетентності майбутніх 

технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в коледжах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Туриця Ольга Олегівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Тернопіль, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (34 назви). — 100 пр. — [2019-2236 А] 

 УДК 377.3:664 

2917. Хоменко Л. В. Формування мотивації до музично-викладацької діяль-

ності студентів педагогічних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Хоменко Леонід 

Вікторович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 

17 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2750 А] 

 УДК 377.8.015.31:78 

378 Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів 

На ступінь доктора 

2918. Боровик Л. В. Теоретичні і методичні засади формування психолого-

педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Боровик Людмила Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т, [Нац. акад. держ. 

прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького]. — Хмельницький, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—37 (63 назви). — 120 пр. — [2019-2608 А] 

 УДК 378.015.31:355.233:351.746.1 

2919. Долинський Є. В. Теоретичні і методичні основи професійної під-

готовки майбутніх перекладачів в інформаційно-освітньому середовищі універси-

тету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія 

і методика проф. освіти" / Долинський Євген Володимирович ; Держ. прикордон. 

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

Хмельницького, [Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України]. — Хмельницький, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (58 назв). — 120 пр. — [2019-1689 А]

 УДК 378.4.147:81'25-051 

2920. Кондур О. С. Система професійної підготовки майбутніх фахівців із 

якості освіти у закладах вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Кондур Оксана 

Созонтівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 40, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (60 назв). — 100 пр. — [2019-2633 А] 

 УДК 378.147:37.014.6-051 

2921. Корж-Усенко Л. В. Концептуальні та організаційно-педагогічні засади 

розвитку освітнього процесу у вищій школі України (1905—1920 рр.) : автореф. дис. 
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на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія 

педагогіки" / Корж-Усенко Лариса Вікторівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка. — Суми, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 35—41 (65 назв). — 100 пр. — [2019-

2087 А] УДК 378.013(477)"1905/1920" 

2922. Лебедик Л. В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до 

проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Лебедик Леся Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", [Полтав. нац. пед. 

ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Слов'янськ (Донец. обл.), 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (66 назв). — 100 пр. — [2019-2557 А] УДК 378.011.3-051 

2923. Мартинчук О. В. Теорія та практика підготовки фахівців зі спеціальної 

освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.03 "Корекц. педагогіка" / 

Мартинчук Олена Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і 

психології ім. Миколи Ярмаченка. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 34—40 (71 назва). — 100 пр. — [2019-2182 А] УДК 378.147:376 

2924. Павлик Н. П. Теорія і практика організації неформальної освіти май-

бутніх соціальних педагогів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Павлик Надія Павлівна ; Нац. акад. 

пед. наук України, Ін-т проблем виховання, [Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. 

— Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—37 (73 назви). — 100 пр. — 

[2019-1945 А] УДК 378.147:37.013.42 

2925. Пайкуш М. А. Теоретичні та методичні засади інтеграції природни-

чонаукової та професійно-практичної підготовки майбутніх лікарів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Пайкуш Маріанна Андріївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (71 назва). — 

120 пр. — [2019-1706 А] УДК 378.147:5]:61-051 

2926. Пісоцька М. Е. Теорія і практика індивідуалізації навчання студентів 

природничо-математичних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних 

закладах України (друга половина ХХ століття — початок ХХІ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / 

Пісоцька Марина Еміліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 34—37 (37 назв). — 100 пр. — [2019-1785 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:5]](477)"195/201" 

2927. Повідайчик О. С. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Повідайчик Оксана Степанівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка, [ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т"]. — Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (80 назв). — 100 пр. — [2019-2261 А] 

 УДК 378.147:364-43]:001.8 

2928. Ситняківська С. М. Теорія і методика підготовки фахівців соціальної 

сфери на білінгвальній основі в університетах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Ситняківська Світлана Михайлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — 

Житомир, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—36 (57 назв). — 100 пр. — 

[2019-2581 А] УДК 378.147:364]:81'246.2 
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2929. Слозанська Г. І. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до роботи у територіальних громадах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / 

Слозанська Ганна Іванівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — 

Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (73 назви). — 100 пр. — 

[2019-2231 А] УДК 378.147:364]:352 

2930. Шукатка О. В. Теорія і практика формування індивідуальних стратегій 

здоров'язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей на засадах 

міждисциплінарної інтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Шукатка Оксана Василівна ; 

Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2019. — 40 с. : іл., табл.  

— Бібліогр.: с. 32—37 (59 назв). — 100 пр. — [2019-2159 А] 

 УДК 378.015.31:613]:5 

На ступінь кандидата 

2931. Ануфрієва О. Ф. Професійна самореалізація майбутніх інженерів у 

процесі навчальних практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Ануфрієва Ольга 

Федорівна ; Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Харків. нац. 

пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди]. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-2042 А] 

 УДК 378.147.091.33-027.22:62 

2932. Бабенко В. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх 

учителів української мови і літератури у процесі навчання стилістики : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Бабенко Вікторія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 

2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 104 пр. — [2019-1761 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:811.161.2 

2933. Баб'юк О. В. Формування професійно орієнтованої англомовної компе-

тентності в монологічному мовленні майбутніх фахівців сфери туризму : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Баб'юк Оксана Василівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира 

Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1681 А] УДК 378.147:811.111'27:338.48 

2934. Беккер Б. Г. Формування професійної компетентності з дизайну одягу 

майбутніх учителів технологій і праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Беккер Белла Гри-

горівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1643 А] 

 УДК 378.011.3-051:62-028.21:687.01 

2935. Бойко В. А. Методика навчання інженерної графіки майбутніх інже-

нерів-механіків засобами комп'ютерного моделювання : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Бойко 

Владислав Анатолійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 

22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—19 (45 назв). — 100 пр. — [2019-2527 А] 

 УДК 378.147:004.94 

2936. Бондар О. В. Формування інформаційної культури менеджерів органі-

зацій у післядипломній освіті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бондар Олександр Вікторо-
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вич ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2019-1602 А] УДК 378.046-021.68:005 

2937. Бурка О. М. Підготовка майбутніх фізичних терапевтів до використання 

фізкультурно-оздоровчих технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Бурка Олена 

Миколаївна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 150 пр. — [2019-1645 А] УДК 378.147:615.8 

2938. Волошина О. С. Підготовка вчителя початкових класів до оцінювання 

іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами тестових 

технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Волошина Ольга Сергіївна ; Центральноукр. держ. 

пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1646 А] 

 УДК 378.011.3-051:373.3 

2939. Горбачевська О. П. Формування готовності майбутніх учителів філо-

логічних спеціальностей до використання інформаційно-комунікаційних технологій 

у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Горбачевська Ольга Петрівна ; 

Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2617 А] УДК 378.011.3-051:80:004 

2940. Гурєєва Л. В. Методика дистанційного формування у майбутніх пере-

кладачів термінологічної компетентності в усному двосторонньому перекладі : (англ. 

та укр. мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Гурєєва Людмила Вікторівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т 

ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-1768 А] 

 УДК 378.091.33-024.87:81'253=111=161.2 

2941. Дзензелюк Д. О. Методика розвитку рухових якостей студентів закладів 

вищої освіти засобами боротьби самбо : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Дзензелюк Дмитро 

Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2019-1769 А] 

 УДК 378.016:796.814 

2942. Долінська Н. В. Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в 

університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Долінська Наталія Васи-

лівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Львів, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2544 А] 

 УДК 378.4.011.3-051(73) 

2943. Дудка У. Т. Підготовка майбутніх економістів до професійної діяльності 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Дудка 

Уляна Теодозіївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2623 А] 

 УДК 378.147:33-051:004 

2944. Заярна І. С. Методика дистанційного навчання англійського аргумента-

тивного писемного мовлення майбутніх правознавців : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Заярна 

Інна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2290 А] 

 УДК 378.018.43:811.111:34-051 

2945. Кифенко А. М. Методика формування музично-слухової активності 

майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Кифенко Анна Миколаївна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2251 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

2946. Коновалова Л. В. Методика навчання фармакоекономіки у процесі 

підготовки майбутніх провізорів у закладах вищої медичної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Коновалова Людмила Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2394 А] УДК 378.147:615.1 

2947. Конюхов С. Л. Формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів-програмістів у процесі вивчення об'єктно-орієнтованого програмування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Конюхов Сергій Леонідович ; Мелітопол. держ. пед. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького. — Мелітополь (Запоріз. обл.), 2019. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 16—19 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2330 А] УДК 378.147:004.4 

2948. Король Я. І. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів до 

застосування засобів радіаційно-хімічного захисту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Король 

Ярослав Іванович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — 

Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. 

— [2019-2635 А] УДК 378.147:355.23:623.459.6/.7 

2949. Корольова Л. М. Підготовка майбутніх учителів до розвитку креативних 

здібностей учнів у навчально-виховній діяльності початкової школи : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Корольова Людмила Михайлівна ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 150 пр. — [2019-2219 А]

 УДК 378.147:373.3.011.3-051 

2950. Коцур С. Г. Підготовка вчителів іноземних мов в університетах Австрії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Коцур Сабіна Григорівна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" 

ім. Т. Г. Шевченка, [ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 

Сковороди"]. — Чернігів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. 

— [2019-2710 А] УДК 378.011.3-051:81'243](436) 

2951. Лі Аньань. Підготовка майбутніх учителів музики до музичного просвіт-

ництва старшокласників на засадах застосування інноваційних технологій : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Лі Аньань ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (8 назв). 

— 100 пр. — [2019-2221 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 
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2952. Лі Ян. Формування музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики 

і хореографії в процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Лі Ян ; Нац. пед. 

ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2560 А] УДК 378.011.3-051:78 

2953. Лю Сянь. Педагогічні умови методично-спрямованої самореалізації 

майбутніх учителів музичного мистецтва в системі фортепіанної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і ме-

тодика проф. освіти" / Лю Сянь ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушин-

ського". — Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2222 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:78 

2954. Медведчук А. В. Формування англомовної професійно орієнтованої 

компетентності в діалогічному мовленні у майбутніх менеджерів з адміністративної 

діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

"Теорія та методика навчання" / Медведчук Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т 

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

Сікорського"]. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (8 назв). — 

100 пр. — [2019-1856 А] УДК 378.147:811.111'276.6 

2955. Мен Сіан. Методика формування художньо-комунікативного досвіду 

майбутніх викладачів вокалу в педагогічних університетах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Мен Сіан ; 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. — Біб-

ліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2104 А] 

 УДК 378.147:[37.011.3-051:784 

2956. Наумчук І. А. Розвиток професійної культури керівника позашкільного 

навчального закладу в системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Наумчук Інна Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т 

менеджменту освіти". — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-2465 А] УДК 378.046-021.68:374.091.113 

2957. Овчарук В. В. Формування здоров'язберігаючої компетентності 

студентів вищих технічних навчальних закладів засобами фізичного виховання : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.07 "Теорія і 

методика виховання" / Овчарук Василь Володимирович ; Вінниц. держ. пед. ун-т 

ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2342 А] УДК 378.016:796]:613 

2958. Олексієнко Л. А. Професійна підготовка майбутніх перекладачів в 

університетах Австрії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Олексієнко Лариса Анатоліївна ; 

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

2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 120 пр. — [2019-

1664 А] УДК 378.147:81'25-051](436) 

2959. Оніщук І. І. Розвиток іншомовної освіти майбутніх вчителів гумані-

тарних спеціальностей у педагогічних університетах України (середина ХХ — 

початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Оніщук Ірина Ігорівна ; 
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Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2019-2343 А] 
 УДК 378.016:81'243]:37.011.3-051]"195/201" 

2960. Осадчук Д. Д. Підготовка майбутніх офіцерів морського торговельного 

флоту України до роботи в екстремальних ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Осадчук 
Дмитро Дмитрович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. — 

Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. 

— [2019-2728 А] УДК 378.147:656.61.071.1 

2961. Панімаш Ю. В. Формування готовності до управлінської діяльності 

майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі 
інтерактивного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Панімаш Юлія Вікторівна ; ДВНЗ 

"Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Черкас. ін-т пожеж. 

безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивіл. захисту України, Держ. служба 
України з надзвичайн. ситуацій]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2654 А]

 УДК 378.147:614.8]:378.091.33-043.5 

2962. Петренко О. П. Методика розвитку професійно важливих якостей 

студенток економічних спеціальностей на заняттях з пілатесу : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Петренко Олена Павлівна ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шев-

ченка, [Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка]. — Чернігів, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2731 А] 
 УДК 378.147:33]:796.417 

2963. Пухальський Т. Д. Формування професійної компетентності майбут-

нього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 
освіти" / Пухальський Тарас Дмитрович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 

[Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2414 А] 

 УДК 378.011.3-051:78 

2964. Ратинська І. В. Виховання моральної відповідальності студентів у 
позааудиторній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Ратинська Інна Василівна ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. — Київ, 2019. — 24 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2303 А] 
 УДК 378.015.31:17.022.1 

2965. Рожнова Г. П. Професійна підготовка майбутніх журналістів у вищих 

навчальних закладах України (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Рожнова Ганна Павлівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана 
Франка. — Житомир, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-1754 А] УДК 378.147:070](477)"195/201" 

2966. Рудкевич Н. І. Етнокультурна соціалізація студентів в освітньому 

середовищі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. пед. наук : [спец.] 13.00.05 "Соц. педагогіка" / Рудкевич Наталія Ігорівна ; Київ. 

ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 

(24 назви). — 104 пр. — [2019-2417 А] УДК 378.091.212:316.614:39 
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2967. Савченко А. С. Методика формування компетентності в китайському 

писемному мовленні у майбутніх філологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Савченко Алла 

Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Біб-

ліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2738 А] УДК 378.016:811.581'27 
2968. Скіба Н. Я. Інтегроване формування іншомовної комунікативної та 

методичної компетентностей майбутніх викладачів англійської мови для еконо-

мічних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

[спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Скіба Наталія Ярославівна ; 
Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1669 А] 

 УДК 378.011.3-051:811.111 

2969. Стрельбицька С. М. Формування базових компетентностей майбутніх 

соціальних працівників у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Стрельбицька Світлана Михайлівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т 

ім. К. Д. Ушинського". — Одеса, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 19—22 

(38 назв). — 100 пр. — [2019-2234 А] УДК 378.147:364 
2970. Тишик І. С. Формування професійної готовності майбутнього викладача 

історії до виховання міжетнічної толерантності студентів в процесі навчання в 

магістратурі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Тишик Ірина Сергіївна ; Центральноукр. 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 2019. — 20 с. : табл. 

— Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1674 А] 

 УДК 378.011.3-051:94:316.647.5 

2971. Томашевська А. Ю. Формування у майбутніх фармацевтів англомовної 

лексичної компетентності в читанні та говорінні у процесі самостійної роботи : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та 

методика навчання" / Томашевська Агнесса Юріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-2517 А] УДК 378.147:[811.111'276.6:615 
2972. Фальштинська Ю. В. Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

до організації дистанційного навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Фальштинська 

Юлія Василівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 120 пр. — [2019-1717 А] 
 УДК 378.018.43:81'243 

2973. Ференчук-Піонтковська І. О. Методика формування німецькомовної 

компетентності в читанні публіцистичних текстів у майбутніх філологів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Ференчук-Піонтковська Ірина Олександрівна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т 

ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2591 А] УДК 378.016:811.112.2]:[378.147:80 

2974. Хе Сюефей. Удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя 
хореографії в умовах вищої педагогічної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Хе 

Сюефей ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2431 А] 

 УДК 378.011.3-051:793.3 
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2975. Хлипавка Г. Г. Формування соціальної компетентності майбутніх 

офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і 

методика проф. освіти" / Хлипавка Галина Григорівна ; Львів. держ. ун-т безпеки 

життєдіяльності. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). 
— 100 пр. — [2019-1997 А] УДК 378.015.31:316.42]:614.8 

2976. Чабанович Н. Б. Професійна підготовка лікарів-анестезіологів у країнах 

Західної Європи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 

13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Чабанович Надія Богданівна ; 
Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кропивницький, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2434 А] 

 УДК 378.147:616-089.5-051](4-15) 

2977. Чень Цзяньїн. Методика формування комунікативних умінь студентів 

України і Китаю в процесі вокально-ансамблевої діяльності : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Чень Цзяньїн ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

2355 А] УДК 378.147:784]:316.77](477+510) 
2978. Чижикова О. В. Дидактичні засади розвитку творчих здібностей май-

бутніх правознавців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.09 "Теорія навчання" / Чи-

жикова Ольга Вікторівна ; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг (Дніпропетров. 
обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-

2518 А] УДК 378.015.31:34-051 

2979. Чумаченко Д. В. Методика навчання діловодства майбутніх педагогів 

професійного навчання із застосуванням цифрових технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 
навчання" / Чумаченко Дар'я Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

2437 А] УДК 378.147:005.92:004 

2980. Чхало О. М. Методика навчання аналітичної хімії студентів фармацев-
тичних спеціальностей з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика 

навчання" / Чхало Оксана Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. 

ун-т ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(28 назв). — 100 пр. — [2019-2679 А] УДК 378.016:543]:[378.147:615 
2981. Шабалдак А. В. Підготовка майбутніх офіцерів забезпечення військ до 

професійної діяльності на засадах праксеологічного підходу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. 

освіти" / Шабалдак Андрій Вікторович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. 
нац. ун-т]. — Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-2153 А] УДК 378.147:355.6 

2982. Шандра Н. А. Формування англомовної лексичної компетентності у 

професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформа-
ційних технологій в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : [спец.] 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Шандра Наталія 

Андріївна ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2019. — 

22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2596 А] 

 УДК 378.016:811.111]:[378.147:004 
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2983. Школяр Н. В. Формування термінологічної компетентності майбутніх 

графічних дизайнерів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / 

Школяр Наталія Валеріївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад., [Хмельниц. нац. ун-т]. 

— Хмельницький, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (17 назв). — 

100 пр. — [2019-2158 А] УДК 378.147:004.92 

2984. Якімець Ю. М. Формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-

механіків автотранспортної галузі в процесі вивчення професійно орієнтованих 

дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 

"Теорія і методика проф. освіти" / Якімець Юрій Михайлович ; Держ. служба 

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

проф.-техн. освіти НАПН України]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

18 (34 назви). — 100 пр. — [2019-2160 А] УДК 378.147:629.33 

2985. Ячменик М. М. Підготовка майбутніх учителів української мови і 

літератури до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика 

проф. освіти" / Ячменик Марина Михайлівна ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Ма-

каренка. — Суми, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (19 назв). — 100 пр. 

— [2019-2759 А] УДК 378.147:[37.011.3-051:8 

5 МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

502/504 Наука про навколишнє середовище.  

Енвіронментологія. Екологія 

На ступінь доктора 

2986. Маджд С. М. Розвиток наукових основ басейнового принципу управ-

ління екологічною безпекою техногенно трансформованих поверхневих водних 

об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Маджд Світлана Михайлівна ; М-во екології та природ. ресурсів 

України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 

2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—44 (60 назв). — 100 пр. — [2019-2101 А]

 УДК 502.13:502.51 

2987. Черниш Є. Ю. Наукові засади еколого-синергетичного підходу до 

процесу утилізації фосфогіпсу для зменшення техногенного навантаження на 

довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 

"Екол. безпека" / Черниш Єлізавета Юріївна ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 

47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—44 (80 назв). — 100 пр. — [2019-2152 А] 

 УДК 502.174:691.311 

На ступінь кандидата 

2988. Голодовська О. Я. Басейновий принцип управління екологічною без-

пекою Західного Бугу : (на прикладі Львів. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Голодовська Олена 

Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1723 А] 

 УДК 502.13(282.247:477.83) 

2989. Жданюк Н. В. Розробка сорбентів на основі модифікованих глин для 

захисту вод від неорганічних токсикантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
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канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Жданюк Наталія Василівна ; Нац. 

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

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (25 назв). — 100 пр. — [2019-

2699 А] УДК 502.1:628.161.3:54-414 
2990. Зберовський В. О. Підвищення рівня екологічної безпеки експлуатації 

великовантажних кар'єрних автосамоскидів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Зберовський Віктор Олек-
сандрович ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, [Дніпров. держ. 
техн. ун-т]. — Кременчук (Полтав. обл.), 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 
(15 назв). — 100 пр. — [2019-2072 А] УДК 504.6:622.684 

2991. Крива М. С. Наукові засади екологічно прийнятного технологічного 
процесу утилізації зношених автомобільних шин і гумо-технічних відходів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Крива Маргарита Сергіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. екол. 
акад. післядиплом. освіти та упр., [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 
Макарова]. — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23. — 100 пр. — 
[2019-2093 А] УДК 502.13:[662.613.01:678.065 

2992. Писанко Я. І. Особливості структурно-функціональної організації 
техногенно зміненої водної екосистеми гирлової ділянки річки Ірпінь : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / 
Писанко Яна Іванівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—20 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1751 А] 

 УДК 504:574.5](282.247.32.05:477.41) 

51 Математика 

512 Алгебра 

На ступінь кандидата 

2993. Ілаш Н. Б. Асимптотична поведінка рядів Пуанкаре алгебр SL2 — 
інваріантів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Ілаш Надія Борисівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2019. 
— 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-
2549 А] УДК 512.81 

2994. Фриз І. В. Ортогональність багатомісних операцій та алгоритми їх 
побудови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 
01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Фриз Ірина Василівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника", [Хмельниц. нац. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2019. — 
19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2593 А] УДК 512.548 

2995. Шелепало Г. В. Класифікація квазігрупових функційних рівнянь і 
тотожностей мінімальної довжини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.06 "Алгебра та теорія чисел" / Шелепало Галина Ва-
силівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Хмельниц. нац. ун-т]. 
— Івано-Франківськ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—19 (28 назв) та в підрядк. 
прим. — 100 пр. — [2019-2597 А] УДК 512.548 

514 Геометрія 

На ступінь доктора 

2996. Микитась М. В. Методологія системного геометричного моделювання 
адаптивних будівельних кластерів енергоефективності : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.01.01 "Приклад. геометрія, інж. графіка" / 
Микитась Максим Вікторович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 
40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—36 (28 назв). — 100 пр. — [2019-2645 А] 

 УДК 514.18:699.86 

515.1 Топологія 

На ступінь кандидата 

2997. Глушак І. Д. Апроксимації неадитивних мір : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.04 "Геометрія та топологія" / 
Глушак Інна Дмитрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. 
ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2378 А] УДК 515.12 

517 Аналіз 

На ступінь доктора 

2998. Вишнякова Г. М. Многочлени з обмеженнями на розташування коренів 
і граничні класи цілих функцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-
мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Вишнякова Ганна Марківна ; НАН 
України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-
разіна]. — Харків, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—29 (36 назв). — 100 пр. — [2019-
1887 А] УДК 517.58 

2999. Дмитришин Р. І. Деякі класи функціональних гіллястих ланцюгових 
дробів з нерівнозначними змінними і кратні степеневі ряди : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / 
Дмитришин Роман Іванович ; НАН України, Ін-т математики, [ДВНЗ "Прикарпат. 
нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 2019. — 39 с. — Бібліогр.: с. 32—36 
(44 назви) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1811 А] УДК 517.5 

3000. Стасюк С. А. Апроксимаційні характеристики класів гладких функцій 
однієї та багатьох змінних : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. аналіз" / Стасюк Сергій Андрійович ; НАН України, Ін-т 
математики. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 26—32. — 130 пр. — [2019-
2516 А] УДК 517.5 

На ступінь кандидата 

3001. Вдовенко Т. І. Сингулярно несиметрично збурені самоспряжені опера-
тори : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 
"Мат. аналіз" / Вдовенко Тетяна Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. 
ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(9 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2056 А] УДК 517.95 

3002. Стасів Н. Ю. Асимптотичні властивості випадкових рядів Діріхле : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.01.01 "Мат. 
аналіз" / Стасів Надія Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 
14 с. — Бібліогр.: с. 12—13 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2515 А] 

 УДК 517.537.6 

519.2 Ймовірність. Математична статистика 

На ступінь доктора 

3003. Осипчук М. М. Симетричні стійкі випадкові процеси та їх пере-
творення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 
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01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Осипчук Михайло Михайлович ; 
НАН України, Ін-т математики, [Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника"]. — Київ, 2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 29—33 (42 назви). — 100 пр. — 
[2019-2115 А] УДК 519.21 

3004. Ральченко К. В. Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для 

дробових і споріднених процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-

мат. наук : [спец.] 01.01.05 "Теорія ймовірностей і мат. статистика" / Ральченко 

Костянтин Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 

32 с. — Бібліогр.: с. 25—29 (35 назв). — 100 пр. — [2019-2228 А] УДК 519.24 

519.6 Обчислювальна математика. Числовий аналіз 

На ступінь кандидата 

3005. Рожко В. І. Удосконалення водокористування в зоні впливу каналу 

Дніпро-Донбас на основі моделювання якості водних ресурсів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Рожко 

Вікторія Ісламівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. — 

Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-

1710 А] УДК 519.6:631.6:556.63(282.247.32:477.6) 

519.8 Математичні теорії та методи дослідження операцій 

На ступінь кандидата 

3006. Апанасенко Д. В. Методи кластеризації нечітких даних спеціального 

вигляду та їх застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Апанасенко 

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

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2161 А] УДК 519.863 

3007. Дума Л. В. Моделі формування оптимальної галузевої структури еко-

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

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

Людмила Василівна ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 

[Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Івано-Франківськ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2490 А] УДК 519.866:332.1 

3008. Науменко Ю. О. Системний аналіз дифузійних процесів розповсюджен-

ня інформації та його застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : [спец.] 01.05.04 "Систем. аналіз і теорія оптимал. рішень" / Науменко 

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

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2188 А] УДК 519.863 

3009. Панік Л. О. Спеціалізовані багатокритеріальні моделі аналізу та плану-

вання неоднорідних потоків у транспортних мережах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. 

методи" / Панік Леонід Олександрович ; Нац. металург. акад. України, [Дніпро-

петров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна]. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (32 назви). — 100 пр. — [2019-2508 А] 

 УДК 519.87:656 

3010. Станіна О. Д. Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з 

неперервно розподіленим ресурсом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

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



   

 
79 

Ольга Дмитрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Нац. техн. ун-т "Дніпров. 

політехніка"]. — Харків, 2019. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 

100 пр. — [2019-2586 А] УДК 519.86 

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 

528 Геодезія. Топографічно-геодезичні роботи. Фотограмметрія. 

Дистанційне зондування. Картографія 

На ступінь кандидата 

3011. Лозинський В. А. Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих 

побутових відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та картографія" / Лозинський Віктор 

Адамович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—19 (17 назв). — 110 пр. — [2019-2460 А] УДК 528.8:628.46 

3012. Третяк С. К. Моніторинг гідрографічних об'єктів засобами дистанцій-

ного зондування Землі та геоінформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.24.01 "Геодезія, фотограмметрія та 

картографія" / Третяк Софія Корниліївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 110 пр. — [2019-2472 А]

 УДК 528.8:556 

53 Фізика 

531 Загальна механіка. Механіка твердих і жорстких тіл 

На ступінь кандидата 

3013. Мураховський С. А. Алгоритмічні засоби підвищення точності гіро-

теодолітів на обмежено рухомій основі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.11.03 "Гіроскопи та навігац. системи" / Мураховський 

Сергій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2019. — 28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. 

— [2019-2187 А] УДК 531.383:528.521 

532 Загальні питання механіки рідин.  

Механіка рідин (гідромеханіка) 

На ступінь доктора 

3014. Терлецька К. В. Динаміка внутрішніх хвиль великої амплітуди : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.05 

"Механіка рідини, газу та плазми" / Терлецька Катерина Валеріївна ; НАН України, 

Ін-т гідромеханіки, [Ін-т проблем мат. машин і систем НАН України]. — Київ, 2019. 

— 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 (54 назви). — 100 пр. — [2019-1837 А] 

 УДК 532.517 

533 Механіка газів. Аеромеханіка. Фізика плазми 

На ступінь кандидата 

3015. Тихий А. В. Хвильові процеси та транспорт надтеплових іонів у 

квазиізодинамічних стелараторах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.08 "Фізика плазми" / Тихий Антон Володимирович ; 
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Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т ядер. дослідж. НАН України]. — Харків, 

2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—15 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2268 А] 

 УДК 533.9 

3016. Ушкац С. Ю. Конденсація та особливості віріальних розкладів в моделі 

ґраткового газу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.14 "Теплофізика та молекуляр. фізика" / Ушкац Світлана Юріївна ; Київ. нац. 

ун-т ім. Тараса Шевченка, [Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова]. — 

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2019-2473 А] 

 УДК 533.7:538.9 

536 Теплота. Термодинаміка. Статистична фізика 

На ступінь доктора 

3017. Чейлитко А. О. Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних 

властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасо-

обміну в пористих структурах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Чейлитко 

Андрій Олександрович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", [Запоріз. держ. інж. акад.]. — 

Львів, 2019. — 41 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—38 (48 назв). — 110 пр. — [2019-

1877 А] УДК 536.2.022:536.24:691 

На ступінь кандидата 

3018. Гвоздь Т. В. Статистико-механічний опис фазової поведінки полідис-

персних колоїдних і полімерних систем в об'ємі та у пористому середовищі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.24 "Фізика 

колоїд. систем" / Гвоздь Тарас Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики конденсов. 

систем. — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-2377 А] УДК 536.7:544.77.03 

3019. Рева С. А. Теплообмін та аеродинаміка пакетів труб з рівнорозвиненими 

зовнішньою та внутрішньою поверхнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / 

Рева Сергій Анатолійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря 

Сікорського". — Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-1907 А] УДК 536.2:621.643.4 

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм 

На ступінь кандидата 

3020. Барабаш В. В. Аперіодичні та хвильові збурення в іоносфері: результати 

вертикального зондування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : спец. 01.04.03 "Радіофізика" / Барабаш Володимир Володимирович ; Харків. 

нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т іоносфери НАН України]. — Харків, 2019. — 20 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2444 А] 

 УДК 537.86:550.388 

3021. Жила О. В. Метод інтегральних рівнянь у моделюванні асиметричних 

електромагнітних явищ у неоднорідному середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Жила Ольга 

Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1729 А] 

 УДК 537.86:517.968.22 
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3022. Милованов Ю. Б. Фізичні процеси в атмосферно-іоносферному радіо-

каналі, викликані дією високоенергетичних джерел : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Милованов Юрій 

Борисович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 17 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 13—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2463 А] УДК 537.86:550.388 

3023. Сєрик М. М. Процеси молекулярної організації в напівпровідникових 

плівках на основі монометинових, мероцианінових та скварилієвих барвників : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" / Сєрик Микола Миколайович ; НАН України, Ін-т 

фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2666 А] 

 УДК 537.311.322:539.1]:538.975 

3024. Сулименко О. Р. Синхронізація та генерування електромагнітних сиг-

налів у спінтронних магнітних наноструктурах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.03 "Радіофізика" / Сулименко Ольга 

Русланівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-2587 А] УДК 537.86 

3025. Черняк О. М. Перенесення замагнічених частинок у випадковому елект-

ричному полі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 

01.04.02 "Теорет. фізика" / Черняк Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т 

теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—

17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2477 А] УДК 537.8.01 

538.9 Фізика конденсованої матерії. Фізика твердого тіла 

На ступінь доктора 

3026. Бондар О. В. Структура та фізико-механічні властивості багатокомпо-

нентних та багатошарових наноструктурних покриттів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Бондар 

Олександр В'ячеславович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 37 с., включ. обкл. : іл. 

— Бібліогр.: с. 29—34. — 100 пр. — [2019-2163 А] 

 УДК 538.975:621.793.3]-022.532 

3027. Дмитрук А. М. Структура субнанометрових неорганічних кластерів і її 

прояв у макрофізичних властивостях наносистем : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дмитрук 

Андрій Миколайович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—34. — 100 пр. — [2019-1812 А] УДК 538.91:544.18 

3028. Мандзюк В. І. Структурно-морфологічні та електрохімічні властивості 

турбостратного вуглецю і композиційних матеріалів SiO2—C, Al2O3—C : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія 

поверхні" / Мандзюк Володимир Ігорович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 33—37. — 100 пр. — [2019-2103 А] УДК 538.91:661.66 

3029. Молнар О. О. Релаксаційні явища у кристалах фосфоровмісних халько-

генідів з різним типом дипольного упорядкування : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелект-

риків" / Молнар Олександр Олександрович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — 

Ужгород, 2019. — 31 с. : іл. — Бібліогр.: с. 22—25 (35 назв). — 110 пр. — [2019-

1990 А] УДК 538.95 
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3030. Савченко Д. В. Електронні та магнітні властивості парамагнітних 

центрів у вуглецевомістких матеріалах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Савченко Дарія Вікторівна ; 

НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Київ, 2019. — 35 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 24—30 (62 назви). — 100 пр. — [2019-2195 А] 

 УДК 538.955:661.8'062 

На ступінь кандидата 

3031. Барабашов А. П. Електронно-стимульовані процеси в твердому азоті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика 

твердого тіла" / Барабашов Андрій Павлович ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. 

температур ім. Б. І. Вєркіна. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(17 назв). — 100 пр. — [2019-2162 А] УДК 538.958:546.17-16 

3032. Бендак А. В. Одержання, структура та фізичні властивості тонких плівок 

на основі аргіродитів Cu6PS5X (X=I, Br), Cu6PSe5I та Cu7GeS5I : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпровід-

ників і діелектриків" / Бендак Андрій Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". 

— Ужгород, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 80 пр. — [2019-

1963 А] УДК 538.975 

3033. Бовгира Р. В. Структура й електронні властивості наноструктур на 

основі оксиду цинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : 

[спец.] 01.04.18 "Фізика і хімія поверхні" / Бовгира Ростислав Вікторович ; Держ. 

ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", [Ін-т приклад. проблем механіки і 

математики ім. Я. С. Підстригача НАН України]. — Івано-Франківськ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2049 А] 

 УДК 538.915:546.47-311]-022.532 

3034. Веліховський Г. О. Динамічна теорія розсіяння у некристалічних багато-

шарових об'єктах довільної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Веліховський Гліб Олего-

вич ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2019. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2531 А] УДК 538.958 

3035. Возний А. А. Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок 

SnxSy та гетероперехідні структури на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Возний Андрій Андрійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 22 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2169 А] УДК 538.975:53.08 

3036. Дубик К. В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в компо-

зитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Дубик 

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

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1651 А] 

 УДК 538.951:539.217 

3037. Д'яченко О. В. Оптимізація структурних, електричних та оптичних 

характеристик шарів тонкоплівкових сонячних елементів на основі оксидів Mg, Zn, 

Cu, отриманих спрей-піролізом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-

мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Д'яченко Олексій 

Вікторович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—

22 (31 назва). — 100 пр. — [2019-2697 А] УДК 538.975:621.383.51 
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3038. Знаменщиков Я. В. Структурні, електрофізичні та оптичні властивості 

плівок CdZnTe та приладові структури на їх основі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / 

Знаменщиков Ярослав Володимирович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 22 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1733 А] 

 УДК 538.975:621.382 

3039. Клюшніченко О. В. Індукована дисипативна взаємодія та колективне 

розсіяння в Ленґмюровому ґратковому газі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Клюшніченко Олександр 

Вікторович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, [Ін-т фізики]. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2456 А]

 УДК 538.9.01 

3040. Корсун В. Є. Приладові наноструктури для оптоелектроніки і термо-

електрики виготовлені методами осадження з рідкої фази : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Корсун 

Валерія Євгеніївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—

20 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1697 А] УДК 538.975:544.653.1 

3041. Кравченко Я. О. Структура та властивості багатошарових та багато-

елементних покриттів нанометрового масштабу на основі (TiAlSiY)N/MeN (Me=Mo, 

Cr, Zr) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 

"Фізика твердого тіла" / Кравченко Ярослав Олегович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2711 А]

 УДК 538.975:621.793.3 

3042. Крохмаль С. О. Газофазне осадження покриттів на основі карбіду хрому 

на внутрішніх поверхнях каналів і глухих порожнин : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Крохмаль Сергій 

Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, [Нац. наук. 

центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 20—22 (28 назв). — 100 пр. — [2019-1853 А] УДК 538.9:621.793.1 

3043. Литвиненко Д. М. Статистична теорія систем заряджених частинок над 

поверхнею діелектриків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Литвиненко Дмитро Михайлович ; НАН 

України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2019-

2098 А] УДК 538.94 

3044. Мельник В. В. Вплив олова на формування нанокристалів кремнію в 

плівкових сплавах Si1-xSnx та шаруватих структурах a-Si/Sn : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Мельник Віктор Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики. — Київ, 2019. — 19 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2019-2340 А] УДК 538.975 

3045. Мисюра І. М. Вплив іонізуючого опромінення на спектри електронних 

збуджень у бурштині, кварцовому склі та наношарах Cu/Cu2O : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / 

Мисюра Ілля Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 14—15 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2107 А] УДК 538.958:539.1 
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3046. Пилипенко О. В. Електрофізичні та магніторезистивні властивості 
плівкових систем на основі Fe, Ni та Ag або Au : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Пилипенко 
Олександр Валерійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 18—20 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2733 А] УДК 538.975:537 

3047. Русінчук Н. М. Ближньопольова взаємодія між наночастинками та 
наноструктурованими поверхнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Русінчук Наталя Мико-
лаївна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, [Київ. нац. 
ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 
150 пр. — [2019-1711 А] УДК 538.9 

3048. Софронова О. М. Синтез, структура та властивості плівок ZnSe, одер-
жаних методом конденсації з рідкої фази : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Софронова Олена 
Михайлівна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій [та ін.]. — 
Харків, 2019. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15. — 100 пр. — [2019-1635 А] 

 УДК 538.975 
3049. Шевцова Т. М. Динаміка ґратки та електронна структура низькови-

мірних провідних систем на основі заліза : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.07 "Фізика твердого тіла" / Шевцова Тетяна 
Миколаївна ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б. І. Вєркіна, [Донец. 
фіз.-техн. ін-т ім. О. О. Галкіна]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 17—20 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1638 А] УДК 538.913 

3050. Штейфан А. Я. Опис стабільності кристалічної структури складних 
кристалів та модельні розрахунки дисперсії їх фононних спектрів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.10 "Фізика напівпро-
відників і діелектриків" / Штейфан Алексина Ярославівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. 
нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 
100 пр. — [2019-1960 А] УДК 538.911:535.32 

3051. Щербаков К. М. Просторово-модульовані фази, наведені флексоелект-
ричним ефектом у фероїках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 
наук : [спец.] 01.04.02 "Теорет. фізика" / Щербаков Крістіан Меселе ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 18—19. — 100 пр. — [2019-2599 А] УДК 538.911 

539.1 Ядерна фізика. Атомна фізика. Молекулярна фізика 

На ступінь кандидата 

3052. Кондрик О. І. Вплив радіаційних і фонових дефектів на властивості 
GaAs, CdTe, CdZnTe і детекторів іонізуючих випромінювань на їх основі : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : [спец.] 01.04.21 "Радіац. фізика 
та ядер. безпека" / Кондрик Олександр Іванович ; НАН України, Нац. наук. центр 
"Харків. фіз.-техн. ін-т". — Харків, 2019. — 21 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв) 
та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1935 А] УДК 539.1.074:537.5 

539.2/.6 Властивості та структура молекулярних систем.  

Деформація. Міцність. Опір до напруження 

На ступінь доктора 

3053. Максим'юк Ю. В. Метод скінченних елементів у задачах геометрично 

та фізично нелінійного деформування, стійкості і руйнування тіл складної структури 
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при термосиловому навантаженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 

наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Максим'юк Юрій Всеволодович ; Київ. нац. 

ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—40 

(31 назва). — 100 пр. — [2019-2640 А] УДК 539.375 

На ступінь кандидата 

3054. Васько А. А. Трибологічні властивості наноструктурованих об'єктів на 

атомно-гладких поверхнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.04 "Фіз. електроніка" / Васько Артем Анатолійович ; НАН 

України, Ін-т фізики. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21. — 

100 пр. — [2019-2372 А] УДК 539.216:539.92 

3055. 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. — [2019-1981 А] 

 УДК 539.23-022.513.2:621.793 

3056. Нізамеєв М. С. Фазовий склад, структура та фізико-механічні власти-

вості аморфних і нанокристалічних сплавів Fe42-71(Ni, Co, Cr, Mo, W, Nb, V, Mn, 

Al)10-32Y1,8-2 (Si, C, B, P)17-24 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. 

наук : [спец.] 01.04.13 "Фізика металів" / Нізамеєв Максим Сергійович ; НАН 

України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ, 2019. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2019-2651 А] 

 УДК 539.213:669.17 

3057. Шакері М. П. Аналітичні методи розв'язку задач теорії коливань для 

пружних пластин неканонічної форми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : [спец.] 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Шакері 

Мобараке Пуйан ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2438 А] УДК 539.3 

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 

544 Фізична хімія 

На ступінь доктора 

3058. Чиркін А. Д. Процеси термічної деградації високотемпературних 

металевих матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 

02.00.04 "Фіз. хімія" / Чиркін Антон Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 27—33 (45 назв). — 

100 пр. — [2019-1839 А] УДК 544.344.015.4.032:669.15-194.3 

На ступінь кандидата 

3059. Боброва Л. С. Електроосадження хрому з іонних рідин, що містять 

хром(ІІІ) хлорид і холін хлорид : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.05 "Електрохімія" / Боброва Ліна Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Укр. 

держ. хім.-технол. ун-т". — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 

(20 назв). — 100 пр. — [2019-1964 А] УДК 544.65:546.763 

3060. Даниляк М.-О. М. Вплив складу та морфології поверхні на фізико-

хімічні властивості аморфних сплавів систем Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb, Dy) : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / 

Даниляк Марія-Олена Михайлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 100 пр. — [2019-1845 А] 

 УДК 544.23:669.12.055 

3061. Дикун О. М. Будова і фізико-хімічні властивості основ Шиффа і гідразонів 

госиполу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.04 

"Фіз. хімія" / Дикун Олексій Михайлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Ін-т 

фіз.-органіч. хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України]. — Харків, 2019. 

— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2621 А] 

 УДК 544.1:547.565 

3062. Лагута А. М. Кінетика реакцій трифенілметанових барвників з нуклео-

філами в організованих розчинах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.04 "Фіз. хімія" / Лагута Анна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—19 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2556 А] УДК 544.47:544.77 

3063. Столярчук І. Л. Каталітичні властивості нанорозмірних феритів 

M
ii
Fe

iii
2O4 в процесі парового риформінгу етанолу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.15 "Хім. кінетика і каталіз" / Столярчук Ірина 

Леонідівна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2744 А] 

 УДК 544.47-971 

3064. Яковів М. В. Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних 

глутамінової кислоти одержані за реакцією Стегліха : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / Яковів 

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

— Бібліогр.: с. 16—21 (42 назви). — 120 пр. — [2019-2520 А] 

 УДК 544.773.432:544.722.14 

546 Неорганічна хімія 

На ступінь кандидата 

3065. Голубчик Х. О. Модифіковані природні кліноптилоліт і трепели. 

Отримання, властивості та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Голубчик Христина Олегівна ; 

НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О. В. Богатського [та ін.]. — Одеса, 2019. — 23 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (34 назви). — 100 пр. — [2019-2616 А] 

 УДК 546.56:546.98]-44:542.943 

3066. Сліпець А. А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених 

ортованадатів рідкісноземельних елементів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Сліпець Аліна Анатоліївна ; 

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

с. 16—19 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2137 А] УДК 546.88.03/.05 

3067. Суботін В. В. Синтез, будова та властивості координаційних халько-

генгалогенідних сполук ренію (IV,V) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

хім. наук : [спец.] 02.00.01 "Неорганіч. хімія" / Суботін Владислав Володимирович ; 

НАН України, Ін-т заг. та неорганіч. хімії ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2235 А] 

 УДК 546.719-3 
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547 Органічна хімія 

На ступінь доктора 

3068. Половкович С. В. Конструювання конденсованих гетероциклічних 

систем на основі 1,4-хінонів, хіноксалінів та 1,3,5-триазинів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Половкович 

Святослав Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 40 с. : 

іл., табл., схеми. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2019-2030 А] 

 УДК 547.8-3.02 

На ступінь кандидата 

3069. Звягін Є. М. Синтез полінітрогеновмісних гетероциклічних комп-

лексонів з використанням методів клік-хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Звягін Євген Миколайович ; 

Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа "Наук.-технол. комплекс 

"Ін-т монокристалів" НАН України]. — Харків, 2019. — 18 с. : іл., табл., схеми. — 

Бібліогр.: с. 14—16 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2015 А] УДК 547.7.057 

3070. Земляна Н. І. Конденсовані гетероцикли — продукти взаємодії аліфа-

тичних єнонів з 3-аміно-1,2,4-триазолом та 5-амінопіразолом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.03 "Органіч. хімія" / Земляна 

Наталя Ігорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Держ. наук. установа "НТК 

"Ін-т монокристалів" НАН України]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1979 А] УДК 547.7 

3071. Карпенко Ю. В. Синтез і властивості нових 10-((1,3,4-оксадіазол-2-

іл)метил)акридин-9(10Н)-онів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. 

наук : [спец.] 02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Карпенко Юрій Вікторович ; НАН 

України, Ін-т біоорганіч. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря, [Запоріз. нац. ун-т]. — 

Київ, 2019. — 22 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

1932 А] УДК 547.835.057 

3072. Качаєва М. В. Синтез та властивості нових біоактивних похідних  

1,3-оксазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 

02.00.10 "Біоорганіч. хімія" / Качаєва Марина Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

біоорганіч. хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл., 

схеми. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1820 А] 

 УДК 547.787.057 

3073. Ковальчук А. І. Синтез, структура та властивості фторованих в ядро 

ізомерних поліазометинів з азогрупами в своєму складі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. хім. наук : [спец.] 02.00.06 "Хімія високомолекуляр. сполук" / 

Ковальчук Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — 

Київ, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2708 А]

 УДК 547.556.3:547.539.1 

549 Мінералогія. Спеціальне мінералознавство 

На ступінь кандидата 

3074. Антоненко Т. С. Закономірності перетворення структури та власти-

востей оксидів і гідроксидів заліза під впливом зовнішніх факторів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.20 "Мінералогія, кристало-
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графія" / Антоненко Тетяна Сергіївна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії 

та рудоутворення ім. М. П. Семененка. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2682 А] 

 УДК 549.517.2+549.521.5]-044.922:549.731.1 

55 Геологія. Науки про Землю 

550 Допоміжні геологічні науки 

550.3 Геофізика 

На ступінь доктора 

3075. Микуляк С. В. Закономірності динаміки структурованих геосередовищ: 

теорія, моделі, експеримент : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фіз.-мат. 

наук : [спец.] 04.00.22 "Геофізика" / Микуляк Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т 

геофізики ім. С. І. Субботіна. — Київ, 2019. — 37 с. : іл. — Бібліогр.: с. 33—34 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-2724 А] УДК 550.34 

550.4 Геохімія 

На ступінь кандидата 

3076. Іщенко Л. В. Геохімічні особливості ореольних вод бітумо-гідро-

термальних мінеральних асоціацій у породах Західно-Донецького грабену : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.02 "Геохімія" / Іщенко 

Лілія Володимирівна ; НАН України, Ін-т геології і геохімії горючих корис. копалин, 

[Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Львів, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 13—16 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2016 А] УДК 550.461:556.31](477.62) 

553 Економічна геологія. Родовища корисних копалин 

553.9 Родовища вуглецевих порід. Родовища вуглеводнів 

На ступінь кандидата 

3077. Кохан О. М. Геолого-палеоокеанографічні умови осадонагромадження 

середньо-верхньомайкопських газоносних відкладів західної частини Причорно-

морського мегапрогину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" / Кохан Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-т 

геології і геохімії горючих копалин. — Львів, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—22. — 100 пр. — [2019-2090 А] УДК 553.981:551.897](477.7) 

556 Гідросфера. Вода загалом. Гідрологія 

На ступінь кандидата 

3078. Кононенко А. В. Чинники еколого-гідрогеологічної еволюції хімічного 

складу підземних вод мергельно-крейдяного водоносного горизонту Дніпровсько-

Донецької западини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : 

спец. 21.06.01 "Екол. безпека" / Кононенко Аліна Володимирівна ; Держ. установа 

"Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України", [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Ка-

разіна]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (20 назв). — 100 пр. 

— [2019-2218 А] УДК 556.314:504.61](477.6) 
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57 Бioлогiчні науки загалом 

574 Загальна екологія та біорізноманітність 

На ступінь доктора 

3079. Бабко Р. В. Угруповання вільноживучих війчастих найпростіших 

(Chromista, Ciliophora) континентальних водойм : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Бабко Роман Вікторович ; 

НАН України, Ін-т гідробіології, [Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена]. — Київ, 2019. 

— 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—35 (82 назви). — 100 пр. — [2019-2043 А] 

 УДК 574.58:593.17 

3080. Курбатова І. М. Роль ксенобіотиків у порушенні екологічної рівноваги 

водних екосистем за антропогенного навантаження : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Курбатова Інна Миколаївна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т біоресурсів і природокористу-

вання України]. — Чернівці, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 30—39 (61 назва). — 100 пр. — [2019-2334 А] УДК 574.5:[504.5:628.3 

На ступінь кандидата 

3081. Колодій В. А. Структура популяцій та еколого-созологічна оцінка видів 

роду Schivereckia Andrz. в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Колодій Валентина Анатоліївна ; Держ. екол. 

акад. післядиплом. освіти та упр., [Ін-т екології Карпат]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 17—21 (30 назв). — 100 пр. — [2019-2392 А] 

 УДК 574.3:582.683.2](477) 

3082. Красноштан О. В. Еколого-біологічні детермінанти успішності зростан-

ня видів роду Pinus L. на залізорудних відвалах Криворіжжя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Красноштан 

Олег Васильович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Криворіз. ботан. сад НАН 

України]. — Дніпро, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21 (33 назви). — 

100 пр. — [2019-2092 А] УДК 574.2:582.475]:[622.271.4:622.341]](477.63) 

3083. Морозовська І. О. Структура угруповань консортивного типу в бентосі 

та перифітоні водойми-охолоджувача АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідробіологія" / Морозовська Ірина Олексіївна ; 

НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 18—21 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1902 А] УДК 574.5:621.039.534.2 

3084. Подругіна А. Б. Толерантність та потенційні можливості Gammaridae до 

дії абіотичних та біотичних чинників при культивуванні в регульованих системах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.17 "Гідро-

біологія" / Подругіна Анна Борисівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ, 

2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1992 А] 

 УДК 574.5:595.3:591.613 

3085. Прокопук Ю. С. Кліматогенна варіація радіального приросту Quercus 

robur L. у біотопах заплави Дніпра в м. Києві : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Прокопук Юлія Сергіївна ;  

М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. закл. "Держ. екол. акад. 

післядиплом. освіти та упр.", [ДУ "Ін-т еволюц. екології НАН України"]. — Київ, 

2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2468 А] 

 УДК 574:551.58]:630*5](282.247.32-192.2) 
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3086. Шевчук Н. Ю. Біогеоценотичні особливості лісонасаджень та степових 

природних угруповань Південного Криворіжжя : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Шевчук Наталія Юріївна ; 

Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, [Криворіз. ботан. сад НАН України]. — 

Дніпро, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (22 назви). — 

100 пр. — [2019-2155 А] УДК 574.4(477.63) 

575 Загальна генетика. Загальна цитогенетика 

На ступінь доктора 

3087. Антонюк М. З. Інтрогресія як індуктор мінливості геному пшениці 

Triticum aestivum L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 

03.00.15 "Генетика" / Антонюк Максим Зиновійович ; НАН України, Держ. установа 

"Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Нац. ун-т "Києво-Могилян. 

акад."]. — Київ, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—44 (67 назв). — 100 пр. 

— [2019-1881 А] УДК 575.2:[631.528:633.11 

На ступінь кандидата 

3088. Барвінська О. Ю. Оптимізація селективного скринінгу спадкових по-

рушень метаболізму амінокислот та ацилкарнітинів у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Барвінська 

Оксана Юріївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. 

наук України", [Нац. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Київ, 2019. — 

21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

1762 А] УДК 575.2:577.12]-053.2 

3089. Пузік Н. Г. Дослідження поліморфізму генів регуляції процесів росту на 

модельному об'єкті Bos taurus, L. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.15 "Генетика" / Пузік Ніна Григорівна ; Держ. установа "Нац. 

наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-1667 А] УДК 575.17:636.2 

3090. Ткач І. Р. Особливості хромосомного статусу при ранніх репродуктив-

них втратах у людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Ткач Ірина Романівна ; Держ. установа "Нац. наук. 

центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України", [ДУ "Ін-т спадкової патології 

НАМН України"]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. 

— [2019-1912 А] УДК 575.116:618.39 

576 Клітинна та субклітинна біологія. Цитологія 

На ступінь кандидата 

3091. Стоянов Л. А. Оксіуроз бородатих агам (Pogona vitticeps) : (поширення, 

патогенез, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Стоянов Леонід Афанасійович ; Львів. нац. ун-т 

вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, [Нац. наук. центр "Ін-т експерим. 

і клініч. вет. медицини" Нац. акад. аграр. наук]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2233 А] 

 УДК 576.898.161.122:616.995.132 
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577 Maтеріальні основи життя. Біологічна хімія (біохімія). 

Молекулярна біологія. Біологічна фізика (біофізика) 

На ступінь доктора 

3092. Афанасьєва К. С. Організація петельних доменів ДНК при різних 
функціональних станах клітин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. 
наук : [спец.] 03.00.02 "Біофізика" / Афанасьєва Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т 
ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 
(32 назви). — 100 пр. — [2019-1642 А] УДК 577.323:576.08 

3093. Стасик О. В. Молекулярні механізми вуглецевої катаболітної регуляції 
та гомеостазу пероксисом у метилотрофних дріжджів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Стасик Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т біології клітини. — 
Львів, 2019. — 40, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 33—39. — 100 пр. — [2019-
2742 А] УДК 577.214:582.282.23 

На ступінь кандидата 

3094. Горак І. Р. Роль адаптерного протеїну Ruk/CIN85 у контролі міграції й 
інвазії пухлинних клітин in vitro та in vivo : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Горак Ірина Романівна ; НАН України, 
Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 
(30 назв). — 100 пр. — [2019-2064 А] 

 УДК 577.112.04:[576.32/.36:616-006-092.4 
3095. Грушко В. В. Біохімічні маркери печінки та імунний статус у спортс-

менів високої професійної майстерності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Грушко Валентин Валерійович ; М-во 
охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-
чевського М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2381 А] 

 УДК 577.12:612.35:612.766.1]:796.071.2 
3096. Грязнова Т. А. Комплекси білків родини інтерсектинів з верпролінами 

WIP і CR16 — компоненти апарату транспорту везикул та актинового цитоскелета : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.03 "Мо-
лекуляр. біологія" / Грязнова Тетяна Анатоліївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. 
біології та генетики. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (10 назв). — 
100 пр. — [2019-1891 А] УДК 577.29 

3097. Ільницька Х. М. Активність нітрозо-оксидативних процесів у органах 
травної системи за умов дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення, 
стресу, блокування циклооксигенази та їх корекція вітаміном Е та похідним  
1,4-нафтохінону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
03.00.04 "Біохімія" / Ільницька Христина Михайлівна ; М-во охорони здоров'я 
України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського", [Львів. нац. 
мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1616 А] УДК 577.1:[612.3.062:535-34 

3098. Козак Ю. С. Механізми дії антиоксидантів у модуляції терапевтичного 
ефекту протипухлинних препаратів на моделях експериментальних пухлин у миші : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / 
Козак Юлія Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Ін-т біології клітини НАН 
України]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — 
[2019-1848 А] УДК 577.15:615.277.3:616-006-092.9 
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3099. Копчак Н. Г. Вікові та статеві особливості біохімічних порушень при 

ожирінні за дії йоду в експерименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Копчак Наталія Григорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського  

М-ва охорони здоров'я України", [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — 

Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-2331 А] УДК 577.115:613.25]:613.9 

3100. Нечитайло Л. Я. Вплив сполук кадмію та нітратів на мікро- та 

макроелементний склад організму експериментальних тварин : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Нечитайло 

Лариса Якимівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. 

ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України", [Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т МОЗ України"]. — Тернопіль, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-1703 А] УДК 577.15:[546.48+546.175 

3101. Полубень Л. О. Молекулярно-генетичні особливості Ph-негативних 

мієлопроліферативних неоплазій у осіб, які зазнали впливу чинників аварії на 

Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 03.00.15 "Генетика" / Полубень Лариса Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини". — Київ, 2019. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1628 А] 

 УДК 577.21:616-006]:621.039.586 

3102. Руцька А. В. Статеві та вікові особливості оксидативних процесів у 

щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Руцька 

Анастасія Василівна ; Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 

М-ва охорони здоров'я України". — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1631 А] УДК 577.1:[591.044:613.84 

3103. Симчич Т. В. Протипухлинні та імунобіологічні властивості ксено-

генних ембріональних протеїнів : (експерим. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Симчич Тетяна 

Василівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології  

ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2135 А] 

 УДК 577.112.01-053.13:616-006-08 

3104. Шамелашвілі К. Л. Регуляція оксидативного стресу крові щурів-

пухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній-Платина : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Шамелашвілі 

Карина Леонідівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. — Харків, 2019. — 

21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—18 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2271 А] 

 УДК 577.115:616-006-092.9 

3105. Юрченко Н. П. Молекулярно-біологічні ознаки раку ендометрію у 

хворих з агрегацією пухлинної патології у родоводах : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Юрченко Наталія 

Петрівна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології  

ім. Р. Є. Кавецького. — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—23 

(17 назв). — [2019-2040 А] УДК 577.2:618.14-006.6 



   

 
93 

579 Мікробіологія 

На ступінь доктора 

3106. Смуток О. В. L- і D-лактат-селективні оксидоредуктази, рекомбінантні 

клітини дріжджів Ogataea polymorpha та нанорозмірні матеріали для розробки нових 

ензиматичних і біосенсорних підходів кількісного аналізу молочної кислоти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.07 

"Мікробіологія" / Смуток Олег Володимирович ; НАН України, Ін-т біології клітини. 

— Львів, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—34. — 100 пр. — [2019-1714 А] 

 УДК 579.6:577.152.1:661.746.2 

На ступінь кандидата 

3107. Валішкевич Б. В. Сигнальний шлях TOR як регулятор біохімічних 

механізмів стійкості дріжджів Saccharomyces cerevisiae до карбонільного/оксида-

тивного стресу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.04 "Біохімія" / Валішкевич Богдана Володимирівна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Чернівці, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — 

[2019-2371 А] УДК 579.222:577.124 

3108. Гуменюк І. І. Еколого-біологічні властивості ізолятів Bradyrhizobium 

japonicum із ґрунтів України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Гуменюк Ірина Ігорівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 19—21 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1767 А] 

 УДК 579.26:631.41](477) 

3109. Деркач С. М. Оптимізація мікробіологічних процесів при компостуванні 

субстратів на основі курячого посліду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Деркач Сергій Миколайович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. — 

Чернігів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20. — 100 пр. — [2019-2542 А]

 УДК 579.64:631.862 

3110. Цехмістер Г. В. Патогенність Acremonium cucurbitacearum щодо рослин 

огірків та біологічні засоби обмеження його розвитку : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Цехмістер Ганна 

Вікторівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. 

— Чернігів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — [2019-

2354 А] УДК 579.64:[632.4:635.63 

58 Ботаніка 

На ступінь доктора 

3111. Козеко Л. Є. Роль молекулярних шаперонів у фенотипічній пластичності 

рослин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.11 

"Цитологія, клітин. біологія, гістологія" / Козеко Людмила Євгенівна ; НАН України, 

Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т ботаніки 

ім. М. Г. Холодного]. — Київ, 2019. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 37—44 

(74 назви). — 100 пр. — [2019-2291 А] УДК 581.134:581.14 

3112. Приседський Ю. Г. Фіторемедіація промислових зон хімічних під-

приємств на основі створення стійких фітоценозів : автореф. дис. на здобуття наук. 
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ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Приседський Юрій Георгійо-

вич ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування, 

[Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—40. — 100 пр. — [2019-1787 А] УДК 581.526:[504.5:546.16-3 

На ступінь кандидата 

3113. Коваленко М. С. Стрестолерантність до посухи рослин роду Triticum L. 
за параметрами біохімічного фенотипування : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Коваленко Марія 
Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — 
Бібліогр.: с. 16—18. — 100 пр. — [2019-2391 А] УДК 581.57:633.11 

3114. Сиводед Є. В. Особливості патогенезу фомопсису соняшника та біолого-
екологічні аспекти збудника хвороби Diaporthe (Phomopsis) helianthi Munt. — Cvet. 
et al. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 06.01.11 
"Фітопатологія" / Сиводед Євгенія Валеріївна ; Нац. ун-т біоресурсів і природоко-
ристування України. — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 22—23 
(12 назв). — 100 пр. — [2019-2349 А] УДК 581.2:632.4]:633.854.78 

3115. Федюк О. М. Структурно-функціональні особливості хлоропластів і 
мітохондрій листків Galanthus nivalis L. за низьких температур : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.11 "Цитологія, клітин. біологія, 
гістологія" / Федюк Ольга Миронівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харч. 
біотехнології та геноміки НАН України", [Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного]. — 
Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (9 назв). — 100 пр. 
— [2019-2311 А] УДК 581.174+576.311.347]:582.584.3 

3116. Хоменко І. М. Адаптивні реакції рослин салату (Lactuca sativa L.) за дії 
йонів кадмію та наночастинок металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.12 "Фізіологія рослин" / Хоменко Ірина Михайлівна ; Київ. 
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18. — 
100 пр. — [2019-2432 А] УДК 581.57:550.42:635.52 

3117. Чусова О. О. Рослинність та біотопи басейну р. Красна : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.05 "Ботаніка" / Чусова Ольга 
Олександрівна ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. — Київ, 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1798 А] 

 УДК 581.8(282.247.32.05-192.2:477.61) 

59 Зоологія 

На ступінь кандидата 

3118. Волощук О. В. Біоморфологія пір'я деяких видів птахів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.02 "Патологія, онкологія і 
морфологія тварин" / Волощук Оксана Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(15 назв). — 100 пр. — [2019-2532 А] УДК 591.478:598.2 

3119. Портніченко Г. В. Участь стеролрегуляторних білків (SREBP) у регу-
ляції морфофункціонального стану серцево-судинної системи гіпертензивних щурів 
за умов високохолестеринової дієти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Портніченко Георгій 
Володимирович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16. — 110 пр. — [2019-2033 А] 

 УДК 591.1.05:577.112 
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3120. Сирота Я. Ю. Угруповання гельмінтів водно-болотних птахів Україн-

ського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 

03.00.25 "Паразитологія, гельмінтологія" / Сирота Ярослав Юрійович ; 

НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2019. — 19 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-2136 А] 

 УДК 595.1:[576.89:598.2(252.6:477.41/.42) 

3121. Улюра Є. М. Фауна наземних хребетних відвалів гірничо-видобувної 

промисловості Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : 

[спец.] 03.00.08 "Зоологія" / Улюра Євгенія Миколаївна ; НАН України, Ін-т зоології 

ім. І. І. Шмальгаузена. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2146 А] УДК 597/599:622.271.4](477.6) 

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА 

60 Біотехнологія 

На ступінь доктора 

3122. Худий О. І. Біотехнологічні засади збереження та відтворення рибних 

ресурсів водойм Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Худий Олексій Ігорович ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича]. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—41 (83 назви). — 

100 пр. — [2019-2433 А] УДК 606:639.3](477.8) 

На ступінь кандидата 

3123. Васильєв Р. Г. Морфофункціональні властивості постнатальних мульти-

потентних стовбурових клітин-похідних нервового гребня з волосяного фолікула та 

біотехнологічні аспекти їх використання у регенеративній медицині : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 

Васильєв Роман Геннадійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, 

[ДУ "Ін-т генет. та регенерат. медицини НАМН України"]. — Київ, 2019. — 

28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2006 А] 

 УДК 606:61 

3124. Івахнюк М. О. Синтез мікробного полісахариду етаполану на оліє-

вмісних промислових відходах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Івахнюк Микола Олександрович ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2019. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (35 назв). — 

100 пр. — [2019-2076 А] УДК 602.3:579.663 

3125. Кучеренко Д. Ю. Розробка та оптимізація глутамат-чутливого біо-

сенсора для потреб медицини та контролю якості харчових продуктів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / 

Кучеренко Дар'я Юріївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, [Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-1742 А] УДК 606:61 

3126. Потапова М. В. Технологія одержання біогазу при утилізації після-

спиртової зернової барди : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Потапова Мар'яна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т 

України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1629 А] 

 УДК 606:662.767.2 
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3127. Худолєєва Л. В. Біотехнологічні аспекти вирощування короткорота-

ційних плантацій Populus та Salix в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.20 "Біотехнологія" / Худолєєва Лідія Вікторівна ; Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Ін-т клітин. біології і 

генет. інженерії НАН України]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-1678 А] УДК 602.7:582.681.8](477) 

61 Медичні науки 

611 Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія 

На ступінь кандидата 

3128. Адамович О. О. Морфо-антропометричні особливості шийного відділу 

хребта в осіб юнацького віку Прикарпатського регіону : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Адамович Олена 

Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького]. — 

Чернівці, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (27 назв). — 

100 пр. — [2019-1961 А] УДК 611.711-053.7(477.8) 

3129. Бернік Н. В. Закономірності пренатального морфогенезу і становлення 

топографії під'язикової слинної залози людини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.01 "Нормал. анатомія" / Бернік Наталія 

Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буко-

вин. держ. мед. ун-т". — Чернівці, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(26 назв). — 100 пр. — [2019-1883 А] УДК 611.316.013 

3130. Проданчук А. І. Анатомічні особливості твердого піднебіння в ранньому 

періоді онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.01 "Нормал. анатомія" / Проданчук Анна Іванівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Тернопіль, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1833 А] 

 УДК 611.315.013 

612 Фізіологія. Фізіологія людини та порівняльна фізіологія 

На ступінь кандидата 

3131. Гурмач Є. В. Метаболічна поляризація клітин мікроглії щурів в умовах 

росту гліоми С6 та її корекція агоністом толл-подібного рецептора 3 : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.09 "Імунологія" / Гурмач 

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

19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — [2019-2327 А] 

 УДК 612.82.017:616.831-006-092.9 

3132. Раковець О. Ю. Електрофізіологічні характеристики активності кори 

головного мозку людини, пов'язані з особливостями соціальної поведінки : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і 

тварин" / Раковець Оксана Юріївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Львів, 2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. 

— 100 пр. — [2019-2034 А] УДК 612.825.014.42:316.62 

3133. Савчук О. І. Участь протеасомного протеолізу в ішемічному ушкоджен-

ні мозку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.13 
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"Фізіологія людини і тварин" / Савчук Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т фізіології 

ім. О. О. Богомольця. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2019-2129 А] УДК 612.398.067:616.831-005.4 

3134. Страхова О. П. Система автоматизованого контролю функціонального 

стану людини, що перебуває у ергатичній системі "особа-комп'ютер" : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.11 "Мед. та біол. 

інформатика і кібернетика" / Страхова Оксана Петрівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Запоріз. держ. мед. 

ун-т]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (23 назви). — 100 пр. 

— [2019-2425 А] УДК 612.8:004.5 

613 Гігієна загалом. Особисте здоров'я та гігієна 

На ступінь кандидата 

3135. Богачова О. С. Гігієнічна оцінка та оптимізація умов навчання в про-

фесійних аграрних ліцеях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Богачова Ольга Сергіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 100 пр. — [2019-1884 А] 

 УДК 613:[373.5.018.54:63 

613.6 Професійні фактори, небезпечні для здоров'я.  

Професійні хвороби і гігієна 

На ступінь кандидата 

3136. Брейдак О. А. Комплексна токсиколого-гігієнічна оцінка діазоліну з 

розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в об'єктах довкілля : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. 

патологія" / Брейдак Олександра Андріївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького"]. — 

Харків, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

2323 А] УДК 613.63:615.218 

3137. Яськів Г. І. Оцінка дисбіотичної та імуносенсибілізуючої дії лікарських 

засобів групи хінолонів при їх гігієнічній регламентації у повітрі робочої зони на 

прикладі нітроксоліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.02.01 "Гігієна та проф. патологія" / Яськів Ганна Ігорівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Держ. установа "Львів. нац. мед. ун-т 

ім. Данила Галицького МОЗ України"]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2480 А] УДК 613.6:615.33 

614 Охорона здоров'я та гігієна.  

Попередження (запобігання) нещасних випадків 

На ступінь доктора 

3138. Дадашов І. Ф. Розвиток наукових основ гасіння горючих рідин твердими 

пористими матеріалами та гелеутворюючими системами : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Дадашов Ільгар 

Фірдосі огли ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. 

захисту України. — Харків, 2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—39 (47 назв). 

— 100 пр. — [2019-2212 А] УДК 614.842.6 
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3139. Клименюк В. П. Медико-соціальне обґрунтування системи покращення 

виживання та зниження інвалідизації дорослого населення внаслідок хвороб системи 

кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.02.03 

"Соц. медицина" / Клименюк Володимир Петрович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Харків, 2019. — 

36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (32 назви). — 100 пр. — [2019-1934 А] 

 УДК 614.2:616.1-036.86-084 

3140. Савчук О. В. Комплексне медико-соціальне обґрунтування реструктури-

зації муніципальної системи стоматологічної допомоги із залученням сучасних 

клінічних інноваційних технологій та менеджменту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" ; 14.02.03 "Соц. медицина" / 

Савчук Олег Володимирович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. 

— 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—43 (40 назв). — 100 пр. — [2019-1949 А] 

 УДК 614.2:616.314]:005.591.6 

На ступінь кандидата 

3141. Гопко Н. В. Оцінка епідеміологічних ризиків лептоспірозу в сучасних 

умовах та удосконалення епідеміологічного нагляду : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.02 "Епідеміологія" / Гопко Наталія Василівна ; 

Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб 

ім. Л. В. Громашевського Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1889 А] 

 УДК 614.4:[616.98:579.834 

3142. Картавцев Р. Л. Медико-соціальне обґрунтування моделі забезпечення 

закладів охорони здоров'я України високовартісним обладнанням та ефективності 

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, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (18 назв). — [2019-2493 А] 

 УДК 614.2:615.4](477) 

3143. Лобас М. В. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої функціо-

нально-організаційної моделі медичної допомоги сільському населенню України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. 

медицина" / Лобас Михайло Віталійович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України"]. — Харків, 2019. — 

23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1942 А] 

 УДК 614.2(477-22) 

3144. Марич В. М. Підвищення ефективності порошкового пожежогасіння 

магнію та його сплавів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Марич Володимир Михайлович ; Держ. служба 

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

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1781 А]

 УДК 614.841.1:669.721.5]:614.845.1 

3145. Помогайбо К. Г. Медико-соціальне обґрунтування моделі управління 

якістю життя дітей з ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.02.03 "Соц. медицина" / Помогайбо Катерина Георгіївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2019-1948 А] 

 УДК 614.2:613.25-053.2 
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3146. Слуцька О. М. Удосконалення системи оцінювання якості піноутворю-
вачів для гасіння пожеж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
[спец.] 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Слуцька Оксана Михайлівна ; Держ. служба 
України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, [Укр. 
НДІ цивіл. захисту]. — Львів, 2019. — 27 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 22—25. — 100 пр. — [2019-1713 А] УДК 614.843.8 

3147. Штангрет Н. О. Підвищення ефективності ліквідування пожеж у під-
вальних приміщеннях комбінованим застосуванням димовсмоктувачів та струменів 
тонкорозпиленої води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 21.06.02 "Пожеж. безпека" / Штангрет Назар Олегович ; Держ. служба України 
з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. — Львів, 2019. — 
24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1919 А] 

 УДК 614.844 

615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 

На ступінь доктора 

3148. Пругло Є. С. Синтез та біологічні властивості 3-S-заміщених 5-Alk-(Ar-, 
Het-)-4(H)-R-1,2,4-тріазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра фармацевт. 
наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Пругло Євген 
Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 
2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—39 (51 назва). — 100 пр. — [2019-2346 А]
 УДК 615.015:547.79 

На ступінь кандидата 

3149. Бевз О. В. Наукове обґрунтування атестації фармакопейних стандартних 
зразків з використанням термічних методів аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та орг. вир-ва лікар. 
засобів" / Бевз Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. 
ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. 
— [2019-1922 А] УДК 615.073:53.082.6 

3150. Бумбар З. О. Клінічно-експериментальне обґрунтування комбінованого 
застосування тіотриазоліну та уролесану для лікування запальних захворювань 
пародонта на тлі сечокам'яної хвороби : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.28 "Клініч. фармакологія" / Бумбар Зиновія Олегівна ; 
М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т, [Львів. нац. мед. ун-т 
ім. Данила Галицького]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 
(10 назв). — 100 пр. — [2019-2208 А] 

 УДК 615.035:615.015.3]:[616.314.17/.18+616.62-003.7]-085 
3151. Сич І. В. Синтез, хімічні та біологічні властивості 5-заміщених похідних 

2-тіо(аміно)-1,3,4-тіадіазолу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Сич Ігор 
Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 
2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1951 А] 

 УДК 615.014:547.789 

615.1/.4 Загальна та професійна фармація. Лікарські  
засоби. Медичні матеріали. Обладнання 

На ступінь доктора 

3152. Калиниченко Т. О. Оптимізація технології кріоконсервування клітин-
ного контенту пуповинної крові та методологічні засади функціонування донорських 
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банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.31 
"Гематологія та трансфузіологія" / Калиниченко Тетяна Олексіївна ; Нац. акад. мед. 
наук України, Держ. установа "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України". 
— Київ, 2019. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—44. — 100 пр. — [2019-1896 А]
 УДК 615.387.07 

На ступінь кандидата 

3153. Григорів Г. В. Синтез та біологічна активність конденсованих 2-аміно-3-

R-4H-піранів на основі 1,2-бензоксатіін-4(3Н)-он 2,2-діоксиду : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та 

фармакогнозія" / Григорів Галина Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., схеми. — Бібліогр.: с. 18—20 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-1971 А] УДК 615.31:547.639 

3154. Дарзулі Н. П. Розробка складу, технології та дослідження таблетованих 

лікарських засобів на основі екстракту грушанки круглолистої : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Дарзулі Наталя Петрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [ДВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2019-2287 А] 

 УДК 615.453.6:615.322:582.688.3 

3155. Драчук В. М. Нефропротекторна активність похідних сірковмісних 

амінокислот (адеметіоніну, таурину та глутатіону) за умов експериментального 

гострого пошкодження нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фармакологія" / Драчук Віра Михайлівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т, [Вищ. держ. навч. закл. України 

"Буковин. держ. мед. ун-т"]. — Харків, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2248 А] 

 УДК 615.254:577.112.37.016.6 

3156. Зайченко В. С. Розробка складу та технології комбінованих ректальних 

супозиторіїв з індол-3-карбінолом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та суд. 

фармація" / Зайченко Володимир Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). 

— 100 пр. — [2019-2702 А] УДК 615.454.2.014.2:615.31 

3157. Залигіна Є. В. Експериментальне вивчення гастропротекторної дії 

густого екстракту з незрілих плодів горіха волоського (Juglans regia L.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Залигіна Євгенія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т, [ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України"]. — Харків, 2019. — 

24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (16 назв). — 100 пр. — 

[2019-2176 А] УДК 615.24.07:582.628 

3158. Кудря В. В. Фармакогностичне дослідження родовика лікарського 

(Sanguisorba officinalis L.), культивованого в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармако-

гнозія" / Кудря Вікторія Вікторівна ; 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. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 100 пр. — 

[2019-2178 А] УДК 615.322.07:582.639.1(477) 
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3159. Луць В. В. Розробка складу, технології і дослідження м'яких лікарських 

форм для комплексної терапії мікозів стоп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. фармацевт. справи та 

суд. фармація" / Луць Вікторія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. 

держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-2339 А] УДК 615.454.1:616.59-002.828-085 

3160. Ляпунова А. М. Фармацевтична розробка і стандартизація м'яких 

лікарських засобів мометазону фуроату для лікування дерматозів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.03 "Стандартизація та 

орг. вир-ва лікар. засобів" / Ляпунова Анна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. фармацевт. ун-т [та ін.]. — Харків, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2100 А] 

 УДК 615.454:615.262.1].014 

3161. Мала Ж. В. Науково-практичні підходи до управління конкуренто-

спроможністю і стратегічним розвитком аптечних мереж : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, орг. 

фармацевт. справи та суд. фармація" / Мала Жанна Валентинівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : 

іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2721 А] 

 УДК 615.12:005 

3162. Марвек Медхат Муса Істаніс. Науково-практичні підходи до форму-

вання ринкового потенціалу гепатотропних лікарських препаратів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.01 "Технологія ліків, 

орг. фармацевт. справи та суд. фармація" / Марвек Медхат Муса Істаніс ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 24, [1] с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2503 А] 

 УДК 615.244:339.13 

3163. Ситник І. М. Фармакологічне обґрунтування застосування N-ацетил-

цистеїну та лозартану при кардіальних порушеннях цукрового діабету 1 типу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 

"Фармакологія" / Ситник Інна Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т, [Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2306 А] 

 УДК 615.225:616.379-008.64 

3164. Сорокіна М. В. Фармакологічне обґрунтування застосування сухого 

екстракту імбиру при цукровому діабеті 2 типу та метаболічному синдромі : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 14.03.05 "Фарма-

кологія" / Сорокіна Марія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. 

фармацевт. ун-т. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (15 назв). 

— 100 пр. — [2019-2266 А] УДК 615.322:582.568.1]:616.379-008.64-085 

3165. Сулима М. І. Розробка спектрофотометричних методик визначення 

лікарських засобів, блокаторів кальцієвих каналів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фарма-

когнозія" / Сулима Марта Іванівна ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. 

ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-2309 А] УДК 615.22.07 

3166. Шовкова О. В. Розробка та валідація методик визначення секнідазолу 

для хіміко-токсикологічного аналізу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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фармацевт. наук : [спец.] 15.00.02 "Фармацевт. хімія та фармакогнозія" / Шовкова 

Оксана Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. фармацевт. ун-т. — 

Харків, 2019. — 24, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-2276 А] УДК 615.283.074 

616 Патологія. Клінічна медицина 

На ступінь доктора 

3167. Воротинцев С. І. Анастезія та періопераційна інтенсивна терапія у 

хворих із ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Воротинцев Сергій Іванович ; М-во 

охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України", [Запоріз. 

держ. мед. ун-т]. — Дніпро, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—32 (39 назв). 

— 100 пр. — [2019-2450 А] УДК 616-089.5-089.168:613.25 

3168. Ганусевич І. І. Желатинази як редокс-залежні маркери метастазування 

та молекули-мішені протипухлинної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра біол. наук : [спец.] 14.01.07 "Онкологія" / Ганусевич Ірина Іванівна ; НАН 

України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. — 

Київ, 2019. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—44 (61 назва). — 100 пр. — [2019-

1650 А] УДК 616-006-037:577.112.85 

3169. Царьов О. В. Терапевтична гіпотермія та методи управління термо-

регуляцією при критичних та термінальних станах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / 

Царьов Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ "Дніпро-

петров. мед. акад. МОЗ України ". — Дніпро, 2019. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 27—31 

(41 назва). — 100 пр. — [2019-2314 А] УДК 616-001.18-085 

На ступінь кандидата 

3170. Забудська Л. Р. Мультиспіральна комп'ютерна та магнітно-резонансна 

томографія в діагностиці і стадіюванні раку підшлункової залози : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та 

промен. терапія" / Забудська Любов Романівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. ін-т раку. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-1693 А] УДК 616-073.756.8:616.37-006.6 

3171. Задерей Н. В. Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептич-

них лікарських засобів з декаметоксином при гнійно-запальних захворюваннях 

стафілококової етіології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 03.00.07 "Мікробіологія" / Задерей Наталія Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—16 (34 назви). — 100 пр. — [2019-1732 А]

 УДК 616-022.7:579.8]:615.28 

3172. Назаренко О. П. Ефективність застосування ронколейкіну в корекції 

імунних розладів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та 

алергологія" / Назаренко Олександр Павлович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова, Нац. акад. мед. наук України", [Нац. мед. акад. 

післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України]. — Харків, 2019. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2299 А]

 УДК 616-092.19:616.24-002-085.34 



   

 
103 

3173. Сапєлкін В. В. Судово-медична діагностика пошкоджень, заподіяних 

при пострілах еластичними кулями з гладкоствольної зброї 12-го калібру : 

(експерим.-морфол. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. медицина" / Сапєлкін Віктор Васильович ; М-во охорони 

здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — 

Харків, 2019. — 24 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (27 назв). — 100 пр. — [2019-

2036 А] УДК 616-001.45:340.6 

3174. Щербак В. В. Судово-медична діагностика вогнепальних пошкоджень, 

заподіяних із пістолетів "Форт-12" та "Форт-14ТП" : (експерим.-морфол. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.25 "Суд. 

медицина" / Щербак Віталій Володимирович ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т, [Харків. мед. акад. післядиплом. освіти]. — Харків, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2039 А] 

 УДК 616-001.45:340.6 

616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 

На ступінь доктора 

3175. Єпанчінцева О. А. Зміни структурно-функціонального стану міокарда та 

якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації 

міокарда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Єпанчінцева Ольга Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 32—3 9 (55 назв). — 100 пр. — [2019-2010 А] 

 УДК 616.127-005.4-089.168 

3176. Кадикова О. І. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну 

хворобу серця та ожиріння: патогенез, перебіг і лікування з урахуванням генетичних 

аспектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 

"Внутр. хвороби" / Кадикова Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 44 с. : табл. — Бібліогр.: с. 33—39 

(52 назви). — 100 пр. — [2019-2017 А] УДК 616.12-005.4-036-08 

На ступінь кандидата 

3177. Борхаленко Ю. А. Критерії ефективності коронарної реваскуляризації та 

зміни якості життя у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Борхаленко Юлія Анатоліївна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т, 

[Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1842 А] 

 УДК 616.127-005.4-06-089 

3178. Візір-Тронова О. В. Клініко-патогенетичні аспекти перебігу гіперто-

нічної хвороби та прогнозування ефективності лікування хворих з наявністю 

модифікованих факторів ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Візір-Тронова Олена Вадимівна ; Держ. закл. 

"Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України" [та ін.]. — Дніпро, 2019. 

— 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1808 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-036-037-092-085 

3179. Данілевич Т. Д. Клініко-прогностичне значення рівня альдостерону у 

хворих із гіпертонічною хворобою і частими нападами фібриляції передсердь, шляхи 
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підвищення ефективності антиаритмічної терапії : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Данілевич Тетяна Дмитрів-

на ; М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 

[Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Львів, 2019. — 28 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2069 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-008.318+616.125-008.313]-085 

3180. Дудник Г. Є. Предиктори та клініко-прогностичне значення стану 

ниркової функції при хронічній серцевій недостатності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Дудник Галина 

Євгеніївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т 

кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2019. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 12—13 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2214 А] УДК 616.12-008.46-036:612.46 

3181. Забіда Абдунасер. Ендотеліальна дисфункція, системне запалення та 

кінцеві продукти глікації при хронічній серцевій недостатності у пацієнтів з 

постінфарктним кардіосклерозом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Забіда Абдунасер ; Держ. закл. "Дніпропетров. 

мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології 

Нац. акад. мед. наук України". — Дніпро, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 12—14 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-1730 А] УДК 616.12-008.315-036-06 

3182. Лобач Л. Є. Клініко-гемодинамічні особливості перебігу ішемічної 

хвороби серця, постінфарктного кардіосклерозу у хворих із поліморфізмом гена 

альдостерон синтетази CYP11B2 : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Лобач Лідія Євгенівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 

28 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2296 А] 

 УДК 616.12-005.4-06:575.113 

3183. Мохначов О. В. Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної 

хвороби в умовах коморбідності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мохначов Олександр Володимирович ;  

М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, [Укр. 

мед. стоматол. акад.]. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-2186 А] УДК 616.12-008.331.1-07-08 

3184. Мошківська Л. В. Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з 

вродженими вадами серця : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Мошківська Людмила Вік-

торівна ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДУ "Нац. ін-т серц.-

судин. хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України"]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2341 А] 

 УДК 616.12-007.2-053.2:616.24 

3185. Мухаммад Мухаммад. Особливості діагностики та лікування хворих на 

хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь на тлі зниження функції 

нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 

"Кардіологія" / Мухаммад Мухаммад ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України", Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. 

наук України". — Дніпро, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—15 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-1745 А] 

 УДК 616.12-008.315+616.126.4-008.313]-07-08:616.61-008.6 
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3186. Саморукова В. В. Інформативність різних методів моніторування 

артеріального тиску в оцінці ефективності антигіпертензивної терапії в практиці 

сімейного лікаря : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Саморукова Вікторія Володимирівна ; 

М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти 
М-ва охорони здоров'я України", [Одес. нац. мед. ун-т]. — Запоріжжя, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 120 пр. — [2019-2264 А]

 УДК 616.12-008.331.1-07-085 

3187. Сипало А. О. Визначення сортиліну в оптимізації діагностики та ліку-
вання дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. 

хвороби" / Сипало Анна Олегівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. 

ун-т. — Харків, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 17—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

2305 А] УДК 616.12-005.4:616.379-008.64]-07-085.225 
3188. Степура А. О. Клініко-патогенетичне обґрунтування ранньої інтенсивної 

гіполіпідемічної терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / Степура 

Антон Олександрович ; 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—14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2200 А] 

 УДК 616.127-005.8-085 

3189. Судакевич С. М. Вплив глибини анестезії та режимів перфузії на стан 
когнітивних функцій хворих на ішемічну хворобу серця, оперованих в умовах 

штучного кровообігу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. терапія" / Судакевич Сергій Миколайо-

вич ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шу-

пика. — Київ, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — 
[2019-2350 А] УДК 616.12-005.4-089 

3190. Фармага М. Л. Характеристика та особливості синтропічного ураження 

серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки: патоґенетичні механізми; 

діаґностика; принципи лікування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Фармага Марта Любомирівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17— 20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2148 А] 

 УДК 616.1:616.36-004]-036-07-08 

3191. Шеремет М. Ю. Нейрогуморальні предиктори ефективності антигіпер-
тензивної терапії у пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.11 "Кардіологія" / 

Шеремет Марина Юріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. 

центр "Ін-т кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска". — Київ, 2019. — 16 с. : іл., табл. 
— Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 110 пр. — [2019-2273 А] 

 УДК 616.12-008.331.1-085 

3192. Яценко О. В. Жорсткість легеневої артерії та ремоделювання правого 

шлуночка при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного 
обструктивного захворювання легень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Яценко Олег Вадимович ; М-во 

охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20, [1] с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2360 А] 

 УДК 616.12-008.331.1+616.24-002.2]-036 
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616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання,  

пов'язані з органами дихання 

На ступінь доктора 

3193. Єрьоменко Г. В. Патогенетичне обґрунтування діагностики та корекції 

пульморенальних та метаболічних порушень у хворих на бронхіальну астму з 

цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Єрьоменко Галина Воло-

димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. 

— 40 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26—33 (56 назв). — 100 пр. — [2019-1814 А] 

 УДК 616.248-06:616.379-008.64]-008.9-092-07-085 

3194. Колішецька М. А. Патофізіологічні особливості перебігу експери-

ментальної бронхіальної астми та корекція їх порушень тіотриазоліном : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Колішецька Марта Андріївна ; 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. — 35 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—31 

(47 назв). — [2019-2083 А] УДК 616.248:616.233]-036-085 

3195. Меренкова Є. О. Імуносупресивна терапія хворих на саркоїдоз легень: 

показання, режими, ефективність, переносимість та алгоритм персоніфікованого 

застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.27 "Пульмонологія" / Меренкова Євгенія Олександрівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2019. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 

(33 назви). — 100 пр. — [2019-1989 А] УДК 616.24-002.5-085.37 

На ступінь кандидата 

3196. Бєлан О. В. Комплексне лікування хворих на бронхіальну астму з 

урахуванням ендотеліальної дисфункції на тлі ішемічної хвороби серця : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 "Пульмонологія" / 

Бєлан Оксана Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т 

фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України", [Укр. 

мед. стоматол. акад. МОЗ України]. — Київ, 2019. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 13—14 

(8 назв). — 100 пр. — [2019-2525 А] 

 УДК 616.248-06:616-018.7:616.127-005.4]-085 

3197. Гринько І. І. Підвищення ефективності тимпанопластики за допомогою 

вентиляційної трубки у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній 

отит : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Гринько Іван Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

2066 А] УДК 616.284-002.3-089.844 

3198. Денисова О. В. Діагностика та лікування інфекційного загострення хро-

нічного бронхіту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.27 "Пульмонологія" / Денисова Ольга Василівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. 

мед. наук України". — Київ, 2019. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (14 назв). 

— 100 пр. — [2019-1687 А] УДК 616.233-002-002.7-07-085 
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3199. Єрмуракі П. П. Патогенетична роль антиоксидантної системи у сис-

темних порушеннях у хворих на туберкульоз легень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / Єрмуракі Павло 

Петрович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-2173 А] УДК 616.24-002.5-036-092 

3200. Коваль Д. С. Диференційований підхід до терапії хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень у залежності від рівнів маркерів фіброзування та 

запалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.27 

"Пульмонологія" / Коваль Дар'я Сергіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Нац. акад. мед. 

наук України", [Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я 

України"]. — Київ, 2019. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — 

[2019-1654 А] УДК 616.24-002.17-085 

3201. Комлевой О. М. Диференційна оцінка патологічних станів дихальної 

системи за змінами біофізичних показників вологи видихнутого повітря : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : [спец.] 14.03.04 "Патол. фізіологія" / 

Комлевой Олександр Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, Одес. нац. мед. 

ун-т. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). — 100 пр. — 

[2019-2632 А] УДК 616.24-008-07 

3202. Матвєєва С. Ю. Оптимізація діагностики та лікування дітей з полінозом 

та перехресною харчовою алергією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Матвєєва Світлана Юріївна ; Держ. установа 

"Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової Нац. акад. мед. 

наук України". — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-2401 А] УДК 616.214-022.8-06-07-085-053.2 

3203. Руденька К. Л. Вивчення впливу нейротрофічних чинників ембріо-

нальної нервової тканини на морфологічний та функціональний стани внутрішнього 

вуха дослідних тварин при експериментально викликаній сенсоневральній при-

глухуватості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.19 "Оториноларингологія" / Руденька Катерина Леонідівна ; Нац. акад. мед. 

наук України, Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка 

НАМН України". — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (19 назв). 

— 100 пр. — [2019-1867 А] УДК 616.28-008.14:616-018-092.9 

3204. Савченко Л. В. Оптимізація лікування хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень в поєднанні з ожирінням на основі вивчення клініко-пато-

генетичних особливостей поєднаної патології : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Савченко Леся Воло-

димирівна ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, [Укр. мед. 

стоматол. акад.]. — Запоріжжя, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2579 А] УДК 616.24-002.2-08+613.25 

3205. Цвірінько І. Р. Підвищення ефективності ендоназального хірургічного 

лікування хворих з доброякісними новоутвореннями селярно-хіазмальної ділянки : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.19 

"Оториноларингологія" / Цвірінько Ірина Романівна ; Нац. акад. мед. наук України, 

Держ. установа "Ін-т отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України". 

— Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15. — 100 пр. — [2019-1637 А]

 УДК 616.213-006-089 
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3206. Штибель Г. Д. Ефективність комплексної терапії хворих на мульти-

резистентний туберкульоз легень із застосуванням глюкозамінілмурамілпента-

пептиду і пентоксифіліну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.26 "Фтизіатрія" / Штибель Ганна Данилівна ; Нац. акад. мед. наук 

України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 

Нац. акад. мед. наук України", [Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ 

України]. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 12—14 (18 назв). — 

100 пр. — [2019-1999 А] УДК 616.24-002.5-085.281 

616.3 Патологія травної системи. Розлади травної системи 

На ступінь доктора 

3207. Дзигал О. Ф. Обґрунтування хірургічних втручань при цирозі печінки, 

ускладненому портальною і біліарною гіпертензіями : (клініко-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Дзигал Олександр Федорович ; 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. 34—37 (36 назв). — 100 пр. — [2019-1973 А]

 УДК 616.36-004-06-089 

3208. Заболотна І. Б. Диференційовані методи відновлювального лікування 

хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на основі використання природних 

та преформованих чинників : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, фізіотерапія та 

курортологія" / Заболотна Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров'я України, Одес. 

нац. мед. ун-т, [ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України"]. — 

Одеса, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—36 (39 назв). — 100 пр. — [2019-

1895 А] УДК 616.36-008.847.9-085 

3209. Могильницька Л. А. Ендотеліальна дисфункція при захворюваннях, що 

супроводжуються інсулінорезистентністю: механізми розвитку, клінічні прояви, 

підходи до діагностики та корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. 

наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / Могильницька Лілія Анатоліївна ; М-во 

охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—35 (48 назв). — 100 пр. — [2019-2185 А] 

 УДК 616.379-036-07-085 

3210. Подпрятов С. С. Створення міжкишкових анастомозів з використанням 

електрозварювання живих тканин : (експерим.-клініч. дослідж.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Подпрятов 

Сергій Сергійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. 

освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 19—29 (50 назв). — 

100 пр. — [2019-2119 А] УДК 616.34-089.843 

На ступінь кандидата 

3211. Біда А. В. Профілактика загострення хронічної герпетичної інфекції у 

пацієнтів при проведенні дентальної імплантації : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Біда Андрій Валерійович ; 

Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук 

України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. — Одеса, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2684 А] 

 УДК 616.314-77-06:616.31-002-022.7]-084 



   

 
109 

3212. Білецький Д. П. Морфофункціональні зміни привушної слинної залози в 

умовах загальної дегідратації у віковому аспекті : (анатомо-експерим. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.01 "Нормал. 

анатомія" / Білецький Денис Павлович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 20 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2047 А] 
 УДК 616.316.5-008-053-092.9 

3213. Борн Є. Є. Комплексне хірургічне лікування хронічного парапроктиту : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Борн Євген Євгенович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. після-
диплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—17 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-2368 А] УДК 616.352-007.253-002.2-089 

3214. Бубняк М. Р. Ендоваскулярна діагностика, лікування і профілактика 

гострих гастро-дуоденальних кровотеч : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бубняк Мирослав Романович ; М-во 
охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1966 А] 

 УДК 616.33/.34-005.1-036.1-072-08 

3215. Бульбук О. В. Клініко-експериментальне обґрунтування ортопедичного 
лікування пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Бульбук Олена 

Василівна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". 

— Івано-Франківськ, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—
18 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2609 А] УДК 616.314-018-007.2-089.23 

3216. Воляк Ю. М. Удосконалення методів ортодонтичного лікування дітей з 

патологією щелепної системи на тлі порушення носового дихання : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Воляк 

Юрій Миколайович ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. 
мед. ун-т". — Івано-Франківськ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 14—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-2533 А] УДК 616.314-06:616.211-008.4]-089.23-053.2 

3217. Геник Б. Л. Вдосконалення методів ортопедичного лікування хворих з 

акантолітичним ураженням тканин протезного ложа : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Геник Богдан Любо-

мирович ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т". — 

Івано-Франківськ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 100 пр. — [2019-

2535 А] УДК 616.314-089.23 

3218. Денісова М. Т. Оптимізація діагностики та лікування хворих з багато-
формною ексудативною еритемою, асоційованою з герпесвірусною інфекцією : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стома-

тологія" / Денісова Мілюся Тімурівна ; Держ. установа "Ін-т стоматології та щелеп.-

лицевої хірургії Нац. акад. мед. наук України", [Одес. нац. мед. ун-т МОЗ України]. 
— Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2695 А] 

 УДК 616.311-002-022-085 

3219. Добуш Р. Д. Хірургічне лікування хворих із пухлинними ураженнями 

підшлункової залози з застосуванням кріотехнологій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Добуш Роман 

Данилович ; 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. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 16—20 (27 назв). — 100 пр. — [2019-1976 А] 

 УДК 616.37-006-089:57.086.13 
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3220. Дроняк Ю. В. Клініко-патогенетичні особливості хронічного панкреа-

титу у коморбідності з аскаридозом, оптимізація лікування та реабілітації : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. практика — 

сімейна медицина" / Дроняк Юлія Володимирівна ; М-во охорони здоров'я України, 

Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я України", 

[ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — 

Запоріжжя, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — 100 пр. — 

[2019-2249 А] УДК 616.37-002+616.995.132]-085 

3221. Ільчишин М. П. Оптимізація комплексного лікування захворювань 

тканин пародонту у курців : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ільчишин Марта Петрівна ; М-во охорони здоров'я, 

Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. : табл. — 

Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1818 А] 

 УДК 616.314.17-008.1-085:613.84-051 

3222. Королевська А. Ю. Хірургічна тактика при протяжних рубцевих 

стриктурах стравоходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Королевська Алла Юріївна ; М-во охорони здоров'я 

України, Харків. нац. мед. ун-т, [ДУ "Ін-т заг. та невідклад. хірургії ім. В. Т. Зайцева 

НАМН України"]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 

(28 назв). — 100 пр. — [2019-1897 А] УДК 616.329-003.92-089 

3223. Лунькова Ю. С. Удосконалення діагностики та ортопедичного ліку-

вання у пацієнтів з вивихами дисків скронево-нижньощелепного суглоба : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / 

Лунькова Юліана Станіславівна ; М-во охорони здоров'я України, Укр. мед. 

стоматол. акад. — Полтава, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

100 пр. — [2019-1778 А] УДК 616.314:616.724-001.6]-089.23 

3224. Маджді Аліакбар. Застосування брекет-системи при лікуванні переломів 

нижньої щелепи у хворих на запальні захворювання пародонта : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Маджді 

Аліакбар ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва 

охорони здоров'я України". — Дніпро, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2399 А] 

 УДК 616.314-76:616.716.4-001.5-06:616.314.17 

3225. Макарчук Н. Р. Оптимізація лікування хворих з цукровим діабетом 2 

типу у поєднанні з полінейропатією та артеріальною гіпертензією : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.02 "Внутр. хвороби" / 

Макарчук Надія Романівна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1987 А]

 УДК 616.379-008.64-06:616.8-009.11:616.12-008.331.1]-085 

3226. Малиновський В. Г. Профілактика оклюзійних порушень при орто-

педичному лікуванні генералізованого пародонтиту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Малиновський Віталій 

Григорович ; М-во охорони здоров'я України, Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. 

М-ва охорони здоров'я України". — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2400 А] УДК 616.314.17-089.23-084 

3227. Мандрика Я. А. Оптимізація лікування ентеропатії у хворих на цукро-

вий діабет 2-го типу із застосуванням природних і преформованих чинників курорту 
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"Миргород" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.02 "Внутр. хвороби" / Мандрика Ярослав Андрійович ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. ВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т", [Укр. мед. стоматол. акад.]. — 

Івано-Франківськ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

2566 А] УДК 616.379-008.64-06:616.34-002]-085:614.215(477.53) 

3228. Мельник А. О. Клініко-фонетичні особливості зубощелепних деформа-

цій, їх ортодонтичне лікування та корекція мовної функції : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Мельник 

Альона Олександрівна ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Бого-

мольця. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (11 назв). — 100 пр. — [2019-

2184 А] УДК 616.314-007.24-089.23 

3229. Недзвецька Н. В. Клініко-лабораторне обґрунтування неінвазивної 

діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.36 "Гастроентерологія" / Недзвецька Наталія 

Вікторівна ; Держ. закл."Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров'я України", 

Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". — Дніпро, 

2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1702 А]

 УДК 616.36-008.847.9-07 

3230. Пачевська А. В. Реактивність біохімічного складу слини при викорис-

танні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у дітей : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Пачевська 

Аліса Валеріївна ; М-во охорони здоров'я України, ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. 

ун-т", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова]. — Івано-Франківськ, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1749 А] 

 УДК 616.314-089.23-76:616.316-008.8]-053.2 

3231. Семенова І. В. Клініко-патогенетичні предиктори формування остео-

дефіциту при хронічному панкреатиті: шляхи оптимізації корекції та прогнозування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.38 "Заг. 

практика — сімейна медицина" / Семенова Ірина Василівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров'я 

України", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. 

— Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

2665 А] УДК 616.37-002.2-06:616.71-007.23 

3232. Скляр А. І. Клініко-прогностичне значення імунологічних та мікроеко-

логічних показників у хворих на гострий гепатит В : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та алергологія" / Скляр 

Анатолій Іванович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та імунології ім. І. І. Меч-

никова Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2019. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—23 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2307 А] 

 УДК 616.36-002.1-092.19-037 

3233. Федун І. Р. Особливості клініки та лікування захворювань пародонту у 

наркозалежних хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Федун Ірена Романівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1796 А] 

 УДК 616.314.17/.18-036-08-056.8:613.83 

3234. Фера М. О. Порівняльна оцінка вдосконалення методу лікування повної 

адентії знімними ортопедичними конструкціями з опорою на внутрішньокісткові 
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титанові дентальні імплантати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Фера Марія Олександрівна ; Держ. ВНЗ 

"Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-1956 А] УДК 616.314-007.23-089.23 
3235. Ярина І. М. Клініко-лабораторне обґрунтування застосування нового 

вітчизняного А-силіконового відбиткового матеріалу при виготовленні незнімних 
конструкцій зубних протезів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : [спец.] 14.01.22 "Стоматологія" / Ярина Ігор Миколайович ; М-во охорони 
здоров'я України, Харків. нац. мед. ун-т. — Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : 
іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1920 А] 

 УДК 616.314-089.843-77 

616.4 Патологія лімфатичної системи, гемопоетичних  

органів, ендокринних органів 

На ступінь кандидата 

3236. Дробова Н. М. Клініко-параклінічні особливості та оптимізація прогно-
зування перебігу муковісцидозу у дітей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : [спец.] 14.01.10 "Педіатрія" / Дробова Надія Миколаївна ; М-во 
охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, [Харків. нац. мед. 
ун-т]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (16 назв). — 100 пр. 
— [2019-1846 А] УДК 616.43-056.7-07-037-053.2 

616.5 Шкіра. Загальний шкірний покрив тіла. Клінічна дерматологія 

На ступінь кандидата 

3237. Ата Мохамед Аббас Мохамед. Оптимізація діагностики і лікування 
обмеженої склеродермії з урахуванням клініко-патогенетичної ролі метаболічних та 
імунних порушень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Ата Мохамед Аббас Мохамед ; Держ. установа 
"Ін-т дерматології та венерології НАМН України". — Харків, 2019. — 18 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2523 А] 

 УДК 616.5-004-07-085 
3238. Лопандіна А. О. Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування 

хворих на псоріаз з урахуванням факторів ангіогенезу та особливостей психічного 
стану : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.20 
"Шкір. та венер. хвороби" / Лопандіна Анна Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т 
дерматології та венерології НАМН України". — Харків, 2019. — 17 с. — Бібліогр.: 
с. 13—14 (16 назв). — 100 пр. — [2019-2099 А] УДК 616.517-085 

616.6 Патологія сечостатевої системи. Хвороби  

сечової та статевої систем. Урологія 

На ступінь кандидата 

3239. Андрущак М. О. Клініко-патогенетична оцінка ВІЛ-асоційованих за-
хворювань нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 
14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Андрущак Маргарита Олександрівна ; М-во охорони 
здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського 
МОЗ України", [Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т"]. — 
Тернопіль, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (23 назви). — 100 пр. — 
[2019-1803 А] УДК 616.61-022.7:578.828ВІЛ]-07-092 
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3240. Кобірніченко А. А. Оцінка ефективності селективної артеріальної ембо-

лізації в хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози у 

хворих із високим операційним ризиком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мед. наук : [спец.] 14.01.06 "Урологія" / Кобірніченко Артем Анатолійович ; 

Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України", [Укр. військ.-мед. акад. 

МО України]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 

100 пр. — [2019-1772 А] УДК 616.65-006.5-007.61-089.811 

616.7 Патологія органів руху, пересування.  

Скелетна та рухова системи 

На ступінь доктора 

3241. Піонтковський В. К. Патогенез, діагностика та хірургічне лікування 

гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта у хворих похилого та 

старечого віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 

14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / Піонтковський Валентин Костянтинович ; 

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. — 36 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 27—31 (30 назв). — 120 пр. — [2019-2118 А] 

 УДК 616.711-007.43-036-07-089 

3242. Скіданов А. Г. Клініко-експериментальне обґрунтування впливу змін 

паравертебральних м'язів на результати хірургічного лікування пацієнтів із деге-

неративними захворюваннями поперекового відділу хребта : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та орто-

педія" / Скіданов Артем Геннадійович ; 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. — 34 с. : іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (32 назви). — 120 пр. 

— [2019-2230 А] УДК 616.711-007.23-089-06:616.741 

На ступінь кандидата 

3243. Гуменюк О. В. Циркадіанні ритми продукції мелатоніну і галектину-3 у 

хворих на остеоартроз: зв'язок з перебігом захворювання та ефективністю лікування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.12 

"Ревматологія" / Гуменюк Оксана Віталіївна ; 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. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2246 А] 

 УДК 616.72-002-036-085 

3244. Каяфа А. М. Ендопротезування кульшового суглоба у людей літнього та 

старечого віку при переломах стегнової кістки у вертлюговій ділянці : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 "Травматологія та 

ортопедія" / Каяфа Андрій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та 

ортопедії Нац. акад. мед. наук України", [Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова 

МОЗ України]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-2705 А] УДК 616.728.2-001.5-089.843-053.88 

3245. Ломко В. М. Діагностика та лікування задньої нестабільності плечового 

суглоба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.21 

"Травматологія та ортопедія" / Ломко Віталій Михайлович ; Держ. установа "Ін-т 
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травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". — Київ, 2019. — 23 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 20 (6 назв). — 100 пр. — [2019-2461 А] 

 УДК 616.727.2-001.6-07-08 

3246. Маєвська Т. Г. Клініко-патогенетичні особливості перебігу первинного 

остеоартрозу у поєднанні з хронічним панкреатитом, оптимізація лікування та 

реабілітації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.01.38 "Заг. практика — сімейна медицина" / Маєвська Тетяна Григорівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва 

охорони здоров'я України", [ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горба-

чевського МОЗ України"]. — Запоріжжя, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-2256 А] УДК 616.72-002+616.37-002]-085 

3247. Стельмах Г. О. Реабілітаційні технології забезпечення наступності у 

відновному лікуванні пацієнтів похилого віку з первинним гонартрозом : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Стельмах Галина Олегівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [ДВНЗ "Тернопіл. 

держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України"]. — Київ, 2019. — 24 с. : іл. 

— Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1836 А] 

 УДК 616.728.3-018.3-085.8-053.9 

616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 

На ступінь кандидата 

3248. Петрів Т. І. Вплив трансплантації стовбурових клітин нервового гребеня 

на регенерацію периферичного нерва при його травматичному ураженні в експе-

рименті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 

"Нейрохірургія" / Петрів Тарас Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 

установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України", [ДУ "Ін-т 

генет. та регенерат. медицини НАМН України"]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2732 А] 

 УДК 616.833-001:[616-089.843:602.9 

3249. Старовойтова Г. О. Клініко-патогенетичні особливості різних фенотипів 

хвороби Паркінсона на основі співставлення рухових, немоторних проявів та 

особистісних рис хворих : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Старовойтова Галина Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 150 пр. — [2019-

2267 А] УДК 616.858-056-092 

3250. Тещук В. В. Застосування магнітолазеротерапії у комплексному віднов-

лювальному лікуванні хворих, які перенесли ішемічний інсульт : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.33 "Мед. реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія" / Тещук Вікторія Вікторівна ; М-во охорони здоров'я 

України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 22 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(22 назви). — 100 пр. — [2019-1673 А] УДК 616.831-005.4-085.849.1 

3251. Фурман А. М. Диференційоване хірургічне лікування дискогенних 

нейрокомпресійних синдромів при множинних грижах шийного відділу хребта : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.05 "Нейро-

хірургія" / Фурман Андрій Миколайович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. 
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установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України". — Київ, 

2019. — 23 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2748 А] 

 УДК 616.832-002-089:[616.711:617.53]-007.43 

3252. Чеборака Т. О. Особливості перебігу хвороби Паркінсона при поєднанні 

з аутоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 

наук : [спец.] 14.01.15 "Нерв. хвороби" / Чеборака Тетяна Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — 

Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 150 пр. — [2019-2239 А]

 УДК 616.858-036:616.441-002 

616.9 Контактні захворювання.  

Інфекційні (заразні) захворювання, гарячки 

На ступінь кандидата 

3253. Аль Хатіб Ануар. Клінічні та імуно-гормональні особливості перебігу 

токсокарозу у хворих з синдромом "сухого ока" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 16.00.11 "Паразитологія" / Аль Хатіб Ануар ; М-во 

охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2019. — 

26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2681 А] 

 УДК 616.993:617.711/.713-002]-036-07 

3254. Климанська Л. А. Особливості діагностики та лікування ВІЛ-інфекції у 

хворих з позалегеневими формами туберкульозу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.13 "Інфекц. хвороби" / Климанська Людмила 

Анатоліївна ; 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. Богомольця МОЗ України]. — Київ, 2019. — 18 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 14 (6 назв). — 100 пр. — [2019-1653 А] 

 УДК 616.98:578.828ВІЛ]-06:616-002.5]-07-085 

3255. Кучма М. В. Особливості вакцинального імунітету і способи підвищення 

ефективності противірусних щеплень у дітей з хронічною ВЕБ-інфекцією : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.03.08 "Імунологія та 

алергологія" / Кучма Максим Вячеславович ; Держ. установа "Ін-т мікробіології та 

імунології ім. І. І. Мечникова Нац. акад. мед. наук України". — Харків, 2019. — 24, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

2336 А] УДК 616.98:578.825]-002.2-053.2-084 

3256. Миронюк В. І. Сифіліс та інші інфекції, що передаються статевим 

шляхом, у споживачів психоактивних речовин: розповсюдження, клінічні особ-

ливості, медико-соціальна допомога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.20 "Шкір. та венер. хвороби" / Миронюк Вікторія Ігорівна ; 

Держ. установа "Ін-т дерматології та венерології НАМН України". — Харків, 2019. 

— 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2106 А] 

 УДК 616.972-085 

617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 

617.5 Ураження окремих ділянок тіла 

На ступінь доктора 

3257. Коломаченко В. І. Система періопераційного знеболювання при ендо-

протезуванні кульшового суглоба : (клініко-експерим. дослідж.) : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.30 "Анестезіологія та інтенсив. 

терапія" / Коломаченко Віталій Іванович ; М-во охорони здоров'я України, Харків. 

мед. акад. післядиплом. освіти. — Харків, 2019. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 29—33 (49 назв). — 100 пр. — [2019-1655 А] УДК 617.585-089.5 

На ступінь кандидата 

3258. Бабій І. В. Порівняльна оцінка алопластичних методів хірургічного 

лікування пахвинної грижі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Бабій Ігор Володимирович ; М-во охорони здоров'я 

України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (26 назв). — 100 пр. — [2019-1805 А] 

 УДК 617.557-089.844 

3259. Воротинцева К. О. Ефективність використання лапароскопічних опера-

цій при лікуванні вентральних гриж : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Воротинцева Ксенія Олегівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, [Одес. нац. 

мед. ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 12—17 (38 назв). — 100 пр. — 

[2019-2374 А] УДК 617.55-007.43-089 

3260. Дзьоба А. І. Синдром Меллорі-Вейсса: етіологічні і патогенетичні 

особливості та обґрунтування лікувальної тактики : (експерим.-клініч. дослідж.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / 

Дзьоба Андрій Ігорович ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т 

ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-1974 А] УДК 617.55-005.1-02-092-08 

3261. Компанієць А. О. Вакуумні пов'язки в хірургічному лікуванні поранених 

з дефектами м'яких тканин при бойовій травмі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.03 "Хірургія" / Компанієць Анатолій Олегович ;  

М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 

[Укр. військ.-мед. акад. М-ва оборони України]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2393 А] 

 УДК 617.55-001.45-089.4:615.468 

617.7 Офтальмологія. Захворювання очей та їхнє лікування 

На ступінь кандидата 

3262. Лисенко М. Г. Ефективність модифікованого методу лікування керато-

конусу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 

"Офтальмологія" / Лисенко Михайло Григорович ; М-во охорони здоров'я України, 

Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1621 А] 

 УДК 617.713-007.64-08 

3263. Нестерук С. В. Патогенетичне обґрунтування застосування низькомо-

лекулярних пептидів з метою корекції ушкоджень рогівки кроля при її непро-

никаючих травмах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 

14.03.04 "Патол. фізіологія" / Нестерук Світлана Володимирівна ; Держ. ВНЗ 

"Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України" М-ва охорони 

здоров'я України. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-1991 А] УДК 617.7-001-092-085.361 
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3264. Федченко С. О. Ефективність лікування хворих на вікову макулопатію 

модифікованим способом лазерної мікроімпульсної коагуляції : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.18 "Офтальмологія" / Федченко 

Сергій Олександрович ; Держ. установа "Ін-т очних хвороб і тканин. терапії 

ім. В. П. Філатова НАМН України". — Одеса, 2019. — 16 с. : іл. — Бібліогр.:  

с. 12—13 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1872 А] УДК 617.736-002-085.849.19 

618 Гінекологія. Акушерство 

На ступінь доктора 

3265. Нікітіна І. М. Прогнозування, лікування і профілактика акушерської та 

перинатальної патології у жінок з багатопліддям : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Нікітіна Ірина 

Миколаївна ; М-во охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т 

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". — Тернопіль, 2019. — 37 с. — Бібліогр.: 

с. 29—34 (38 назв). — 100 пр. — [2019-1904 А] УДК 618.3:618.25]-07-084-085 

3266. Склярова В. О. Репродуктивне здоров'я жінок при їх паразитарному 

ураженні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Склярова Валентина Олександрівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. — Львів, 2019. — 

40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—36. — 100 пр. — [2019-1633 А] 

 УДК 618.179:616.99 

На ступінь кандидата 

3267. Каштальян Н. М. Оптимізація ведення жінок репродуктивного віку з 

цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, асоційованою з папіломавірусною 

інфекцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 

"Акушерство та гінекологія" / Каштальян Наталія Михайлівна ; М-во охорони 

здоров'я України, Одес. нац. мед. ун-т. — Одеса, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : 

табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2630 А] 

 УДК 618.146-007.2-06-022.6-08 

3268. Костюк І. Ю. Прогнозування та діагностика синдрому гіперактивного 

сечового міхура у вагітних жінок різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Костюк 

Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров'я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пи-

рогова. — Вінниця, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1852 А] УДК 618.2:616.62-008.22-037-07 

3269. Кривицька Г. О. Профілактика перинатальних ускладнень у жінок із 

синдромом втрати плода : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 

[спец.] 14.01.01 "Акушерство та гінекологія" / Кривицька Галина Олександрівна ; М-во 

охорони здоров'я України, Держ. ВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-

ського МОЗ України". — Тернопіль, 2019. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-1823 А] УДК 618.39-06-084 

3270. Супруненко О. А. Удосконалення рентгеноендоваскулярної технології в 

лікуванні місцево-поширеного раку грудної залози : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мед. наук : [спец.] 14.01.23 "Промен. діагностика та промен. терапія" / 

Супруненко Олександр Анатолійович ; М-во охорони здоров'я України, Нац. ін-т 

раку. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(21 назва). — 100 пр. — [2019-1671 А] УДК 618.19-006.6-085.28 
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62 Інженерна справа. Техніка загалом 

На ступінь кандидата 

3271. Шіхаб Таер Абдулваххаб Шіхаб. Підвищення довговічності торцевих 
ущільнень нафтогазопромислових відцентрових насосів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / 
Шіхаб Таер Абдулваххаб Шіхаб ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — 
Івано-Франківськ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. 
— [2019-2317 А] УДК 62-762.84 

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 доктора 

3272. Альохіна С. В. Наукові основи теплової безпеки сухого зберігання 
відпрацьованого ядерного палива : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. 
наук : [спец.] 05.14.14 "Тепл. та ядер. енергоустановки" / Альохіна Світлана 
Вікторівна ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Під-
горного НАН України]. — Одеса, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—33 
(30 назв). — 100 пр. — [2019-1802 А] УДК 621.039.584 

621.1 Теплові двигуни загалом. Отримання, розподіл  
та використання пари. Парові двигуни. Парові котли 

На ступінь доктора 

3273. Дунаєвська Н. І. Науково-технологічні засади процесів спалювання 
непроектних палив у котлах теплових електростанцій : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. 
теплоенергетика" / Дунаєвська Наталія Іванівна ; Ін-т газу НАН України, [Ін-т вугіл. 
енерготехнологій НАН України]. — Київ, 2019. — 50 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 42—46 (45 назв). — 110 пр. — [2019-2491 А] УДК 621.181:662.71/.74 

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 

3274. Заболотний О. В. Розвиток теорії діелькометричної вологометрії та 
алгоритмічних методів підвищення точності вимірювання вмісту вологи речовин : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і 
методи контролю та визначення складу речовин" / Заболотний Олександр 
Віталійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 38 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 27—34 (53 назви). — 130 пр. — [2019-1731 А] 

 УДК 621.317.39:543.613.22 
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3275. Шаповал І. А. Наукові основи створення комплексів генерування 

електроенергії з функціями компенсації реактивної потужності та активної 

фільтрації на базі машини подвійного живлення : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Шаповал Іван Андрійович ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка", [Ін-т 

електродинаміки НАН України]. — Дніпро, 2019. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 28—32 

(53 назви). — 100 пр. — [2019-2753 А] УДК 621.313.3 

На ступінь кандидата 

3276. Вінниченко Д. В. Високовольтні системи електророзрядної обробки 

вуглецевмісних газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Вінниченко Дмитро Валерійо-

вич ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Ін-т імпульс. процесів і технологій]. — 

Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-

1969 А] УДК 621.314.5 

3277. Демченко Ю. С. Високочастотні коректори коефіцієнта потужності в 

джерелах електроживлення з безтрансформаторним входом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.09.12 "Напівпровідник. пере-

творювачі електроенергії" / Демченко Юрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1727 А] УДК 621.314 

3278. Дривецький С. І. Захист ліній електропередавання з захищеними про-

водами від наведених блискавкою перенапруг : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / 

Дривецький Станіслав Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2385 А]

 УДК 621.316.9 

3279. Згуровець О. В. Розвиток моделей та засобів забезпечення стабільного 

функціонування вітрових і сонячних електростанцій в енергосистемах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 "Енерг. системи та 

комплекси" / Згуровець Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т заг. енергетики. 

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

2073 А] УДК 621.311.243/.245 

3280. Косенко Р. А. Системи електроживлення локальних об'єктів з двонаправ-

леними перетворювачами з м'якою комутацією : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / 

Косенко Роман Анатолійович ; Чернігів. нац. технол. ун-т. — Чернігів, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 130 пр. — [2019-

1774 А] УДК 621.314 

3281. Пірняк В. М. Методи та засоби оптимізації перетікань реактивної 

потужності в розподільних електромережах на основі принципу Гамільтона-

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

05.14.02 "Електр. станції, мережі і системи" / Пірняк Віктор Михайлович ; Вінниц. 

нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв). 

— 100 пр. — [2019-1626 А] УДК 621.316.1 

3282. Тительмаєр К. О. Високоефективні перетворювачі напруги для порта-

тивних фотоелектричних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
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наук : спец. 05.09.12 "Напівпровідник. перетворювачі електроенергії" / Тительмаєр 

Костянтин Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки, [Чернігів. нац. 

технол. ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. 

— [2019-2142 А] УДК 621.314:621.383.51 

3283. Філянін Д. В. Методи і засоби інформаційного забезпечення режимів 

електричних мереж в умовах низької якості електроенергії : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.02 "Електр. станції, мережі і 

системи" / Філянін Данило Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", 

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

2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. 

— [2019-1718 А] УДК 621.316.1 

621.33 Електрична тяга 

На ступінь кандидата 

3284. Губський П. В. Підвищення енергетичної ефективності системи тягового 

електропостачання постійного струму при швидкісному русі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.09 "Електротранспорт" / 

Губський Петро Вячеславович ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Ла-

заряна. — Дніпро, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (21 назва). — 

100 пр. — [2019-2694 А] УДК 621.331 

621.35 Електрохімічна техніка 

На ступінь доктора 

3285. Штефан В. В. Електрохімічні процеси в технології функціональних 

молібден- та вольфрамвмісних покриттів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра техн. наук : спец. 05.17.03 "Техн. електрохімія" / Штефан Вікторія Володи-

мирівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 40 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 28—37 (67 назв). — 100 пр. — [2019-2439 А] УДК 621.35 

621.36 Термоелектричні перетворювачі. Електротермія 

На ступінь доктора 

3286. Крайовський В. Я. Розвиток фізичних основ термометрії із застосу-

ванням нових чутливих елементів термоперетворювачів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.11.04 "Прилади та методи вимірювання 

тепл. величин" / Крайовський Володимир Ярославович ; НАН України, Ін-т техн. 

теплофізики, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — Київ, 2019. — 36 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 28—33 (59 назв). — 100 пр. — [2019-2091 А] УДК 621.36:536.51 

На ступінь кандидата 

3287. Білянін Р. В. Тепловий контроль технічного стану індукційних уста-

новок для виробництва мідної катанки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу 

речовин" / Білянін Роман Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". 

— Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — 

[2019-2445 А] УДК 621.365.5 
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621.37 Радіотехніка. Техніка електромагнітних коливань, імпульсів 

На ступінь кандидата 

3288. Волк Ю. Ю. Мультигармонічні двопотокові супергетеродинні ЛВЕ з 

гвинтовими електронними пучками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

фіз.-мат. наук : спец. 01.04.01 "Фізика приладів, елементів і систем" / Волк Юрій 

Юрійович ; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 

(23 назви). — 100 пр. — [2019-1684 А] УДК 621.373 

621.39 Телекомунікація. Зв'язок. Телекерування 

621.396 Апаратура та методи радіозв'язку 

На ступінь кандидата 

3289. Іваненко С. А. Визначення незайнятих частотних каналів у когнітивних 

радіомережах методами виявлення та розпізнавання сигналів в умовах апріорної 

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

05.12.17 "Радіотехн. та телевіз. системи" / Іваненко Станіслав Андрійович ; Харків. 

нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (30 назв). — 100 пр. — [2019-1930 А] УДК 621.396.4 

621.4 Теплові двигуни (за винятком парових машин та турбін) 

На ступінь кандидата 

3290. Шалапко Д. О. Підвищення ефективності суднових двигунів внутріш-

нього згоряння застосуванням малих домішок водню до основного палива : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.03 "Двигуни та енерг. 

установки" / Шалапко Денис Олегович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала 

Макарова. — Миколаїв, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — 100 пр. — 

[2019-2315 А] УДК 621.431 

621.5 Пневматична енергетика: машини та інструменти.  

Холодильна техніка 

На ступінь кандидата 

3291. Томчик О. М. Вдосконалення засобів зниження тепловитрат малих 

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

спец. 05.05.14 "Холодил., вакуум. та компресор. техніка, системи кондиціювання" / 

Томчик Олена Миколаївна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса, 2019. — 

23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—21. — 100 пр. — [2019-2672 А] 

 УДК 621.565.2 

621.7 Технологія механічної обробки 

На ступінь кандидата 

3292. Бондар О. І. Системи електромагнітного перемішування рідкого металу 

з почерговою дією пульсуючого і біжучого магнітних полів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та 

системи" / Бондар Олексій Ігорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. — Київ, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-1965 А] 

 УДК 621.742.57:537.8 



   

 
122 

3293. Зубер Т. О. Вплив кінетики розпаду аустеніту на структуроутворення та 

механічні властивості зварних з'єднань високоміцних вуглецевих сталей : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01 "Матеріалознавство" / 

Зубер Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Па-

тона. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 (17 назв). — 120 пр. — 

[2019-2626 А] УДК 621.791.05:669.14 

3294. Мінаєв М. О. Отримання композиційних наноструктурних вакуумно-

дугових покриттів структури TI-TIN/TION та їх властивості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. 

оброб." / Мінаєв Микола Олександрович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського 

"Харків. авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (8 назв). — 

100 пр. — [2019-1782 А] УДК 621.793.1 

3295. Стасюк О. О. Закономірності впливу тугоплавких високомодульних 

сполук на структуру і властивості спечених титанових сплавів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.06 "Порошк. металургія та 

композиц. матеріали" / Стасюк Олександр Олександрович ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", [Ін-т проблем матеріалознавства  

ім. І. М. Францевича НАН України]. — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 19—22 (23 назви). — 100 пр. — [2019-1756 А] УДК 621.762:669.295.017 

3296. Третьяков О. Л. Обґрунтування параметрів виготовлення гвинтових 

робочих органів екструдерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.02.08 "Технологія машинобуд." / Третьяков Олександр Леонідович ; 

Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2019. — 24 с. : іл. — Біб-

ліогр.: с. 19—22 (21 назва). — 100 пр. — [2019-2673 А] УДК 621.777.4-253.6 

621.81/.85 Деталі машин 

На ступінь кандидата 

3297. Борис А. О. Покращення ефективності механічних приводів застосуван-

ням кулькових обгінно-запобіжних муфт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.02 "Машинознавство" / Борис Андрій Орестович ; Нац. 

ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-1806 А] УДК 621.825.5/.7 

621.86/.87 Підіймально-транспортне обладнання 

На ступінь кандидата 

3298. Ломакін А. О. Уточнення методики розрахунку визначення зусиль у 

елементах каната при навивці його на барабан : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / Ломакін Андрій 

Олександрович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 18—19. — 100 пр. — [2019-2254 А] УДК 621.863.2 

3299. Осипова Т. М. Обґрунтування ефективності застосування демпфуючих 

пристроїв у барабанних піднімальних установках при перехідних процесах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.05 "Піднім.-трансп. 

машини" / Осипова Тетяна Миколаївна ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 

24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 100 пр. — [2019-2190 А] 

 УДК 621.863.2-752 

3300. Писарцов О. С. Підвищення довговічності кранових канатів за рахунок 

обґрунтування раціональних параметрів канатних блоків : автореф. дис. на здобуття 
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наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.05.05 "Піднім.-трансп. машини" / 

Писарцов Олександр Сергійович ; Укр. інж.-пед. акад. — Харків, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-2260 А] 
 УДК 621.873-427.4 

621.88/.89 Кріпильні засоби. Мастильні матеріали 

На ступінь кандидата 

3301. Харченко С. Д. Методи підвищення зносостійкості деталей авіаційної 
техніки за рахунок використання детонаційних покриттів Cr—Si—B : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.04 "Тертя та зношування в 
машинах" / Харченко Сергій Дмитрович ; Нац. авіац. ун-т, [Ін-т техн. теплофізики 
НАН України]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (16 назв). — 
100 пр. — [2019-1875 А] УДК 621.891 

621.9 Обробка та формоутворення за допомогою зняття стружки. 

Обробка шліфуванням. Молоти та преси 

На ступінь доктора 

3302. Гасанов М. І. Основи процесу відновлення точності та якості крупно-
габаритних зубчатих передач із застосуванням методів імітаційного моделювання : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Гасанов Магомедємін Ісамагомедович ; 
Донбас. держ. машинобудів. акад., [Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — 
Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 30—37 (51 назва). 
— 100 пр. — [2019-2485 А] УДК 621.9.01:62-233.3 

3303. Дзюба Л. Ф. Розвиток наукових засад динаміки верстатів для розпилю-
вання деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : 
спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і лісотехн. робіт" / Дзюба Лідія 
Федорівна ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 32—38 (50 назв). — 120 пр. — [2019-1929 А] УДК 621.93:674.023 

На ступінь кандидата 

3304. Аль-Ібрахімі Метак М. А. Забезпечення раціональних умов абразивного 
різання композиційних карбонових виробів на верстатах паралельної структури : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.03.01 "Процеси 
мех. оброб., верстати та інструменти" / Аль-Ібрахімі Метак М. А. ; Центральноукр. 
нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(17 назв). — 100 пр. — [2019-1921 А] УДК 621.93.026 

3305. Гнатюк А. О. Удосконалення процесу фінішної обробки профілю цівко-
вого колеса героторної пари : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.03.01 "Процеси мех. оброб., верстати та інструменти" / Гнатюк 
Андрій Олександрович ; Центральноукр. нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. — 
25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—23 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2062 А] 

 УДК 621.923.1:621.833.4 
3306. Гречук А. І. Підвищення ефективності процесу свердління вугле-

пластиків та склопластиків лезовими алмазними свердлами : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. оброб., 
верстати та інструменти" / Гречук Андрій Ігорович ; НАН України, Ін-т надтвердих 
матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 
(16 назв). — 100 пр. — [2019-2538 А] УДК 621.951 
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3307. Шелепко О. В. Підвищення вихідних характеристик багатокоорди-
натних верстатів паралельної структури зі спеціальним робочим органом : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.01 "Процеси мех. 
оброб., верстати та інструменти" / Шелепко Ольга Володимирівна ; Центральноукр. 
нац. техн. ун-т. — Кропивницький, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 
(17 назв). — 100 пр. — [2019-2156 А] УДК 621.9.042-231 

622 Гірнича справа 

622.1/.2 Маркшейдерська зйомка та картування.  
Розвідка родовищ корисних копалин. Гірничі роботи 

На ступінь кандидата 

3308. Гутий А. В. Динамічні процеси в бурових установках під час ви-
вільнення прихопленої колони труб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Гутий Андрій Воло-
димирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1972 А] 

 УДК 622.242:534-16 
3309. Малашкевич Д. С. Обґрунтування параметрів конструктивно-техно-

логічної схеми селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у 
виробленому просторі : (на прикладі шахт Зах. Донбасу) : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 
копалин" / Малашкевич Дмитро Сергійович ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". 
— Дніпро, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 120 пр. — [2019-
2502 А] УДК 622.274.031.2(477.62) 

3310. Машурка С. В. Геомеханічне обґрунтування параметрів комбінованого 
кріплення і способу охорони виробок, що використовують повторно в складних 
гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Машурка Сергій Володимирович ; 
Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—17 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2644 А] 

 УДК 622.28.01:622.831 
3311. Прокудін О. З. Параметри технології зведення та конструкції комбіно-

ваного кріплення капітальних виробок шахт при активізації геотехнічних факторів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.04 "Шахт. та 
підзем. буд-во" / Прокудін Олександр Зотикович ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. 
політехніка". — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (25 назв). — 
100 пр. — [2019-2512 А] УДК 622.28.04:622.26 

3312. Чабан Н. І. Удосконалення методу оцінки технічного стану бурильних і 
насосно-компресорних труб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.05.12 "Машини нафт. та газ. пром-сті" / Чабан Назарій Ігорович ; 
Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 20 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2677 А] УДК 622.242.6 

622.4/.6 Вентиляція, кондиціювання повітря, опалення  
та освітлення рудників. Шахтний дренаж (водовідлив).  

Осушування. Шахтний, рудниковий транспорт 

На ступінь кандидата 

3313. Василькевич В. І. Розробка та обґрунтування методів та засобів 

визначення та оцінки динамічних параметрів систем "посудина–армування" шахтних 
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вертикальних стовбурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.06 "Гірн. машини" / Василькевич Віктор Іванович ; Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова НАН України, [ПАТ "НДІ гірн. механіки ім. М. М. Федорова"]. — 

Дніпро, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-

2166 А] УДК 622.673:622.272.6 

3314. Філіпчук О. О. Розроблення методів підвищення ефективності та керу-

вання газопотоками систем збору газу виснажених родовищ : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровід. трансп., 

нафтогазосховища" / Філіпчук Олександр Олександрович ; Івано-Франків. нац. техн. 

ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1996 А] УДК 622.691 

622.7 Обробка, переробка, збагачення мінеральної  

сировини. Підготовка руди до плавлення 

На ступінь кандидата 

3315. Равінська В. О. Обґрунтування технології дезінтеграції рудних флокуло-

утворень і агрегатів при магнітно-флотаційному збагаченні магнетитових кварцитів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.15.08 "Збага-

чення корис. копалин" / Равінська Віта Олегівна ; Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". 

— Кривий Ріг (Дніпропетров. обл.), 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-2415 А] УДК 622.765.5:621.926.4 

622.8 Аварії, нещасні випадки і травматизм на рудниках.  

Охорона праці і техніка безпеки на рудниках 

На ступінь доктора 

3316. Філатьєв М. В. Розвиток наукових основ безпечної відробки газоносних 

вугільних пластів при зсовуванні масиву гірських порід : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.15.02 "Підзем. розроб. родовищ корис. 

копалин" / Філатьєв Михайло Володимирович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки 

ім. М. С. Полякова, [Донбас. держ. техн. ун-т]. — Дніпро, 2019. — 38 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 31—34 (45 назв). — 100 пр. — [2019-2674 А] УДК 622.83:622.324 

624 Цивільне та промислове будівництво загалом 

624.01/.07 Теоретико-інженерні основи будівельної справи 

На ступінь доктора 

3317. Фомін В. М. Нелінійні динамічні розрахункові моделі залізобетонних 

каркасних будівель і споруд з урахуванням пластичності матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та 

споруди" / Фомін Володимир Михайлович ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. 

— Одеса, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 35—39 (44 назви). — 

110 пр. — [2019-2746 А] УДК 624.044:624.012.45 

На ступінь кандидата 

3318. Баранецька Д. С. Напружено-деформований стан сталезалізобетонних 

перекриттів із застосуванням зовнішнього армування різними видами профільо-

ваного настилу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
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05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Баранецька Дарія Сергіївна ; Нац. 

авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-2481 А] УДК 624.072.2.012.45.042 

3319. Гриньова І. І. Напружено-деформований стан та залишкова несуча 

здатність кам'яних стовпів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. конструкції, будівлі та споруди" / Гриньова Ірина 

Іванівна ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. — Одеса, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 120 пр. — [2019-2487 А] 

 УДК 624.012.82.042 

3320. Зятюк Ю. Ю. Напружено-деформований стан та розрахунок залізо-

бетонних згинальних елементів, підсилених в стиснутій та розтягнутій зонах : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Зятюк Юрій Юрійович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. — Рівне, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-2548 А] УДК 624.072.3.012.45.042 

3321. Кучеренко О. Є. Нелінійна оптимізація топології стрижневих систем при 

дії детермінованих і випадкових навантажень : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Кучеренко Олександр 

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

2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (9 назв). — 100 пр. — 

[2019-1984 А] УДК 624.04:004.942:519.853 

3322. Пащенко С. О. Розв'язання тривимірних задач терморадіаційної повзу-

чості елементів конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 01.02.04 "Механіка деформів. твердого тіла" / Пащенко Сергій 

Олександрович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного, [Нац. 

техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т"]. — Харків, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—

17 (21 назва). — 100 пр. — [2019-1905 А] УДК 624.044:539.376 

3323. Пікуль А. В. Методика розрахунку нетонких пластин та оболонок на 

основі просторових криволінійних скінченних елементів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.17 "Буд. механіка" / Пікуль Анатолій 

Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2734 А] 

 УДК 624.04:624.073 

3324. Ясюк І. М. Робота та несуча здатність сталефібробетонних лотків : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.23.01 "Буд. 

конструкції, будівлі та споруди" / Ясюк Іван Миколайович ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Рівне, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2758 А] 

 УДК 624.046.2:624.012.45 

624.1 Фундаменти. Земляні роботи. Основи. Проходка тунелів 

На ступінь кандидата 

3325. Іванчук Н. В. Математичне моделювання фільтраційних процесів в 

ґрунтових середовищах з урахуванням впливу елементів інженерних споруд : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. 

моделювання та обчислюв. методи" / Іванчук Наталія Віталіївна ; Нац. ун-т вод. 

госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 

(29 назв). — 100 пр. — [2019-2075 А] УДК 624.131:519.87 
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625 Цивільне будівництво сухопутних транспортних шляхів. Шляхове 

будівництво. Будівництво залізниць. Будівництво автомобільних доріг 

625.7/.8 Автодорожнє будівництво 

На ступінь кандидата 

3326. Рєзнік О. М. Проектування автомобільних доріг на ділянках з під-
вищеним рівнем небезпеки аквапланування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.11 "Автомоб. шляхи та аеродроми" / Рєзнік Олександр 
Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—21 
(10 назв). — 120 пр. — [2019-2513 А] УДК 625.7.05 

627 Природні водні шляхи, порти, гавані та берегові  
гідротехнічні споруди. Навігаційне обладнання. Обладнання  
для днопоглиблювальних і рятувальних робіт. Дамби, греблі. 

Гідроелектростанції 

На ступінь кандидата 

3327. Петросян В. М. Визначення експлуатаційних параметрів воднотранс-
портних споруд типу "больверк" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : спец. 05.22.20 "Експлуатація та ремонт засобів трансп." / Петросян Віктор 
Миколайович ; Одес. нац. мор. ун-т. — Одеса, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—20 
(29 назв). — 100 пр. — [2019-1946 А] УДК 627.333 

628 Санітарна техніка. Водопостачання. Водопровід  
і каналізація. Освітлювальна техніка 

На ступінь доктора 

3328. Кононцев С. В. Багатостадійне біологічне очищення оборотної води 
індустріальних рибницьких господарств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 05.17.21 "Технологія водоочищення" / Кононцев Сергій 
Вікторович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — 
Київ, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 28—37 (67 назв). — 100 пр. — [2019-
1936 А] УДК 628.16:639.3 

3329. Шаманський С. Й. Науково-технологічні засади удосконалення еко-
логічно безпечних процесів водовідведення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Шаманський Сергій Йосипович ; 
Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 43 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—41 (54 назви). 
— 100 пр. — [2019-1799 А] УДК 628.336.5 

На ступінь кандидата 

3330. Коваль І. І. Підвищення рівня екологічної безпеки регіону інтегрованою 
системою управління побутовими відходами : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. техн. наук : [спец.] 21.06.01 "Екол. безпека" / Коваль Ірина Ігорівна ; 
Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 
с. 16—19 (28 назв). — 100 пр. — [2019-2553 А] УДК 628.4:502.1 

629 Машинобудування транспортних засобів.  
Транспортне машинобудування 

На ступінь кандидата 

3331. Івашко І. М. Структурно-параметрична оптимізація багатопозиційних 
радіолокаційних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
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[спец.] 05.22.13 "Навігація та упр. рухом" / Івашко Інна Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. 
— Київ, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 21—22 (22 назви). — 100 пр. — [2019-
1615 А] УДК 629.052.3:621.396.967 

629.3 Наземні транспортні засоби (за винятком рейкових) 

На ступінь доктора 

3332. Мачуга О. С. Розвиток наукових засад енергетичного підходу в роз-

в'язуванні проблем взаємодії машин із робочим середовищем : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.05.04 "Машини для земл., дорож. і 

лісотехн. робіт" / Мачуга Олег Степанович ; Нац. лісотехн. ун-т України. — Львів, 

2019. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 35—45 (98 назв). — 100 пр. — [2019-1900 А]

 УДК 629.365.014:625.03 

На ступінь кандидата 

3333. Сильченко М. М. Вдосконалення автоматизованої системи керування 

механічною коробкою передач транспортних засобів категорії N3 та M3 : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.02 "Автомобілі та 

трактори" / Сильченко Микола Миколайович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 

Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

1993 А] УДК 629.3-585:681.51 

629.4 Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад.  

Залізничні депо. Обладнання та служби рухомого складу 

На ступінь кандидата 

3334. Громов В. І. Збільшення ресурсу тягових зубчастих передач рухомого 

складу за рахунок удосконалення методів проектування та ремонту : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць 

та тяга поїздів" / Громов Володимир Ігорович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — 

Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 150 пр. — [2019-

2286 А] УДК 629.423-233.3/.9 

3335. Шейченко Р. І. Забезпечення міцності тонкостінних конструкцій із 

підвищеними технічними характеристиками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.09 "Динаміка та міцність машин" / Шейченко 

Роман Ігорович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 100 пр. — [2019-2272 А] 

 УДК 629.4.024:629.4.018 

3336. Шовкун В. О. Удосконалення методів оцінки довговічності буксових 

вузлів вантажних вагонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.22.07 "Рухомий склад залізниць та тяга поїздів" / Шовкун Вадим 

Олександрович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 120 пр. — [2019-2320 А] УДК 629.463.027 

629.5 Водні засоби транспорту. Плавучі засоби. Суднобудування 

На ступінь доктора 

3337. Казимиренко Ю. О. Наукові основи проектування і підвищення захисту 

метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.08.03 "Конструювання та 
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будування суден" ; 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / 

Казимиренко Юлія Олексіївна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. 

— Миколаїв, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—43 (81 назва). — 100 пр. — 

[2019-1736 А] УДК 629.56.067:666.1]:[656.6.073.432:661.879 

629.7 Авіація та космонавтика. Літальні апарати.  

Ракетна техніка. Космічна техніка 

На ступінь доктора 

3338. Філіпковський С. В. Методи і технології проектування пружно-

демпферних елементів аерокосмічної техніки : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування 

літал. апаратів" / Філіпковський Сергій Володимирович ; Нац. аерокосм. ун-т 

ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т]. — 

Харків, 2019. — 37 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—34 (39 назв). — 100 пр. — [2019-

1957 А] УДК 629.7.01-752 

На ступінь кандидата 

3339. Березовський Є. К. Забезпечення якості широкохордних робочих 

лопаток вентилятора турбореактивних двоконтурних двигунів для підвищення 

експлуатаційних характеристик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / 

Березовський Євген Кирилович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т", [Запоріз. нац. техн. ун-т]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 110 пр. — [2019-2605 А] УДК 629.7.03-226 

3340. Воронько І. О. Розробка технології пневмоімпульсного дорнування 

отворів авіаційних конструкцій із титанових сплавів з використанням робото-

технічних комплексів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.07.02 "Проектування, вир-во та випробування літал. апаратів" / Воронько 

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

Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

1721 А] УДК 629.7.02:621.787 

3341. Палазюк Є. С. Метод призначення режимів термоімпульсного оброблення 

деталей ГТД із жароміцних сплавів за кваліметричним показником кромки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.03.07 "Процеси фіз.-техн. оброб." / 

Палазюк Євген Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. 

авіац. ін-т". — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). — 

100 пр. — [2019-2029 А] УДК 629.7.03:[621.795:662.2-932.42 

63 Сільське господарство та суміжні науки. Лісове  

господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання.  

Мисливство. Рибне господарство 

630 Лісове господарство. Лісівництво 

На ступінь кандидата 

3342. Гевал В. Ф. Насінний потенціал та особливості вирощування садивного 

матеріалу роду Aesculus L. у західному регіоні України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 "Ліс. культури та фітомеліорація" / 
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Гевал Володимир Федорович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2061 А]

 УДК 630*232:582.747.2](477.8) 

3343. Мерцало М. В. Лишайникові бори (Cladonio-Pinetum Juraszek 1927) 

Західного Полісся України: поширення, сучасний стан та проблеми збереження : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 06.03.03 

"Лісознавство і лісівництво" / Мерцало Мирослава Вікторівна ; Держ. ВНЗ "Нац. 

лісотехн. ун-т України". — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16. — 

100 пр. — [2019-2105 А] УДК 630*16:582.29](477.81/.82) 

631/638 Сільське господарство 

631.1 Організація та управління сільським господарством 

На ступінь доктора 

3344. Грановська В. Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних 

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

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

Вікторія Григорівна ; Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Держ. ВНЗ "Херсон. 

держ. аграр. ун-т"]. — Дніпро, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—37 

(61 назва). — [2019-2245 А] УДК 631.15:005.332.4 

3345. Сенчук І. І. Механізми управління організаційними змінами 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" / 

Сенчук Ігор Іванович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — 

Харків, 2019. — 35 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—29 (35 назв). — 100 пр. — [2019-

2134 А] УДК 631.15 

На ступінь кандидата 

3346. Боришкевич І. І. Механізм формування та впровадження стратегії 

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

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

Боришкевич Ірина Ігорівна ; 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). — 100 пр. — [2019-2052 А] УДК 631.152:005.21 

3347. Грошев С. В. Управління ефективністю використання земельних ре-

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

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

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

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2067 А]

 УДК 631.11:631.153.3 

3348. Кучеренко Ю. А. Економічні засади збереження та відтворення родю-

чості земель в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття 

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

ствами" / Кучеренко Юрій Анатолійович ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т, [Сум. 

нац. аграр. ун-т]. — Дніпро, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). 

— 120 пр. — [2019-2335 А] УДК 631.153.3:631.111.3 

3349. Полюк М. І. Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на 

сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Полюк Мирослава 
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Іванівна ; Львів. нац. аграр. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Сте-

фаника"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2123 А] УДК 631.158 

3350. Похиленко Н. М. Організація системи сільськогосподарського дорад-

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

08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Похиленко Наталія Михайлівна ; Нац. 

акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". — Київ, 2019. — 

18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—15 (16 назв). — 100 пр. — [2019-1832 А] 

 УДК 631.15(477) 

3351. Шуляк Б. В. Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на сіль-

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

08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Шуляк Богдан Вікторович ; Житомир. 

нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-2000 А] УДК 631.152:502](1-22) 

631.3 Сільськогосподарські машини, знаряддя та інструменти 

На ступінь доктора 

3352. Шевченко С. А. Концепція підвищення ефективності машиновико-

ристання в рослинництві технічним обслуговуванням за станом : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.11 "Машини і засоби меха-

нізації с.-г. вир-ва" / Шевченко Сергій Анатолійович ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. 

госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 32—37 

(50 назв). — 100 пр. — [2019-1878 А] УДК 631.3 

На ступінь кандидата 

3353. Пронь С. В. Удосконалення транспортно-технологічного процесу для 

забезпечення вирощування сільськогосподарських культур : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Пронь 

Світлана Віталіївна ; Нац. трансп. ун-т, [Нац. авіац. ун-т]. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (28 назв). — 100 пр. — [2019-2227 А] УДК 631.37 

3354. Сірий І. О. Обґрунтування параметрів робочого органу культиватора-

плоскоріза з розпушувачами для умов Півдня України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / 

Сірий Ігор Олександрович ; Таврійс. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь (Запоріз. 

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

2668 А] УДК 631.316.02(477.7) 

3355. Скальський О. Ю. Обґрунтування параметрів комбінованого копача 

коренеплодів цикорію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. вир-ва" / Скальський Олександр 

Юрійович ; Львів. нац. аграр. ун-т, [Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя]. — 

Львів, 2019. — 24 с. : іл. — Бібліогр.: с. 20—22 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1791 А]

 УДК 631.356.2 

631.4 Ґрунтознавство. Ґрунтові дослідження 

На ступінь доктора 

3356. Пліско І. В. Просторово-диференційована система управління якістю 

ґрунтів : (на прикладі ріллі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.03 "Агроґрунтознавство і агрофізика" / Пліско Ірина Влад-
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ленівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та 

агрохімії ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2019. — 47 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 36—43 (75 назв). — 100 пр. — [2019-1786 А] УДК 631.48(477) 

На ступінь кандидата 

3357. Боднар Ю. Д. Трансформація агрофізичних та агрохімічних власти-

востей сірого лісового ґрунту за тривалого застосування добрив у польовій 

сівозміні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.03 

"Агроґрунтознавство і агрофізика" / Боднар Юрій Дмитрович ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". — смт Чабани (Київ. обл.), 

2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (19 назв). — 100 пр. — [2019-1644 А]

 УДК 631.43:631.445.3:631.8 

3358. Кіт Л. П. Техногенне забруднення агроекосистем важкими металами, їх 

вплив на антиоксидантну та імунну систему гусей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Кіт Лілія Петрівна ; Львів. нац. 

аграр. ун-т, [Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — 

Львів, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

1933 А] УДК 631.453:636.598.068 

3359. Попірний М. А. Трансформація складу органічної речовини чорнозему 

типового залежно від способу обробітку ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Попірний Максим 

Анатолійович ; 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—21 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2032 А] 

 УДК 631.417:631.445.4 

3360. Товстий Ю. М. Трансформація гумусового стану чорнозему опідзо-

леного під впливом органічних добрив : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. біол. наук : [спец.] 03.00.18 "Ґрунтознавство" / Товстий Юрій Миколайович ; 

Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О. Н. Соколовського". — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-2038 А] УДК 631.417:631.445.4]:631.8 

631.5 Агротехніка 

На ступінь доктора 

3361. Кондратенко С. І. Методологія оптимізації селекційно-насінницького 

процесу овочевих видів рослин — представників родин пасльонові, капустяні, 

гарбузові та айстрові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 

06.01.05 "Селекція і насінництво" / Кондратенко Сергій Іванович ; Нац. акад. аграр. 

наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва. — Харків, 2019. — 48 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 34—44 (72 назви). — 100 пр. — [2019-1851 А] 

 УДК 631.527:635.5/.6 

На ступінь кандидата 

3362. Акуаку Дж. Урожайність та якість насіння соняшнику залежно від поза-

кореневого підживлення та регуляторів росту в умовах Лівобережного Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Акуаку Джонс ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. держ. аграр. акад. — 

Суми, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

2522 А] УДК 631.559:631.8:633.854.78 
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3363. Горбатюк Е. М. Формування продуктивності соняшнику залежно від 
строків сівби та ширини міжряддя в умовах Степу України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Горбатюк 
Едуард Михайлович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 
2019. — 21 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 100 пр. — [2019-2285 А]
 УДК 631.53.04:633.854.78](292.486:477) 

3364. Коваль Г. В. Рівень інтенсивності зяблевого обробітку ґрунту та 
фітосанітарний стан посівів короткоротаційної сівозміни Правобережного Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 
"Заг. землеробство" / Коваль Галина Володимирівна ; Уман. нац. ун-т садівництва. — 
Умань (Черкас. обл.), 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18 
(12 назв). — 100 пр. — [2019-1822 А] 

 УДК 631.51:631.582:632.913](292.485:477.4) 
3365. Марініч Л. Г. Оцінка колекційного та створення селекційного матеріалу 

стоколосу безостого в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Марініч Любов 
Григорівна ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2019. — 25 с., включ. обкл. : 
табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (22 назви). — 100 пр. — [2019-2643 А] 

 УДК 631.52:633.21](477) 
3366. Павліченко А. А. Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від 

систем основного обробітку ґрунту та удобрення у Правобережному Лісостепу 
України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.01 
"Заг. землеробство" / Павліченко Андрій Андрійович ; Уман. нац. ун-т садівництва, 
[Білоцерків. нац. аграр. ун-т]. — Умань (Черкас. обл.), 2019. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1828 А] 

 УДК 631.582:631.51:631.8](292.485:477.4) 

631.6 Сільськогосподарська меліорація 

На ступінь кандидата 

3367. Дятел О. О. Формування водообміну та його прогнозування в умовах 
техногенезу на меліорованих територіях Волинського Полісся : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 06.01.02 "С.-г. меліорації" / Дятел 
Олександр Олексійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і 
меліорації. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 (13 назв). — 
100 пр. — [2019-2387 А] УДК 631.6:556.1.013](477.82) 

631.8 Добрива. Внесення добрив у ґрунт. Ростові речовини 

На ступінь доктора 

3368. Домарацький Є. О. Агроекологічне обґрунтування системного засто-
сування багатофункціональних рістрегулюючих препаратів при вирощуванні 
польових культур у Південному Степу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Домарацький Євгеній Олександро-
вич ; Держ. ВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". — Херсон, 2019. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 35—41 (60 назв). — 100 пр. — [2019-2545 А] 

 УДК 631.811.98:633](477.7) 

На ступінь кандидата 

3369. Бордюжа І. П. Оптимізація мінерального живлення картоплі за вирощу-

вання на темно-сірому опідзоленому ґрунті в Лівобережному Лісостепу України : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.04 "Агро-

хімія" / Бордюжа Ігор Петрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (10 назв). — 100 пр. 

— [2019-2529 А] УДК 631.811:635.21:631.445.2](292.485:477) 

631.92/.96 Сільськогосподарська екологія. Типи насаджень. 

Оцінювання ділянки 

На ступінь кандидата 

3370. Дидів А. І. Агроекологічні аспекти нагромадження йонів кадмію і свинцю у 

Brassica oleracea var. capitata L. та Beta vulgaris L. в умовах Західного Лісостепу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / 
Дидів Андрій Ігорович ; Львів. нац. аграр. ун-т. — Львів, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—21 (26 назв). — 100 пр. — [2019-1892 А] 

 УДК 631.95:504.5](477) 

3371. Мазур С. О. Агроекологічна оцінка впливу ґрунтових гербіцидів на 

біоценоз соняшнику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с-г. наук : [спец.] 
03.00.16 "Екологія" / Мазур Світлана Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, 

Ін-т агроекології і природокористування. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 20—21 (13 назв). — 100 пр. — [2019-1779 А] 

 УДК 631.95:[632.954:633.854.78 
3372. Собко З. З. Обґрунтування стратегії сталого розвитку сільськогоспо-

дарського виробництва за умов зміни клімату : (на прикладі Рівнен. обл.) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Собко 

Зоряна Зореславівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2019. 
— 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2584 А] 

 УДК 631.95:[551.583:338.432]](477.81) 

3373. Тетерук О. О. Агроекологічні особливості вирощування олійних культур 

в зоні радіоактивного забруднення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 03.00.16 "Екологія" / Тетерук Олена Олегівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Ін-т агроекології і природокористування, [Ін-т сіл. госп-ва Полісся]. — 

Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — [2019-1794 А] 

 УДК 631.95:633.85]:[504.5:628.4.047 

632 Хвороби рослин. Шкідники рослин. Захист рослин 

На ступінь кандидата 

3374. Адаменко О. П. Особливості розвитку та заходи обмеження шкідливості 

фузаріозу сої в умовах східної частини Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.11 "Фітопатологія" / Адаменко Ольга 

Павлівна ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Харків, 2019. — 26 с. : іл., 
табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1801 А] 

 УДК 632.4:633.34](292.485:477.52/.6) 

633/635 Рослинництво загалом. Рільництво. Садівництво. Городництво 

633.1 Хлібні злаки. Зернові культури 

На ступінь доктора 

3375. Кулик М. І. Агроекологічне обґрунтування вирощування проса пруто-
подібного (Panicum virgatum L.) в умовах Лісостепу України : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Кулик 

Максим Іванович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 

[Полтав. держ. аграр. акад.]. — Харків, 2019. — 59 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 42—56 

(130 назв). — 100 пр. — [2019-2094 А] УДК 633.179:631.5](477) 

633.2/.3 Кормові трави. Кормові рослини 

На ступінь кандидата 

3376. Захлєбаєв М. В. Формування продуктивності буркуну білого в сумісних 

посівах в Правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.12 "Кормовиробництво і луківництво" / Захлєбаєв 

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

землеробства НААН", [Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України]. — 

смт Чабани (Київ. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1652 А] УДК 633.31/.37:631.8](292.485:477.4) 

633.7/.9 Інші рослини харчового і промислового використання 

На ступінь кандидата 

3377. Макарчук А. В. Оптимізація технології вирощування високоолеїнових 

та кондитерських гібридів соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 

"Рослинництво" / Макарчук Антон Валерійович ; Сум. нац. аграр. ун-т, Полтав. 

держ. аграр. акад. — Суми, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (14 назв). 

— 100 пр. — [2019-2564 А] УДК 633.854.78:631.5](477) 

3378. Солоненко С. В. Оптимізація елементів технології вирощування сафлору 

красильного в умовах Лісостепу західного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослинництво" / Солоненко Сергій Васильович ; 

Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2019. — 

20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — 

[2019-2138 А] УДК 633.863:631.5](477.81/.82) 

635.1/.8 Овочівництво. Городництво 

На ступінь кандидата 

3379. Гайдай Л. С. Особливості формування продуктивності та функціо-

нування бобово-ризобіального симбіозу квасолі звичайної в умовах правобережного 

Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 

06.01.09 "Рослинництво" / Гайдай Любов Сергіївна ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, 

Вінниц. нац. аграр. ун-т. — Кам'янець-Подільський (Хмельниц. обл.), 2019. — 19 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2060 А] 

 УДК 635.652:631.559](477) 

3380. Гайова Л. О. Адаптивні елементи виробництва капусти цвітної у Ліво-

бережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.01.06 "Овочівництво" / Гайова Людмила Олександрівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т овочівництва і баштанництва, [Харків. нац. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва]. — Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-1604 А] УДК 635.35:631.5](477-17) 

3381. Готвянська А. С. Елементи енергоефективної технології вирощування 

цибулі ріпчастої на продовольчі та насіннєві цілі для Північного Степу України : 
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автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 "Овочів-

ництво" / Готвянська Анна Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т овочів-

ництва і баштанництва. — Харків, 2019. — [20] с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 

(15 назв). — 100 пр. — [2019-1606 А] УДК 635.25:631.5](477-17) 
3382. Доктор Н. М. Формування продуктивності квасолі звичайної (Phaseolus 

vulgaris L.) залежно від інокуляції та удобрення в умовах Закарпаття України : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.09 "Рослин-

ництво" / Доктор Наталія Мигалівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 
України. — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (20 назв). — 100 пр. 

— [2019-2289 А] УДК 635.652:631.526.3:631.8](477.8) 

3383. Коблай С. В. Селекційна цінність різних морфотипів гороху для умов 

півдня України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 
06.01.05 "Селекція і насінництво" / Коблай Світлана Володимирівна ; Нац. акад. 

аграр. наук України, Ін-т зрошув. землеробства, [Нац. центр насіннєзнавства та 

сортовивчення]. — Херсон, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (26 назв). 

— 100 пр. — [2019-1738 А] УДК 635.656:631.527](477) 

3384. Прудкий Р. І. Технологічні особливості формування урожайності 
шпинату городнього за органічного виробництва у Правобережному Лісостепу 

України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.06 

"Овочівництво" / Прудкий Роман Іванович ; Уман. нац. ун-т садівництва. — Умань 

(Черкас. обл.), 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (11 назв). 
— 100 пр. — [2019-1709 А] УДК 635.41:631.559:631.147](292.485:477.4) 

3385. Собран І. В. Продуктивність потомств, одержаних у процесі беккро-

сування складних міжвидових гібридів картоплі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.01.05 "Селекція і насінництво" / Собран Іван 

Васильович ; Сум. нац. аграр. ун-т [та ін.]. — Суми, 2019. — 23 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 18—19 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2585 А] УДК 635.21:631.527.5 

636 Загальні питання тваринництва. Розведення тварин і птахів. 

Скотарство. Свійські тварини та їхнє розведення 

636.09 Ветеринарні науки 

На ступінь доктора 

3386. Дишлюк Н. В. Морфогенез стравоходу і шлунка та їх імунних утворень 

в онтогенезі курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : [спец.] 

16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" / Дишлюк Надія Володи-
мирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2019. — 

44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (48 назв). — 100 пр. — [2019-2543 А] 

 УДК 636.5.09:611.32/.33 

На ступінь кандидата 

3387. Голік М. О. Епізоотологія та пероральна вакцинопрофілактика сказу в 

Чернігівській області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та імунологія" / 
Голік Микола Олександрович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України, [Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнології і штамів мікроорганізмів Держ. 

служби України з питань безпеч. харч. продуктів та захисту споживачів]. — Київ, 

2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2615 А]
 УДК 636.09:616.98]-084:615.371](477.51) 
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3388. Гончарова Н. В. Епізоотологічний моніторинг та серологічна діагнос-
тика паратуберкульозу великої рогатої худоби : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Гончарова Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини". — Харків, 2019. 
— 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2063 А] 

 УДК 636.2.09:616.98-07]:614.449 
3389. Жулінська О. С. Клініко-лабораторні критерії контролю і прогнозування 

репродуктивної функції в овець та методи її стимуляції : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.07 "Вет. акушерство" / Жулінська Оксана 
Степанівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Білоцерків. нац. 
аграр. ун-т]. — Київ, 2019. — 26 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (27 назв). — 
100 пр. — [2019-2700 А] УДК 636.32/.38.09:618 

3390. Корнієнко М. В. Індикація та видова диференціація збудників хламі-
діозів тварин за полімеразної ланцюгової реакції : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. 
хвороби та імунологія" / Корнієнко Марина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук 
України, Нац. наук. центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Ін-т свинарства і 
агропром. вир-ва]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—19 
(15 назв). — 100 пр. — [2019-2088 А] УДК 636.09:[616.98:579.882 

3391. Кравченко-Довга Ю. В. Вплив типологічних особливостей нервової 
системи на мінеральний гомеостаз організму корів : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Кравченко-
Довга Юлія Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. 
— Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (11 назв). — 100 пр. — [2019-
2252 А] УДК 636.2.09:591.18.046 

3392. Романович М. М. Стан системи антиоксидантного захисту та імуно-
біологічна реактивність курчат-бройлерів за дії пробіотичних препаратів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 03.00.04 "Біохімія" / Романо-
вич Микола Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин, 
[Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Львів, 2019. 
— 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2664 А] 

 УДК 636.5.09:591.133]:636.5.087.8 
3393. Турко Я. І. Мікробіоценоз сліпої кишки та імунний статус курей-не-

сучок і розробка способу їх корекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 16.00.03 "Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекц. хвороби та 
імунологія" / Турко Яромир Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. 
центр "Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини", [Львів. нац. ун-т вет. медицини та 
біотехнологій ім. С. З. Ґжицького]. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 20—2 1 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2145 А] 

 УДК 636.52/.58.09:616.346-022-085 

636.4 Свині 

На ступінь кандидата 

3394. Клюцук М. Р. Науково-експериментальне обґрунтування регуляції рухо-
вої активності свиней на дорощенні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
вет. наук : [спец.] 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин" / Клюцук Марина Русла-
нівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, [Поділ. держ. аграр.-
техн. ун-т]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—20 (18 назв). — 
100 пр. — [2019-2080 А] УДК 636.4.083 
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3395. Федяєва А. С. Обґрунтування ефективної системи породно-лінійної 

гібридизації за використання термінальних кнурів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. с.-г. наук : [спец.] 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" / Федяєва 

Анна Сергіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва, [Харків. держ. 

зоовет. акад.]. — Харків, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-1995 А] УДК 636.4.082.26 

3396. Череута Ю. В. Обґрунтування окремих технологічних рішень та засобів 

за штучного осіменіння свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. 

наук : [спец.] 06.02.04 "Технологія вир-ва продуктів тваринництва" / Череута Юрій 

Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. — Харків, 2019. 

— 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-1998 А] 

 УДК 636.4.082.453.5:637.5 

637 Продукти тваринництва і мисливства 

637.1/.3 Молочна промисловість загалом.  

Масло та маслоробство. Сир та сироварство 

На ступінь кандидата 

3397. Устименко І. М. Удосконалення технологій молоковмісних продуктів 

шляхом використання харчових емульсій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" / Устименко Ігор Миколайович ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 

2019. — 22 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—19 (32 назви). — 100 пр. — 

[2019-2147 А] УДК 637.146/.147:637.187 

637.5 М'ясо. М'ясні харчові продукти 

На ступінь кандидата 

3398. Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер. Удосконалення технології 

м'ясних продуктів з використанням м'яса перепелів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. продуктів і 

продуктів з гідробіонтів" / Аль-Хашімі Хайдер Мохаммед Тахер ; Нац. ун-т харч. 

технологій. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 

(19 назв). — 100 пр. — [2019-2041 А] УДК 637.54'659:598.261.3 

3399. Геліх А. О. Технології напівфабрикату з молюска прісноводного та 

кулінарної продукції з його використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Геліх Анна 

Олександрівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — 130 пр. — [2019-1809 А] 

 УДК 637.56'87/'88:637.521 

3400. Малімон З. В. Наукове обґрунтування мікробіологічних критеріїв ім-

портованої замороженої риби та її оцінка за залишковими кількостями анти-

бактеріальних речовин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 

[спец.] 16.00.09 "Вет.-санітар. експертиза" / Малімон Зоя Василівна ; Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України, [Ін-т вет. медицини Нац. акад. аграр. 

наук України]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (9 назв). — 

100 пр. — [2019-2181 А] УДК 637.56.07 
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3401. Полумбрик М. М. Удосконалення технології варених ковбас з вико-

ристанням композицій на основі тваринного білка "Білкозин" : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.04 "Технологія м'яс., молоч. 

продуктів і продуктів з гідробіонтів" / Полумбрик Манєфа Миколаївна ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—22 (27 назв). 

— 100 пр. — [2019-2121 А] УДК 637.523 

638 Догляд, утримання і розведення комах та інших  
членистоногих. Бджільництво. Шовківництво 

На ступінь кандидата 

3402. Застулка О. О. Мікологічна безпечність та якість бджолиного обніжжя : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : [спец.] 16.00.09 "Вет.-

санітар. експертиза" / Застулка Ольга Олександрівна ; Нац. ун-т біоресурсів і при-

родокористування України. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 

(16 назв). — 100 пр. — [2019-2177 А] УДК 638.15:632.4.03 

65 Організація та управління підприємствами зв'язку,  

транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа,  

рахівництво. Паблік рилейшнз. Зв'язок з громадськістю 

655 Поліграфічна промисловість. Поліграфічні підприємства. 

Видавництва. Книжкова торгівля 

На ступінь доктора 

3403. Репета В. Б. Методологічні основи забезпечення якості процесу 

флексографічного друку етикетки УФ-фарбами : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.05.01 "Машини і процеси полігр. вир-ва" / Репета 

Вячеслав Богданович ; Укр. акад. друкарства. — Львів, 2019. — 41 с., включ. обкл. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (76 назв). — 100 пр. — [2019-1866 А] 

 УДК 655.3.022.066.9:004.942 

На ступінь кандидата 

3404. Васьківська О. Л. Книговидавнича справа в Україні 1917—1920 рр. : 

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

27.00.05 "Теорія та історія вид. справи та редагування" / Васьківська Ольга 

Леонідівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 

2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2167 А] 

 УДК 655.4/.5(477)"1917/1920" 

656 Транспортні та поштові служби. Організація  

та управління перевезеннями 

На ступінь доктора 

3405. Вдовиченко В. О. Розвиток науково-технологічних основ взаємодії 

міського пасажирського транспорту в транспортно-пересадочних вузлах : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / 

Вдовиченко Володимир Олексійович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Харків, 

2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33—37 (51 назва). — 100 пр. — [2019-1683 А]

 УДК 656.072 
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656.1 Дорожній (безрейковий) транспорт 

На ступінь доктора 

3406. Степанов О. В. Концепція безпеки автомобільних транспортних засобів 
у транспортному процесі з урахуванням закономірностей впливу фактора людини : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. 
системи" / Степанов Олексій Вікторович ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — 
Харків, 2019. — 44 с. : іл. — Бібліогр.: с. 37—41 (57 назв). — 100 пр. — [2019-
2140 А] УДК 656.13.052 

На ступінь кандидата 

3407. Мазилюк П. В. Розробка методу раціонального проїзду транспортними 
засобами регульованих ділянок доріг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Мазилюк Павло Вікторович ; Нац. ун-т 
"Львів. політехніка", [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 
с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2562 А] УДК 656.1.05 

656.2/.4 Експлуатація залізничного транспорту. Залізничний рух 

На ступінь кандидата 

3408. Богомазова Г. Є. Формування автоматизованої технології управління 
вагонопотоками на залізничних напрямках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / Богомазова Ганна Євгенівна ; 
Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—19 (26 назв). — 150 пр. — [2019-2446 А] УДК 656.2.073 

3409. Чехунов Д. М. Формування автоматизованої технології управління 
сортувальними станціями в умовах перевезень небезпечних вантажів : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.22.01 "Трансп. системи" / 
Чехунов Денис Миколайович ; Укр. держ. ун-т залізн. трансп. — Харків, 2019. — 
21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (12 назв). — 150 пр. — [2019-2240 А]
 УДК 656.212.5.073.436:681.5 

656.6 Експлуатація водного транспорту 

На ступінь кандидата 

3410. Мальцев М. М. Стратегічне управління інноваційним розвитком мор-
ських портів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 
08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Мальцев Максим Миколайович ; 
ДВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2641 А] УДК 656.615.07 

3411. Оніщенко В. В. Управління людськими ресурсами морських портів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка 
та упр. підприємствами" / Оніщенко Владислав Вікторович ; Держ. ВНЗ "Приазов. 
держ. техн. ун-т", [Донец. держ. ун-т упр.]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 
20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (26 назв). — 100 пр. — [2019-2652 А] 

 УДК 656.615.07:005.95/.96 

656.7 Експлуатація повітряного транспорту 

На ступінь кандидата 

3412. Войцеховський В. С. Управління вантажопотоками мережевого авіа-
перевізника на засадах логістики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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техн. наук : спец. 05.22.01 "Трансп. системи" / Войцеховський Віктор Сергійович ; 
Нац. авіац. ун-т, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 2019. — 21 с., 
включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—19 (22 назви). — 110 пр. — [2019-2059 А] 

 УДК 656.7.073 

657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво 

На ступінь доктора 

3413. Антонюк О. Р. Методологія та організація процесу виконання ауди-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Антонюк Олена Ростиславівна ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2019. — 38 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 26—34 (63 назви) та в підрядк. прим. — 150 пр. — [2019-1804 А] УДК 657.6 

3414. Гордополов В. Ю. Обліково-аналітична система управління зовнішньо-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Гордополов Володимир Юрійович ; 

Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2019. — 41 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 30—37 (51 назва). — 150 пр. — [2019-2380 А] УДК 657:339.9 

3415. Муравський В. В. Методологія та організація обліку при комп'ютерно-

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

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Муравський Володимир Васильович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 29—38 

(85 назв). — 150 пр. — [2019-1701 А] УДК 657:004 

3416. Остапчук Т. П. Теорія та методологія бухгалтерського обліку земельних 

активів та прав на них : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Остапчук Тетяна Петрівна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2019. — 40 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—37 (59 назв) та 

в підрядк. прим. — 150 пр. — [2019-2116 А] УДК 657:332.2 

3417. Струк Н. С. Облікова система ділового партнерства підприємств: ме-

тодологія та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Облік, аналіз та аудит" [тобто "Бух. облік, аналіз та аудит"] / Струк 

Наталія Семенівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — 

Тернопіль, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31—38 (74 назви). — 130 пр. — 

[2019-1670 А] УДК 657:[658:005.591.452 

На ступінь кандидата 

3418. Брик М. М. Облік і аналіз формування біологічних активів у сільсько-

господарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Брик Михайло Мирославович ; 

Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 150 пр. — [2019-2370 А] УДК 657:631.11 

3419. Заєць Н. М. Аналіз та контроль процедур закупівель за державні кошти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Заєць Наталія Миколаївна ; Житомир. держ. технол. ун-т, [ДВНЗ 

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

Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв) та в підрядк. прим. — 120 пр. — [2019-2013 А] 

 УДК 657.6:336.148]:351.712 

3420. Ковальчук В. В. Бухгалтерський облік операції за договорами концесії : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 
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аналіз та аудит" / Ковальчук Володимир Володимирович ; Житомир. держ. технол. 

ун-т. — Житомир, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (11 назв) та в 

підрядк. прим. — 120 пр. — [2019-1773 А] УДК 657.421.1:330.526.3 

3421. Мартинюк Н. Ю. Управлінський облік і контроль якості на підприєм-

ствах будівельної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Мартинюк Наталія Юріївна ; Центр. 

спілка спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Луц. нац. техн. ун-т]. — Львів, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—18 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2722 А] 

 УДК 657:658.56]:69 

3422. Мохняк В. С. Організація і методика обліку та контролю у кредитних 

спілках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.09 

"Бух. облік, аналіз та аудит" / Мохняк Володимир Степанович ; Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т, [Нац. ун-т "Львів. політехніка"]. — 

Львів, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (23 назви). — 

100 пр. — [2019-2568 А] УДК 657:336.732 

3423. Нагорна І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою 

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

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Нагорна Ірина Володимирівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 27 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—24 (27 назв). — 120 пр. — [2019-2110 А] УДК 657:339.17 

3424. Носач Н. М. Облік і аналіз реалізації товарів в підприємствах торгівлі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Носач Наталія Михайлівна ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. — Харків, 2019. — 25 с. : іл. — Бібліогр.: с. 19—22 (28 назв). — 100 пр. — 

[2019-2114 А] УДК 657.422.8:339.17 

3425. Сироїд Н. П. Бухгалтерський облік і контроль витрат на забезпечення 

екологічної якості продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Сироїд Надія Павлівна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. — Житомир, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1834 А] УДК 657.471:658.56 

3426. Халоал Фоузі Абдугадер. Облік і аудит витрат на підготовку військо-

вослужбовців в Лівії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

спец. 08.00.09 "Бух. облік, аналіз та аудит" / Халоал Фоузі Абдугадер ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 

[2019-2269 А] УДК 657.471.1:355.23](612) 

3427. Щирська А. Ю. Розвиток обліку в забезпеченні якості інформації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 "Бух. облік, 

аналіз та аудит" / Щирська Антоніна Юліївна ; Житомир. держ. технол. ун-т, 

[Житомир. нац. агроекол. ун-т]. — Житомир, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 

(12 назв) та в пдрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2357 А] УДК 657:005.336.3 

658 Організація комерційних і приватних  

підприємств. Організація торгівлі 

На ступінь доктора 

3428. Отливанська Г. А. Економіка та управління інвестиційною діяльністю 

телекомунікаційного підприємства: теорія, методологія, практика : автореф. дис. на 

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

підприємствами" / Отливанська Галина Артурівна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Одес. 
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нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова]. — Херсон, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 32—37 (51 назва). — 100 пр. — [2019-2729 А] УДК 658.152:621.39 

На ступінь кандидата 

3429. Бєзгіна О. С. Організаційно-економічне забезпечення підвищення 

енергоефективності вуглевидобувного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Бєзгіна Олена Степанівна ; Донбас. держ. машинобудів. акад., [Донец. держ. ун-т 

упр.]. — Краматорськ (Донец. обл.), 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2046 А] 

 УДК 658.26:330.131.5]:622.33 

3430. Васильченко О. М. Розвиток виробництва молока у сільськогоспо-

дарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 

[спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Васильченко Олексій Мико-

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

Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 130 пр. — [2019-

2688 А] УДК 658:637.1 

3431. Воробйов В. В. Комплексна оцінка та прогнозування інвестиційної 

привабливості підприємства в кризових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Воробйов Віталій Володимирович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". — 

Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2019-

1685 А] УДК 658.152:330.322 

3432. Значек Р. Р. Формування асортименту та товарознавча оцінка зернових 

хлібців поліпшеної якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Значек Рафаела Рафаелівна ; 

Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, [Одес. нац. акад. харч. технологій]. — 

Харків, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—20 (31 назва). — 130 пр. — 

[2019-1614 А] УДК 658.628:664.696 

3433. Колешня Я. О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств 

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

наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. підприємствами" / Колешня Яна Олек-

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

Київ, 2019. — 29 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 23—26 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-2082 А] УДК 658.26:631.1 

3434. Малахівська Г. В. Управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на 

засадах соціально-відповідального маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Малахівська Ганна Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—19 (19 назв). — 100 пр. — [2019-2501 А] 

 УДК 658.8:005.35:656.7 

3435. Матвій С. І. Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у 

виробничо-господарських об'єднаннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

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

Соломія Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2019. — 25 с., включ. 

обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1826 А] 

 УДК 658.114.5:005.21 
3436. Стець О. М. Стратегія маркетингу цінності у формуванні потенціалу 

конкурентоспроможності підприємства на ринку молокопродуктів : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. під-
приємствами" / Стець Оксана Мефодіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 
2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—20 (17 назв). — 100 пр. — [2019-1793 А]
 УДК 658.8:005.21]:637.1 

3437. Татар Л. В. Формування якості пива з додаванням нетрадиційної рос-
линної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.15 "Товарознавство харч. продуктів" / Татар Лариса Василівна ; Харків. 
держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 14—16 (17 назв). — 130 пр. — [2019-1715 А] УДК 658.52:005.52]:663.42 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi галузі 

661 Продукти хімічної промисловості 

На ступінь кандидата 

3438. Куриляк Т. О. Удосконалення процесу отримання нанокомпозиту алмаз-
карбід вольфраму модифікуванням нанопорошку алмазу вольфрамовмісними 
сполуками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.02.01 "Матеріалознавство" / Куриляк Тетяна Олександрівна ; НАН України, Ін-т 
надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2253 А] 

 УДК 661.878.046.44-911.69-022.532 

663/664 Промислова мікробіологія. Харчова промисловість 

663.2/.3 Виноробство 

На ступінь доктора 

3439. Білько М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та 
ігристих вин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 
05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Білько Марина 
Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 44 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 34—41 (80 назв). — 100 пр. — [2019-2526 А] УДК 663.252 

663.5 Спиртогорілчане виробництво 

На ступінь кандидата 

3440. Ковальчук С. С. Удосконалення технології висококонцентрованих бражок із 
зернової сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 
05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Ковальчук 
Світлана Степанівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2329 А] УДК 663.531 

664.3 Харчові масла та жири 

На ступінь кандидата 

3441. Применко В. Г. Технології добавок дієтичних селен-білкових та соусів з 
їх використанням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 
спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / Применко Владислав Геннадійович ; 
Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків, 2019. — 22 с. : іл., табл. — 
Бібліогр.: с. 15—19 (21 назва). — 130 пр. — [2019-1630 А] 

 УДК 664.38:546.23]:613.29 
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664.6/.7 Борошномельно-круп'яне та хлібопекарське виробництво 

На ступінь кандидата 

3442. Сова Н. А. Технологія комплексної переробки насіння промислових 
конопель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.18.02 
"Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і луб'ян. культур" / 
Сова Наталія Анатоліївна ; Херсон. нац. техн. ун-т, [Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т]. 
— Херсон, 2019. — 28 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—22 (17 назв). — 100 пр. — 
[2019-1909 А] УДК 664.788:633.522 

664.8/.9 Технологія консервування харчових продуктів 

На ступінь доктора 

3443. Нєміріч О. В. Наукове обґрунтування та розроблення технологій суше-
ної харчової продукції і харчових продуктів з її використанням : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харч. продукції" / 
Нєміріч Олександра Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 
44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—40 (53 назви). — 120 пр. — [2019-2258 А] 

 УДК 664.8.047 

На ступінь кандидата 

3444. Бендерська О. В. Удосконалення технології томатних соусів із додаван-
ням пасти із насіння томатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 
наук : [спец.] 05.18.13 "Технологія консерв. і охолодж. харч. продуктів" / Бендерська 
Ольга Вячеславівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ, 2019. — 21 с., включ. 
обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19 (25 назв). — 100 пр. — [2019-2205 А] 

 УДК 664.871:635.64 
3445. Самойленко К. М. Інтенсифікація тепломасообміну при купажуванні та 

сушінні антиоксидантної сировини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.14.06 "Техн. теплофізика та пром. теплоенергетика" / Самой-
ленко Катерина Миколаївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. — Київ, 2019. — 
25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—24 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1950 А] 

 УДК 664.8.047 
3446. Хахалєва І. В. Безпечність та якість концентратів молочно-цикорних 

напоїв : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 
"Товарознавство харч. продуктів" / Хахалєва Ірина Вікторівна ; Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21 (19 назв). — 100 пр. — 
[2019-2675 А] УДК 664.857:[637.141.8.07+663.941 

666 Скляна і керамічна промисловість. Промисловість  
в'яжучих. Цемент і бетон 

666.1/.29 Скляна промисловість. Емалі. Глазурі.  
Силікатні фарби. Ангоби 

На ступінь кандидата 

3447. Петров Д. В. Технологія оптичних кольорових стекол інфрачервоного 

діапазону спеціального призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. неметал. матеріалів" / Петров 

Дмитро Вікторович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 

20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2019-2576 А] 

 УДК 666.22 
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666.3/.7 Керамічна промисловість 

На ступінь кандидата 

3448. Кислиця М. В. Нанокомпозиційний матеріал на основі Al2O3 інстру-

ментального призначення, отриманий методом електроконсолідації : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.11 "Технологія тугоплав. 

неметал. матеріалів" / Кислиця Максим Валерійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. 

політехн. ін-т", [Укр. держ. ун-т залізн. трансп.]. — Харків, 2019. — 20 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 15—19 (23 назви). — 100 пр. — [2019-2631 А] УДК 666.77 

3449. Мощіль В. Є. Закономірності формування структури плавленої текстуро-

ваної YBaCuO кераміки з високим рівнем надпровідних та механічних властивостей 

в умовах контрольованого тиску кисню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Мощіль Віктор Євгенович ; 

НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. — Київ, 2019. — 21 с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (19 назв). — 120 пр. — [2019-2647 А]

 УДК 666.65:538.945 

669 Металургія 

669.1 Чорна металургія. Чавун і сталь 

На ступінь кандидата 

3450. Корнілов Б. В. Удосконалення технології і підвищення енергоефектив-

ності доменної плавки шляхом поліпшення тепло-газодинамічної роботи фурменої і 

колошникової зон доменної печі із застосуванням пиловугільного палива : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.16.02 "Металургія чор. і 

кольор. металів та спец. сплавів" / Корнілов Богдан Володимирович ; НАН України, 

Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова. — Дніпро, 2019. — 25 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2634 А] УДК 669.162.2 

3451. Мак-Мак Н. Є. Створення метастабільних станів та зміцнення конструк-

ційних сталей способами термічної та хіміко-термічної обробки : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.16.01 "Металознавство та терміч. 

оброб. металів" / Мак-Мак Наталя Євгенівна ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". 

— Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—20 (38 назв). 

— 100 пр. — [2019-1622 А] УДК 669.15-15 

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості  

та ремесла, що виробляють готову продукцію 

674 Деревообробна промисловість 

На ступінь доктора 

3452. Гайда С. В. Науково-технічні основи використання вживаної деревини в 

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

05.23.06 "Технологія деревооброб., виготовлення меблів та виробів з деревини" / 

Гайда Сергій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 

2019. — 44 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 36—42 (59 назв). — 100 пр. — [2019-2375 А]

 УДК 674.8 

3453. Яремчук Л. А. Науково-технічні основи створення захисно-декоратив-

них покриттів деревини олійними лакофарбовими матеріалами : автореф. дис. на 
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здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.23.06 "Технологія деревооброб., 

виготовлення меблів та виробів з деревини" / Яремчук Лариса Анатоліївна ; Держ. 

ВНЗ "Нац. лісотехн. ун-т України". — Львів, 2019. — 36 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 28—32 (42 назви). — 100 пр. — [2019-2358 А] УДК 674.076 

677 Текстильна промисловість 

На ступінь кандидата 

3454. Кутасов А. В. Удосконалення технології декортикації стебел соломи 

технічних конопель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.18.02 "Технологія зерн., боб., круп'ян. продуктів і комбікормів, олійн. і 

луб'ян. культур" / Кутасов Андрій Володимирович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — 

Херсон, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

1824 А] УДК 677.021.151.2:633.522 

3455. Неймак В. С. Удосконалення механізмів петлетвірних органів осново-

в'язальних машин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Неймак Віталій Станіславович ; Київ. нац. 

ун-т технологій та дизайну, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. 

— Бібліогр.: с. 17—20 (22 назви). — 100 пр. — [2019-1662 А] УДК 677.055 

678 Промисловість високомолекулярних речовин.  

Виробництво гуми. Виробництво пластмас 

На ступінь кандидата 

3456. Гаврилова В. С. Створення технологічного наповненого епоксидно-

полісилоксанового покриття на титанових сплавах для запобігання схоплюванню з 

інструментом при деформуючому протягуванні отворів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.02.01 "Матеріалознавство" / Гаврилова 

Валентина Степанівна ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. 

— Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (21 назва). — 100 пр. — 

[2019-2284 А] УДК 678.686:621.793 

3457. Сайтарли С. В. Розробка наповнених полімерних композицій з поліп-

шеними властивостями на основі поліпропілену і олігобутадієнів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.17.06 "Технологія полімер. і 

композиц. матеріалів" / Сайтарли Світлана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та 

дизайну. — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—21 (24 назви). — 

100 пр. — [2019-2739 А] УДК 678.742.3+678.762 

681 Точна механіка та автоматика 

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування  

і регулювання. Високі технології. Смарт-технології 

На ступінь кандидата 

3458. Обруч І. В. Синтез електромеханічних систем з нейронною мережею та 

фрикційним навантаженням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.09.03 "Електротехн. комплекси та системи" / Обруч Ігор 

Володимирович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". — Харків, 2019. — 20 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (20 назв). — 100 пр. — [2019-1663 А] 

 УДК 681.511:004.032.26 
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3459. Полупан В. В. Автоматизоване керування станції дефекосатурації на 

основі інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та методів координації : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Авто-

матизація процесів керування" / Полупан Володимир Володимирович ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (18 назв). 

— 100 пр. — [2019-2122 А] УДК 681.5:004.896]:664.1.03 

681.7 Оптична апаратура та прилади 

На ступінь кандидата 

3460. Васильковська І. О. Удосконалення методів проектування дифракцій-

них лінз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.07 

"Оптич. прилади та системи" / Васильковська Інна Олегівна ; Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". — Київ, 2019. — 24 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2282 А] УДК 681.7.066.01 

681.8 Технічна акустика 

На ступінь кандидата 

3461. Котенко С. Г. Зниження рівнів шуму рухомих джерел захисними екра-

нами зі скінченою звукоізоляцією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

техн. наук : спец. 05.09.08 "Приклад. акустика та звукотехніка" / Котенко Світлана 

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

Київ, 2019. — 25 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 21—22 (12 назв). — 

100 пр. — [2019-1740 А] УДК 681.8:534.832 

687 Швейна промисловість. Виробництво одягу.  

Виробництво косметичних засобів 

На ступінь доктора 

3462. Поліщук О. С. Наукові основи проектування електромеханічного пресо-

вого обладнання легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

техн. наук : спец. 05.05.10 "Машини лег. пром-сті" / Поліщук Олег Степанович ; 

Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, [Хмельниц. нац. ун-т]. — Київ, 2019. — 42 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 34—40 (50 назв). — 100 пр. — [2019-1665 А] 

 УДК 687.05+685.34.05 

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.  

Будівельно-монтажні роботи 

69.01/.07 Будівельна промисловість загалом 

На ступінь кандидата 

3463. Тесленко П. П. Організаційно-технологічний девелопмент муніципаль-

них будівельних проектів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

[спец.] 05.23.08 "Технологія та орг. пром. та цивіл. буд-ва" / Тесленко Павло 

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

Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1757 А] УДК 69.05:005.8 
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691 Будівельні матеріали та вироби 

На ступінь доктора 

3464. Данченко Ю. М. Фізико-хімічні основи створення багатофункціо-

нальних композиційних епоксиполімерних будівельних матеріалів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / 
Данченко Юлія Михайлівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 

2019. — 46 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 32—43 (75 назв). — 100 пр. — [2019-1609 А]

 УДК 691.175:678.586 

На ступінь кандидата 

3465. Бердник О. Ю. Гнучкі теплозвукоізоляційні вироби на основі моди-

фікованого базальтового волокна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
техн. наук : [спец.] 05.23.05 "Буд. матеріали та вироби" / Бердник Оксана Юріївна ; 

Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — Київ, 2019. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2524 А] УДК 691.2-037.51 

693 Кам'яна або цегляна кладка (мурування)  

та пов'язані з нею будівельні роботи 

На ступінь кандидата 

3466. Рогозін І. А. Обґрунтування параметрів штукатурно-змішувальної уста-
новки з вертикальним шнеком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : [спец.] 05.05.02 "Машини для вир-ва буд. матеріалів і конструкцій" / Рогозін 

Іван Анатолійович ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Полтава, 2019. 

— 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2127 А] 

 УДК 693.542.52:693.612 

7 МИСТЕЦТВО. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ  

МИСТЕЦТВО. ІГРИ. СПОРТ 

7.01/.09 Теорія та філософія мистецтва, методи, періоди,  

стилі, способи представлення (зображення) 

На ступінь доктора 

3467. Косів Р. Р. Церковне мистецтво риботицького осередку 1670—1760-х років: 
майстри, іконографія, художні особливості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Косів Роксолана 

Романівна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 24—29 

(48 назв). — 100 пр. — [2019-1775 А] 

 УДК 7.04:27-526.62](438.17-22)"1670/1760" 

На ступінь кандидата 

3468. Галудзіна-Горобець В. І. Історизм у дизайні одягу другої половини 
ХХ — початку ХХІ ст.: генеза, динаміка, стильові особливості : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / 

Галудзіна-Горобець Вікторія Ігорівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури та мистецтв. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 
100 пр. — [2019-2484 А] УДК 7.05:687.016]"195/201" 

3469. Стрілець В. Ф. Дизайн меблів цивільних приміщень: тенденції роз-

витку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 
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17.00.07 "Дизайн" / Стрілець Валерій Федорович ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-2426 А] УДК 7.05:684.4 

3470. Федорова Є. В. Видовищна зачіска в сучасній індустрії моди: історія, 

специфіка, дизайн-технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Федорова Євгенія Володимирівна ; 

М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2019. — 20 с. 

— Бібліогр.: с. 17—18 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2428 А] УДК 7.05:687.53 

3471. Шевлюга О. А. Розвиток українського іконостаса Х—XVI ст. : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. 

мистецтво" / Шевлюга Олександра Андріївна ; М-во культури України, Нац. акад. 

образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-2755 А] УДК 7.046.3:27-526.62](477)"09/15" 

3472. Шкурко В. Ю. Трансформація жіночого флеш-іміджу в моді ХХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 

17.00.07 "Дизайн" / Шкурко Валентина Юріївна ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури та мистецтв. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — 

100 пр. — [2019-2318 А] УДК 7.05:687.01]"19" 

71 Планування у межах адміністративно-територіальних  

одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях.  

Ландшафти, парки. Сади 

На ступінь доктора 

3473. Данилов С. М. Методологічні основи моделювання міста як динамічної 

системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : [спец.] 18.00.01 

"Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Данилов Сергій Михайло-

вич ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: 

с. 34—36 (32 назви). — 125 пр. — [2019-2539 А] УДК 711.4.01 

На ступінь кандидата 

3474. Муха Т. О. Функціонально-планувальна організація агрорекреаційних 

екопоселень : (на прикладі Полтав. обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. архітектури : [спец.] 18.00.04 "Містобудування та ландшафт. архітектура" / 

Муха Тетяна Олександрівна ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. 

— Харків, 2019. — 23 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (19 назв). — 100 пр. — [2019-

2109 А] УДК 711.42:631.95 

72 Архітектура 

На ступінь доктора 

3475. Давідіч Т. Ф. Еклектика в архітектурі. Культурно-художні витоки та 

сучасне осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра архітектури : 

[спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Давідіч 

Тетяна Феліксівна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 32—36 (63 назви). — 100 пр. — [2019-2619 А] УДК 72.01 

На ступінь кандидата 

3476. Вітченко Д. М. Патерни української самобутності в спадщині Харків-

ської архітектурної школи першої третини ХХ ст.: джерела й особливості реабі-
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літації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 

"Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури" / Вітченко Денис Миколайо-

вич ; Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків, 2019. — 25 с., 

включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 19—21 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2057 А] 

 УДК 72.01:378.147](477.54)"190/193" 

3477. Волошин О. В. Будівельні технології та формоутворення в архітектурі 

українського авангарду : (на прикладах Харкова 1920—1930-х рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, 

реставрація пам'яток архітектури" / Волошин Олександр Володимирович ; Харків. 

нац. ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 25 с., включ. обкл. — Бібліогр.: 

с. 20—21. — 100 пр. — [2019-2449 А] УДК 72.01:69.057](477.54-25)"192/193" 

3478. Нестеренко В. В. Ергономічні принципи удосконалення архітектури 

закладів вищої освіти адаптованих до людей з обмеженими фізичними можли-

востями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.02 

"Архітектура будівель та споруд" / Нестеренко Віталій Володимирович ; Харків. нац. 

ун-т буд-ва та архітектури. — Харків, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2111 А] УДК 727.012.183-056.26:378 

3479. Успенський М. С. Моделювання міського середовища як системи в 

інформаційному забезпеченні архітектурного проектування : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. архітектури : [спец.] 18.00.01 "Теорія архітектури, рестав-

рація пам'яток архітектури" / Успенський Максим Сергійович ; Харків. нац. ун-т буд-ва 

та архітектури, [Придніпров. акад. буд-ва та архітектури]. — Харків, 2019. — 24 с. : 

іл. — Бібліогр.: с. 20—21 (18 назв). — 120 пр. — [2019-2745 А] 

 УДК 72.012:004.94 

3480. Цимбалова Т. А. Мобільне житло як функціонально-типологічний різно-

вид сучасного житлового будівництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

архітектури : [спец.] 18.00.02 "Архітектура будівель та споруд" / Цимбалова Тетяна 

Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури, [ДВНЗ "Придніпров. держ. 

акад. буд-ва та архітектури"]. — Харків, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(12 назв). — 100 пр. — [2019-2150 А] УДК 728.7 

73/76 Образотворче мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво 

745/749 Художні промисли. Декоративно-прикладне  

мистецтво. Дизайн 

На ступінь кандидата 

3481. Куцир Т. В. Народне вбрання Опілля останньої третини ХІХ — першої 

половини ХХ століття: класифікація та композиційні особливості декору : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 "Декор. і 

приклад. мистецтво" / Куцир Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т народознавства, 

М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 22 с. — 

Бібліогр.: с. 18—20 (18 назв). — 100 пр. — [2019-1939 А] 

 УДК 746.1/.5:391](477.83/.86)"187/195" 

3482. Сталінська Г. Д. Вінтажний інтер'єр: генеза та принципи формування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.07 

"Дизайн" / Сталінська Галина Дмитрівна ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. — 

Харків, 2019. — 20, [1] с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 

100 пр. — [2019-1755 А] УДК 747.01 
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3483. Цуркан К. С. Мистецька освіта в галузі текстилю на Львівщині другої 

половини ХІХ — початку ХХІ ст. : (історія, структура, худож.-метод. особливості) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.06 

"Декор. і приклад. мистецтво" / Цуркан Катерина Сергіївна ; Львів. нац. акад. 

мистецтв. — Львів, 2019. — 15 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (8 назв). — 100 пр. — [2019-

1876 А] УДК 745.52:378.6](477.83)"185/201" 

75/76 Живопис. Графічні види мистецтва. Естамп. Графіка 

На ступінь кандидата 

3484. Дудник І. М. Графічні особливості українського кириличного друкар-

ського шрифту (остання чверть XVI — перша половина XVII століть) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.07 "Дизайн" / 

Дудник Ігор Миколайович ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв, [Нац. акад. 

образотвор. мистецтва і архітектури М-ва культури України]. — Харків, 2019. — 20, 

[1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — [2019-2386 А]

 УДК 766:003.349.3.075](477)"157/164" 

3485. Залевська О. Ю. Проектно-художні засоби українського плаката доби 

постмодернізму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 17.00.07 "Дизайн" / Залевська Олена Юріївна ; Харків. держ. акад. дизайну і 

мистецтв. — Харків, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — 

[2019-2546 А] УДК 766.038.6:659.133](477) 

3486. Паньків Г. С. Творчість В. А. Гегамяна (1925—2000) в контексті взаємо-

дії станкового та монументального мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Паньків 

Ганна Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і 

архітектури. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — 100 пр. — 

[2019-1830 А] УДК 75.052.071.1(477)(092) 

3487. Філімонова А. С. Творчість Володимира Орловського: еволюція стилю в 

контексті розвитку пейзажного живопису другої половини ХІХ — початку ХХ сто-

ліття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 

17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Філімонова Аліса Сергіївна ; М-во культури 

України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. — Київ, 2019. — 19 с. — 

Бібліогр.: с. 15—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1914 А] 

 УДК 75.047.071.1(470-89)"185/191" 

3488. Шепеть Т. М. Станкова графіка Львова 1990—2000-х років: національна 

специфіка та європейський мистецький контекст : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.05 "Образотвор. мистецтво" / Шепеть 

Тетяна Миколаївна ; Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: 

с. 15. — 100 пр. — [2019-1639 А] УДК 76.036(477.83-25)"199/200" 

78 Музика. Музичні інструменти 

На ступінь доктора 

3489. Коновалова І. Ю. Феномен композитора в європейській музичній 

культурі ХХ ст.: особистісні та діяльнісні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Коновалова Ірина Юріївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — 

Харків, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 32—36 (52 назви). — 100 пр. — [2019-2457 А]

 УДК 78.071.1(4)"19" 
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На ступінь кандидата 

3490. Антонова-Колесник К. А. Інкультурація мистецько-просвітницьких ідей 

М. В. Лисенка в Україні кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здо-

буття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія 

культури" / Антонова-Колесник Катерина Антонівна ; М-во культури України, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18. 

— 100 пр. — [2019-2442 А] УДК 78.071.1(477)(092):7.011(477)"199/201" 

3491. Гарькава І. О. Християнські ідеї та образи в українській музичній 

культурі кінця ХХ — початку ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Гарькава 

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

мистецтв. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (9 назв). — 100 пр. — [2019-

2612 А] УДК 78.036(477)"199/201":27-135 

3492. Ґедзь О. П. Творча спадщина М. Тутковського, М. Шиповича, С. Дрім-

цова у стильових координатах української музичної культури кінця ХІХ — першої 

третини ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтво-

знавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Ґедзь Олена Петрівна ; М-во 

культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2019. — 

16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв). — 100 пр. — [2019-1607 А] 

 УДК 78.071.1(477)"189/193"(092) 

3493. Єрьоменко А. Ю. Баянна творчість А. Гайденка: естетичні та жанрово-

стильові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

[спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Єрьоменко Андрій Юрійович ; Сум. держ. 

пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв) 

та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2328 А] 

 УДК 780.8.071.1:780.647.2](477)(092) 

3494. Кундис Р. Ю. Діяльність львівської баянної школи в контексті україн-

ського народно-інструментального мистецтва : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. мистецтвознавства : [спец.] 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Кундис Руслан 

Юрійович ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, [Дрогобиц. держ. пед. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Суми, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. 

— [2019-2095 А] УДК 780.647.2.03(477.83-25) 

3495. Онищенко К. М. Остинато у музиці ХХ століття: поняття, специфіка, 

функції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Онищенко Катерина Миколаївна ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2019. — 16 с. — 

Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 120 пр. — [2019-2507 А] УДК 78.036 

3496. Щириця Д. О. Творчість Едгара Вареза: взаємодія традиційного та 

креативного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

спец. 17.00.03 "Муз. мистецтво" / Щириця Дмитро Олексійович ; М-во культури 

України, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — Київ, 2019. — 18 с. — 

Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — [2019-2600 А] УДК 78.071.1(44) 

793 Громадський відпочинок і розваги. Танці. Хореографія 

На ступінь кандидата 

3497. Морозов А. І. Віртуозні рухи в українському народно-сценічному танці: 

витоки, еволюція, сучасні тенденції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

мистецтвознавства : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Морозов Артем 
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Ігорович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 

2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — [2019-1857 А] УДК 793.31(477) 

796/799 Спорт. Спортивні ігри. Фізична культура 

На ступінь доктора 

3498. Герцик А. М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації/фізич-

ної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. 

реабілітація" / Герцик Андрій Мирославович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури 

ім. Івана Боберського. — Львів, 2019. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 34—37. — 

100 пр. — [2019-1888 А] УДК 796.035:[616.7-085:615.825 

3499. Гончарова Н. М. Теоретико-методичні основи здоров'яформуючих 

технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку : 

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" / Гончарова Наталія 

Миколаївна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 48 с. : іл., 

табл. — Бібліогр.: с. 38—45. — 100 пр. — [2019-2379 А] 

 УДК 796.011.3:613]-053.5 

3500. Литвиненко Ю. В. Регуляція пози кваліфікованих спортсменів у різних 

умовах статодинамічної стійкості тіла : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Литвиненко 

Юрій Вікторович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 47 с. : 

іл., табл. — Бібліогр.: с. 38—45. — 100 пр. — [2019-2717 А] 

 УДК 796.012.1.071.2 

3501. Марченко О. Ю. Теоретико-методологічні основи гендерного підходу 

до формування аксіологічної значущості фізичної культури у школярів : 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" / Марченко Оксана Юріївна ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 42 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 35—40. — 100 пр. — [2019-1659 А] УДК 796.011.3:316.346.32 

На ступінь кандидата 

3502. Алзін Ходуд. Фізична реабілітація хворих на поперековий остеохондроз 

після стабілізуючих операцій з використанням металевих конструкцій : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 

"Фіз. реабілітація" / Алзін Ходуд ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана 

Боберського, [Харків. акад. фіз. культури]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2441 А] УДК 796.035:616.711-089.168 

3503. Блистів Т. В. Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреа-

ційної діяльності учнівської молоді у закладах позашкільної освіти туристсько-

краєзнавчого напряму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп 

населення" / Блистів Тарас Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. 

— Київ, 2019. — 26 с. : табл. — Бібліогр.: с. 21—24. — 100 пр. — [2019-2321 А] 

 УДК 796.5.011.3:374 

3504. Галандзовський С. М. Удосконалення професійно-прикладної фізичної 

підготовки студентів транспортних коледжів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, фіз. 
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виховання різних груп населення" / Галандзовський Станіслав Миколайович ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського, [Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла 

Коцюбинського]. — Львів, 2019. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — 

100 пр. — [2019-2376 А] УДК 796.011.3:[377.3:656 

3505. Глоба Т. А. Здоров'яформувальна технологія спортивно-орієнтованого 

фізичного виховання студентів закладів вищої освіти : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. культура, 

фіз. виховання різних груп населення" / Глоба Тетяна Анатоліївна ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України, [Класич. приват. ун-т]. — Київ, 2019. — 24, [1] с., 

включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—23. — 100 пр. — [2019-1722 А] 

 УДК 796.011.3:613]-057.875 

3506. Гончаров О. Г. Комплексна фізична реабілітація при остеохондрозі 

попереково-крижового відділу хребта у борців-ветеранів спорту на тренувальному 

руховому режимі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. 

виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фіз. реабілітація" / Гончаров Олексій Ген-

надійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Харків. держ. акад. фіз. 

культури]. — Київ, 2019. — 22 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—20. — 100 пр. — 

[2019-1765 А] УДК 796.8.035:616.711-007 

3507. Грецький О. В. Формування мотивації до спортивної діяльності на 

початковому етапі підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з 

фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Грецький Олег 

Віталійович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського, [ДВНЗ "При-

карпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1890 А] УДК 796.011.3:159.947.5 

3508. Гуцул Н. З. Удосконалення спеціальної фізичної підготовки кікбоксерів 

з урахуванням різних стилів змагальної діяльності 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" / Гуцул Наталія Зеновіївна ; Львів. 

держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-2382 А] УДК 796.835.015.132 

3509. Іваніцький Р. Б. Корекція порушень постави школярів 11—12 років з 

вадами слуху з використанням засобів оздоровчого фітнесу : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фіз. 

культура, фіз. виховання різних груп населення" / Іваніцький Роман Богданович ; 

Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки]. — Київ, 2019. — 23 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 19—21. — 100 пр. — 

[2019-2389 А] УДК 796.035:616.711-057.874-056.263 

3510. Кроль І. М. Культурна спадщина олімпійського руху в системі олімпій-

ської освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та 

спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Кроль Ірина Миколаївна ; Нац. ун-т 

фіз. виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 

с. 17—18. — 100 пр. — [2019-2499 А] УДК 796.032(091):[373.3/.5.015.31:796 

3511. Нікітенко О. В. Розвиток спритності та координації спортсменів, які 

спеціалізуються у боротьбі та бойових мистецтвах : (на матеріалі рукопаш. бою) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 

24.00.01 "Олімп. і проф. спорт" / Нікітенко Олексій Володимирович ; Нац. ун-т фіз. 

виховання і спорту України. — Київ, 2019. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — 

Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-2506 А] УДК 796.85.012.2 
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3512. Павленко О. Ю. Комплексний підхід до організації діяльності 
баскетбольного клубу на базі закладу вищої освіти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімп. і проф. 
спорт" / Павленко Олексій Юрійович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — 
Київ, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—19. — 100 пр. — [2019-2571 А] 

 УДК 796.323.2.077:378 
3513. Перебийніс В. Б. Індивідуалізація тренувальних програм в річному 

макроциклі дзюдоїстів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 
"Олімп. і проф. спорт" / Перебийніс Володимир Борисович ; Харків. держ. акад. фіз. 
культури. — Харків, 2019. — 24 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 18—22 (35 назв). — 
100 пр. — [2019-2574 А] УДК 796.853.23.015 

3514. Сосновська О. Б. Формування відчуття ритму у спортсменок, які 
займаються художньою гімнастикою 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" / Сосновська Оксана Богданівна ; Львів. держ. ун-т фіз. 
культури ім. Івана Боберського. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: 
с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1792 А] УДК 796.412.2.012.35 

3515. Тітова Г. В. Підвищення функціональних можливостей жінок 1—2 пе-
ріоду зрілого віку з використанням інноваційних засобів силового фітнесу : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 
"Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Тітова Ганна Володи-
мирівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського, [Чорномор. нац. ун-т 
ім. Петра Могили]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв). 
— 100 пр. — [2019-2588 А] УДК 796.894-053.85-055.2 

8 МОВА. МОВОЗНАВСТВО. ЛІНГВІСТИКА. ЛІТЕРАТУРА 

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 

На ступінь доктора 

3516. Просяник О. П. Наукова концепція Ф. де Соссюра: досвід реінтерпре-
тації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. 
мовознавство" / Просяник Оксана Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 
[Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця]. — Київ, 2019. — 36 с. : схема. — 
Бібліогр.: с. 28—31 (36 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1708 А] 

 УДК 81-116.2 

На ступінь кандидата 

3517. Кіяниця К. Ю. Відтворення українських історичних реалій у німецько-
мовних художніх прозових текстах : (на прикладі перекладів ХХ — поч. ХХІ ст.) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 "Пере-
кладознавство" / Кіяниця Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 
Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв). — 100 пр. — [2019-2495 А] 

 УДК 81'255.4:821.161.2-3.09=112.2 
3518. Лабенко О. В. Концепт хвороба в українській, англійській та французь-

кій мовах: етнолінгвістичний та лінгвопрагматичний аспекти : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.15 "Заг. мовознавство" / 
Лабенко Оксана Вікторівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [Львів. держ. ун-т безпеки 
життєдіяльності]. — Одеса, 2019. — 16 с. : іл. — Бібліогр.: с. 13—14. — 100 пр. — 
[2019-2024 А] УДК 81'42:39]=161.2=111=133.1 
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3519. Маркелова А. А. Перекладацька інтерпретація етносимволіки в поезії 

українських шістдесятників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Маркелова Анастасія Андріївна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(16 назв). — 111 пр. — [2019-2257 А] УДК 81'255.4:398]:821.161.2-1.09"196" 

3520. Петрова Г. Л. Національно-культурна специфіка мовної свідомості 

носіїв української, англійської та новогрецької мов : (на матеріалі реклам. дискурсу 

продуктів харчування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.15 "Заг. мовознавство" / Петрова Галина Леонідівна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—20 (28 назв). — 100 пр. 

— [2019-2117 А] УДК 81'276:659]=161.2=111=14'06 

3521. Солюк Л. Б. Семантико-синтаксичні функції предикатної зв'язки 

(копули) у приіменній позиції в німецькій та українській мовах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. 

мовознавство" / Солюк Леся Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [ДВНЗ 

"Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Львів, 2019. — 20 с. : іл. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2199 А] 

 УДК 81'37-115=112.2=161.2 

3522. Шульга С. Я. Семантико-синтаксичні особливості паремій української 

та англійської мов: зіставно-типологічний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.17 "Порівнял.-іст. і типол. мовознавство" / 

Шульга Світлана Ярославівна ; Міжнар. гуманітар. ун-т, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т 

ім. Василя Стефаника"]. — Одеса, 2019. — 19 с. : табл. — Бібліогр.: с. 15—16 

(13 назв). — 100 пр. — [2019-2277 А] УДК 81'367.4'37-115:398.9]=161.2=111 

811.1/.9 Мови природні та штучні 

811.111 Англійська мова 

На ступінь кандидата 

3523. Бойко І. І. Англійська термінологія косметології та естетичної меди-

цини: генеза, структура, семантика, прагматика : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Бойко Ірина 

Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (15 назв). — 100 пр. — [2019-2207 А] 

 УДК 811.111'373.46:[613.49+616-089.844 

3524. Бондаренко К. А. Просодичні особливості спонукальних висловлювань 

в англомовному інституційному дискурсі : (інструм.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Бондаренко Катерина Андріївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. 

— 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2607 А] 

 УДК 811.111'342'42 

3525. Бондарчук Н. І. Семантичний простір онлайн-наративу про погодні 

новини : (на матеріалі британ. електрон. газет 2014—2017 рр.) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / 

Бондарчук Наталія Ігорівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Нац. ун-т 

"Львів. політехніка"]. — Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2528 А] 

 УДК 811.111'37:[070.431-028.27:551.515](410)"2014/2017" 
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3526. Годісь Ю. Я. Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру 

"мистецтво успіху" : (на матеріалі англомов. текстів) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Годісь Юлія 

Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2019-2210 А] 

 УДК 811.111'42:[050.489:17.024.4 

3527. Дегтяренко М. О. Комунікативна поведінка бізнесменів в англомовному 

медійному інтерв'ю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Дегтяренко Марина Олексіївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — 100 пр. — 

[2019-2383 А] УДК 811.111'42:177 

3528. Крикніцька І. О. Англійські фразеологічні одиниці з кулінарним 

компонентом: структурно-семантичний та лінгвокультурологічний аспекти : авто-

реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Крикніцька Ірина Олександрівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 

20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (14 назв). — 100 пр. — [2019-2021 А] 

 УДК 811.111'373.7 

3529. Крисальна Ю. В. Когнітивні модифікації релігійних концептів в сучас-

ному комунікативному просторі : (на матеріалі англ. мови) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Крисальна 

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

Бібліогр.: с. 17 (5 назв). — 100 пр. — [2019-2397 А] УДК 811.111'42'37 

3530. Кріпак Ю. В. Стратегії і тактики мовленнєвої агресії у сучасному 

англомовному діалогічному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. мови" / Кріпак Юлія Валеріївна ; Київ. нац. 

лінгвіст. ун-т. — Київ, 2019. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 17—18 (13 назв). — 

100 пр. — [2019-2022 А] УДК 811.111'06'42:316.613.434 

3531. Кузьменко О. Ю. Презентація респондента в англійськомовному 

інтерв'ю масмедійного дискурсу: лінгвокомунікативний і лінгвокогнітивний виміри : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. 

мови" / Кузьменко Олена Юріївна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Херсон, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 

150 пр. — [2019-2333 А] УДК 811.111'42:[821.111-92.09:07 

3532. Литовченко Д. С. Стереотипізація мусульман в англомовному медіа-

дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Литовченко Данііл Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2019-

2398 А] УДК 811.111'42:316.77:28 

3533. Лісовська А. О. Усна англомовна молитва в сучасному художньому 

кінодискурсі : (інструм.-фонет. дослідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Лісовська Алла Олегівна ; Одес. 

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 

100 пр. — [2019-2639 А] УДК 811.111'42:791.43:2-534.3 

3534. Матковська Г. О. Композиційно-мовленнєві й архітектоніко-мовленнєві 

форми англійськомовного модерністського тексту : (на матеріалі романів В. Вулф) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Матковська Ганна Олександрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 
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[Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського"]. — Чернівці, 

2019. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2504 А]

 УДК 811.111'42 

3535. Матушевська Н. В. Комунікативна ситуація спокуси у сучасному 

англомовному кінодискурсі: когнітивно-комунікативний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / 

Матушевська Наталя Володимирівна ; Херсон. держ. ун-т, [Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Херсон, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (16 назв). — 

150 пр. — [2019-2567 А] УДК 811.111'42:[791.63:176 

3536. Олійник Г. О. Вербальні та невербальні засоби вираження нерозуміння в 

сучасному англомовному літературному та кінодискурсі: когнітивно-прагматичне 

дослідження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Олійник Ганна Олександрівна ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (11 назв). — 

100 пр. — [2019-2224 А] УДК 811.111'42:[821.09+791 

3537. Харькова Г. В. Просодичні особливості команд в англомовному судно-

плавному та художньому кінематографічному дискурсах : (інструм.-фонет. до-

слідж.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

"Герман. мови" / Харькова Ганна Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 

— Одеса, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2019-2594 А]

 УДК 811.111'342'42:[656.6+791.6 

3538. Шайнер І. І. Лексико-семантичний простір британських художніх 

прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Герман. мови" / Шайнер 

Ірина Ігорівна ; Херсон. держ. ун-т, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Херсон, 

2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — 100 пр. — [2019-2680 А] 

 УДК 811.111'37:821.111-311.6.09 

811.112.2 Німецька мова 

На ступінь кандидата 

3539. Коропатніцька Т. П. Порівняльні структури з маркерами wie та als у 

сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та лінгвокогнітивний аспекти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.04 "Герман. 

мови" / Коропатніцька Тетяна Петрівна ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — 

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

2636 А] УДК 811.112.2'37 

811.161.2 Українська мова 

На ступінь доктора 

3540. Коць Т. А. Публіцистичний стиль в українській літературній мові кінця 

ХІХ — початку ХХІ ст.: нормативно-аксіологічний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Коць Тетяна 

Анатоліївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 29—35 (77 назв). — 150 пр. — [2019-2497 А] УДК 811.161.2'38-26"189/201" 

На ступінь кандидата 

3541. Глуховська М. С. Асоціативно-порівняльна мотивація українських 

словотвірних інновацій у сфері іменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 



   

 
160 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Глуховська Марина Сергіївна ; 

Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (10 назв). — 100 пр. — [2019-1843 А] УДК 811.161.2'367.622'373.611 

3542. Жуган Н. А. Лексика ткацтва в середньонаддніпрянських говірках : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. 
мова" / Жуган Наталія Анатоліївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — 

Черкаси, 2019. — 20 с. : табл., карти, схема. — Бібліогр.: с. 14—15 (7 назв). — 

100 пр. — [2019-1894 А] УДК 811.161.2'282.2:746.1](477-191.2) 

3543. Каруник К. Д. Юрій Шевельов як дослідник української мови : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / 

Каруник Катерина Дмитрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 

2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 13—16 (24 назви). — 100 пр. — [2019-2078 А] 

 УДК 811.161.2'1(477)"19"(092) 

3544. Литвиненко Я. О. Орнітономени у східнополіському діалекті: структура 
і просторове варіювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Литвиненко Яна Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. — Київ, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв). — 100 пр. — [2019-

2638 А] УДК 811.161.2'282.2(477.41/.42) 
3545. Лужецька Н. Я. Терміни-політоніми в націософському дискурсі Івана 

Франка: лексикографічний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Лужецька 

Наталія Ярославівна ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. — Дрогобич 

(Львів. обл.), 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2019-
2561 А] УДК 811.161.2'42:821.161.2.09(092) 

3546. Мосур О. С. Мікротопонімія кінця XVIII — початку ХІХ століття: 

Самбірський циркул : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Мосур Оксана Сергіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. — Львів, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2019-2108 А]

 УДК 811.161.2'373.21(477.83)"17/18" 

3547. Поліщук Н. О. Термінолексика як джерело оновлення газетного тексту : 

(на матеріалі газет перших десятиліть ХХІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Поліщук Наталія Олек-

сандрівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: 

с. 13—14 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2120 А] 

 УДК 811.161.2'373.46:070](477)"200/201" 

3548. Полуектова А. Ю. Акцентні відмінності іменних частин мови та 
прислівників у виданні "Граматики" М. Смотрицького 1619 р. (Єв'є) порівняно з 

виданням 1648 р. (Москва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Полуектова Анастасія Юріївна ; НАН України, Ін-т 

мовознавства ім. О. О. Потебні, [Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили]. — Київ, 
2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (7 назв). — 100 пр. — [2019-1947 А] 

 УДК 811.161.2'367.6"16" 

3549. Поляк І. П. Функційно-семантична категорія неозначеності в сучасній 

українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Поляк Ірина Павлівна ; Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (8 назв). — 100 пр. — 

[2019-2124 А] УДК 811.161.2'37 

3550. Сметана І. І. Лексико-синтаксичні особливості поетичного мовлення 

В. Свідзінського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
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10.02.01 "Укр. мова" / Сметана Ірина Ігорівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Ско-

вороди, [Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна]. — Харків, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 15—16 (9 назв). — 100 пр. — [2019-2037 А] 

 УДК 811.161.2'367'373:821.161.2-1.09(092) 

3551. Тимочко Б. В. Назви довкілля в українсько-молдавських грамотах 

XIV—XV століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Тимочко Богдана Василівна ; НАН України, Ін-т укр. 

мови. — Київ, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — 100 пр. — [2019-

1716 А] УДК 811.161.2'373.2'282 

3552. Харитонова Д. Д. Український політичний дискурс: когнітивно-се-

мантичні та прагмакомунікативні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.01 "Укр. мова" / Харитонова Дар'я Дмитрівна ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. : схема. — Бібліогр.: с. 16—17 

(11 назв). — 100 пр. — [2019-1838 А] УДК 811.161.2'42:32 

3553. Ярмолінська М. В. Типологія засобів милозвучності української мови: 

еволюція і кодифікація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.02.01 "Укр. мова" / Ярмолінська Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (10 назв). — 

100 пр. — [2019-2359 А] УДК 811.161.2'373 

811.163.2 Болгарська мова 

На ступінь кандидата 

3554. Сорока О. Б. Лексичні інновації іншомовного походження у сучасній 

болгарській мові (кінець ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.03 "Слов'ян. мови" / Сорока Ольга 

Богданівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, [Львів. нац. ун-т 

ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. 

— [2019-1953 А] УДК 811.163.2'373"199/201" 

82 Література. Літературознавство 

821.01/.09 Теорія художньої літератури.  

Дослідження літератури 

На ступінь доктора 

3555. Левчук Т. П. Критерії художності літератури: дихотомія змісту і форми 

в контекстах епох : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 

10.01.06 "Теорія літ." ; 10.01.01 "Укр. літ." / Левчук Тереза Петрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. — Київ, 2019. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 35—38 (37 назв). — 100 пр. — [2019-2337 А] УДК 82.0 

На ступінь кандидата 

3556. Гуляк Т. М. Модифікації жіночого детективного роману у творчості 

Дороті Сейерс та Ірен Роздобудько : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : [спец.] 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / Гуляк Тетяна Ми-

колаївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-Франківськ, 

2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

1927 А] УДК 821.111+821.161.2]'06-312.4.091 
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821.111.09 Англійська література 

На ступінь доктора 

3557. Ткачук О. П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критич-

но-типологічні виміри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" ; 10.01.05 "Порівнял. літературознавство" / 

Ткачук Олена Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 40 с. 

— Бібліогр.: с. 34—37 (29 назв). — 100 пр. — [2019-1675 А] 

 УДК 821.111'06.09(092) 

На ступінь кандидата 

3558. Алатея Махмуд Мохаммед Хасан. Жанрова специфіка, проблемно-

тематичний аспект і поетика short stories Грема Гріна : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Алатея 

Махмуд Мохаммед Хасан ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (5 назв). — 100 пр. — [2019-1641 А] 

 УДК 821.111'06-3.09(092) 

3559. Біляніна Т. С. Жанрово-тематична своєрідність творчості Кьоко Морі : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.04 "Літ. 

зарубіж. країн" / Біляніна Таїсія Сергіївна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — 

Дніпро, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

2242 А] УДК 821.111(73=521)-3.09(092) 

821.134.2.09 Іспанська література 

На ступінь кандидата 

3560. Маєвська О. Т. Концепція особистісної ідентичності в романній прозі 

Міґеля де Унамуно : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Маєвська Ольга Тадеушівна ; Чорномор. нац. 

ун-т ім. Петра Могили, [Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка]. — Миколаїв, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17. — 100 пр. — [2019-1699 А] 

 УДК 821.134.2-31.09(092) 

821.161.1.09 Російська література 

На ступінь кандидата 

3561. Лі Ялінь. Інтерпретація російської літератури в критиці Г. В. Адамовича 

на сторінках паризького щотижневика "Звєно" : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.02 "Рос. літ." / Лі Ялінь ; Харків. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна, [ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка"]. — Харків, 2019. — 

20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2019-2559 А] 

 УДК 821.161.1.09:070(44)"1923/1928"](092) 

3562. Орлов О. П. Типологія і поетика художніх образів у прозі І. О. Буніна 

періоду еміграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 

10.01.02 "Рос. літ." / Орлов Олексій Петрович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, 

[Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка]. — Дніпро, 2019. — 24 с. — Бібліогр.: 

с. 18—19 (14 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2410 А] 

 УДК 821.161.1'06.09(092) 

3563. Педченко О. В. Філософія кохання у прозі російських символістів: 

ґендерний аспект : (на матеріалі творчості В. Брюсова, З. Гіппіус, Д. Мереж-



   

 
163 

ковського і Н. Петровської) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : [спец.] 10.01.02 "Рос. літ." / Педченко Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (16 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1750 А] 

 УДК 821.161.1.09:7.036.45](092) 

821.161.2.09 Українська література 

На ступінь доктора 

3564. Мочернюк Н. Д. Українська література 20—30-х років ХХ століття у 

взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." ; 10.01.05 

"Порівнял. літературознавство" / Мочернюк Наталія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — Київ, 

2019. — 36 с. — Бібліогр.: с. 32—34 (33 назви). — 100 пр. — [2019-2405 А] 

 УДК 821.161.2.091"1920/1930":75 

3565. Пухонська О. Я. Посттоталітарна пам'ять та її трансформація в сучасній 

українській літературі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Пухонська Оксана Ярославівна ; Черкас. нац. ун-т 

ім. Богдана Хмельницького, [Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка]. — Черкаси, 2019. — 

40 с. — Бібліогр.: с. 33—37. — 100 пр. — [2019-1789 А] 

 УДК 821.161.2.09:[94:321.64 

На ступінь кандидата 

3566. Даценко Я. В. Психопоетика творчості Григора Тютюнника : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 "Укр. літ." / Даценко 

Яна Вікторівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, [Центральноукр. 

держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Черкаси, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 (12 назв). — 100 пр. — [2019-1810 А] УДК 821.161.2'06-31.09(092) 

3567. Літвинчук Т. В. Топос середньовічного міста в українській прозі другої 

половини ХХ століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, Петро Угляренко) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. 

літ." / Літвинчук Таїса Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 

2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-2719 А] 

 УДК 821.161.2-3.09"195/199" 

3568. Пономаренко В. В. Поетика та проблематика романів "Чорний Ворон" 

("Залишенець") та "Маруся" Василя Шкляра : автореф. дис. на здобуття наук. ступе-

ня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Пономаренко Віталій Валерійо-

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

с. 17—18 (5 назв). — 100 пр. — [2019-1707 А] УДК 821.161.2-31.09(092) 

3569. Стрільчик Б. А. Оніричний дискурс сучасної української прози : (на 

матеріалі романів С. Процюка, В. Єшкілєва та А. Жураківського) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Стрільчик 

Богдан Андрійович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". — Івано-

Франківськ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 120 пр. — [2019-1954 А] 

 УДК 821.161.2'06-31.09 

3570. Шабаль К. С. Жанрово-стильові особливості сучасного українського 

політичного роману : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

[спец.] 10.01.01 "Укр. літ." / Шабаль Катерина Сергіївна ; Бердян. держ. пед. ун-т, 
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[Запоріз. нац. ун-т]. — Бердянськ (Запоріз. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 

(14 назв). — 100 пр. — [2019-2752 А] УДК 821.161.2'06-311.6.09 

821.531.09 Корейська література 

На ступінь кандидата 

3571. Могилко Ю. О. Національна специфіка корейської дитячої літератури 
ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : [спец.] 
10.01.04 "Літ. зарубіж. країн" / Могилко Юлія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса 
Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (18 назв). — 130 пр. — 
[2019-1901 А] УДК 821.531'06-93.09"19" 

9 ГЕОГРАФІЯ. БІОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ 

902/904 Археологія. Передісторія. Артефакти. Археологічні пам'ятки 

На ступінь доктора 

3572. Кротова О. О. Верхньопалеолітичні мисливці степів Північного Над-
чорномор'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.04 
"Археологія" / Кротова Олександра Олександрівна ; НАН України, Ін-т археології. — 
Київ, 2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 25—28 (50 назв). — 100 пр. — [2019-2500 А] 

 УДК 903'12(477.7)"632" 
3573. Прищепа Б. А. Погориння у середньовіччі: населення, системи заселен-

ня, урбанізаційні процеси : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 
спец. 07.00.04 "Археологія" / Прищепа Богдан Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
археології. — Київ, 2019. — 31 с. — Бібліогр.: с. 23—28 (64 назви). — 100 пр. — 
[2019-2661 А] УДК 904:911.37](477.81)"04/15" 

На ступінь кандидата 

3574. Прядко О. О. Давньоруські пам'ятки між Дніпром, Сулою, Супоєм та 
Оржицею (кінець Х — перша половина ХІІІ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.04 "Археологія" / Прядко Олександр Олегович ; 
НАН України, Ін-т археології. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (19 назв). 
— 100 пр. — [2019-2578 А] УДК 904(477)"09/12" 

3575. Шевченко Т. О. Зубчасте мустьє України : (на матеріалах стоянки 
Андріївка 4) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 
07.00.04 "Археологія" / Шевченко Тарас Олексійович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. 
акад.". — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (9 назв). — 100 пр. — [2019-
2479 А] УДК 903(477)"632" 

93/94 Історія 

930 Історична наука. Історіографія 

На ступінь доктора 

3576. Філас В. М. Живопис та графіка як джерело з історії Південної України 
останньої чверті XVIII — середини XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 
дисципліни" / Філас Віктор Миколайович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2019. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—30 
(28 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1873 А] 

 УДК 930.2:75/76](477.7)"177/185" 
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На ступінь кандидата 

3577. Безверха В. М. Васил Златарський (1866—1935 рр.) — представник 
болгарської національної історіографії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 
дисципліни" / Безверха Вікторія Миколаївна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. 
держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", [Центральноукр. держ. пед. ун-т 
ім. Володимира Винниченка]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. — 
18 с. — Бібліогр.: с. 14—15 (12 назв). — 100 пр. — [2019-2204 А] 

 УДК 930.1(497.2)"1866/1935"(092) 
3578. Бондарчук А. О. Журнал "Огонек" як джерело дослідження процесу 

демонтажу радянського тоталітаризму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спец. іст. 
дисципліни" / Бондарчук Анна Олександрівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана 
Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (13 назв). — 
100 пр. — [2019-1886 А] УДК 930.2:050.481](47+57)"1985/1991" 

3579. Москальова Ю. Р. Джерела до вивчення дитячої безпритульності та 
бездоглядності на Півдні України (60-ті рр. XVIII — початок ХХ ст.) : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 "Історіографія, 
джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Москальова Юлія Романівна ; Держ. 
закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", [Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — 
Старобільськ (Луган. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (23 назви) та в 
підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1625 А] 

 УДК 930.2:314.117-053.2-058.51(477.7)"176/191" 
3580. Нечитайло В. В. Грошовий обіг на території Гетьманщини (1648—

1764 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.06 
"Історіографія, джерелознавство та спец. іст. дисципліни" / Нечитайло Валерій 
Володимирович ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія 
Сковороди", [Центральноукр. нац. техн. ун-т]. — Переяслав-Хмельницький (Київ. 
обл.), 2019. — 15 с. — Бібліогр.: с. 11—12 (17 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — 
[2019-2223 А] УДК 930.2:336.74(477)"1648/1764" 

930.25 Архівознавство. Архіви 

На ступінь кандидата 

3581. Коротецька Ю. Д. Сучасний документаційний супровід діяльності 
православних релігійних організацій України : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 "Документознавство, 
архівознавство" / Коротецька Юлія Дмитрівна ; НАН України, Нац. б-ка України 
ім. В. І. Вернадського, [Харків. держ. акад. культури, М-во культури України]. — 
Київ, 2019. — 19 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 14—15 (15 назв). — 110 пр. — 
[2019-1696 А] УДК 930.253:271.2-78(477) 

94 Історія загалом 

На ступінь кандидата 

3582. Римар І. В. Стратегія і тактика ІІІ Інтернаціоналу в 1935—1943 рр. : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. 
історія" / Римар Ігор Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Держ. 
установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 17—18. — 120 пр. — [2019-2737 А] УДК 94:327.323.3]"1935/1943" 
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94(100-87) Історія зарубіжних країн 

На ступінь доктора 

3583. Безаров О. Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській 

імперії (1861—1917 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Безаров Олександр Троянович ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2019. — 40 с. — Бібліогр.: с. 31—36 (40 назв). — 

100 пр. — [2019-2482 А] УДК 94((47+57)-89)=411.16)"1861/1917" 

3584. Мальшина К. В. Процес відновлення словенського державотворення 

1918—1941 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 

07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мальшина Катерина Володимирівна ; НАН України, Ін-т 

укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2019. — 32 с. 

— Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — 100 пр. — [2019-2565 А] 

 УДК 94:342.1](497.12)"1918/1941" 

На ступінь кандидата 

3585. Горбенко А. С. Соціальна діяльність католицької церкви серед іммігран-

тів в Італії в 1991—2013 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Горбенко Алла Сергіївна ; Чернівец. нац. ун-т 

ім. Юрія Федьковича, [ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника"]. — 

Чернівці, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2019-1724 А]

 УДК 94:272-46-054.7](450)"1991/2013" 

3586. Горопаха С. В. Інтеграція Республіки Хорватія в Європейський Союз 

(1992—2013 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

спец. 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Горопаха Сергій Віталійович ; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 та в підрядк. 

прим. — 110 пр. — [2019-1725 А] УДК 94:327(4-97.5:4-6ЄС)]"1992/2013" 

3587. Михтуненко В. В. Науково-педагогічна та громадсько-політична 

діяльність І. Я. Гурлянда : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 

[спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Михтуненко Вікторія Вікторівна ; Нац. ун-т 

"Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. — Чернігів, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 15—17. — 100 пр. — [2019-2505 А] УДК 94(470-89)"18/19(092) 

3588. Мосієнко О. В. Російська та австро-угорська пропаганда на Південно-

Західному фронті в 1914—1917 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец.] 07.00.02 "Всесвіт. історія" / Мосієнко Олександр Вікторович ; НАН 

України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

[Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. — Київ, 2019. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 

(10 назв). — 100 пр. — [2019-2464 А] УДК 94:355.4](470+439.5)"1914/1917" 

94(477) Історія України 

На ступінь доктора 

3589. Берест І. Р. Профспілковий рух у Східній Галичині в 1817—1918 роках : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія 

України" / Берест Ігор Романович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 

Стефаника", [Укр. акад. друкарства]. — Івано-Франківськ, 2019. — 38 с. — Бібліогр.: 

с. 32—35. — 100 пр. — [2019-2366 А] 

 УДК 94:331.105.44](477.83/.86)"1817/1918" 
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3590. Міщанин В. В. Радянізація Закарпаття 1944—1950 рр. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Міщанин 
Василь Васильович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". — Ужгород, 2019. — 36 с. — 
Бібліогр.: с. 26—32. — 100 пр. — [2019-1624 А] 

 УДК 94:321.74](477.87)"1944/1950" 
3591. Слюсаренко А. В. Творення та застосування сухопутного компонента 

Сил спеціальних операцій (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 20.02.22 "Військ. історія" / Слюсаренко 
Андрій Віталійович ; М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана 
Петра Сагайдачного, М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 
— Львів, 2019. — 44 с. — Бібліогр.: с. 37—41. — 100 пр. — [2019-1634 А] 

 УДК 94:356.168](477)"195/201" 

На ступінь кандидата 

3592. Аносова В. С. Становлення та розвиток фортифікаційних технологій 
оборонних комплексів Західної України (XII—XVIII століття) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.07 "Історія науки й техніки" / 
Аносова Валерія Сергіївна ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій, [Східноукр. 
нац. ун-т ім. Володимира Даля]. — Київ, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 19—20 
(11 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2202 А] 

 УДК 94:623.1/.3](477)"11/17" 
3593. Багро С. О. Поняття вітчизни в козацькій політичній риториці (друга 

половина XVII — початок XVIII ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Багро Сергій Олександрович ; Київ. ун-т 
ім. Бориса Грінченка, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — Київ, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 14—15 (10 назв). — 104 пр. — [2019-2001 А] 

 УДК 94:355](477)"16/17" 
3594. Бочковська В. Г. Почаївський духовний осередок в історії і культурі 

українського народу XVIII—30-х років ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Бочковська Валентина 
Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 
с. 16—18 (19 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2322 А] 

 УДК 94:008](477.84)"170/183" 
3595. Боярчук А. В. Православне духовенство Волинської губернії: форму-

вання, матеріальне забезпечення, громадська та душпастирська діяльність : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / 
Боярчук Андрій Володимирович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 
Луцьк, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (15 назв). — 110 пр. — [2019-2164 А]
 УДК 94:271.2-722.5](477.82) 

3596. Войнаровський А. М. Поділля в системі торговельно-економічних 
зв'язків євро-азійського простору (1362—1647 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Войнаровський Андрій 
Миколайович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 20 с. — 
Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2447 А] 

 УДК 94(477.43/.44):339.9(4+5)]"1362/1647" 
3597. Гула С. А. Функціонування радянських органів державної безпеки на 

Поділлі (1928—1938 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 
[спец.] 07.00.01 "Історія України" / Гула Сергій Анатолійович ; НАН України, Ін-т 
історії України. — Київ, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 20 (8 назв). — 100 пр. — [2019-
1726 А] УДК 94:351.74](477)"1928/1938" 
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3598. Довгалець О. М. Діяльність політичних партій національних меншин у 

складі Української Центральної Ради : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

іст. наук : [спец. 07.00.01 "Історія України"] / Довгалець Оксана Михайлівна ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Рівнен. держ. гуманітар. ун-т]. — 

Чернівці, 2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20. — 100 пр. — [2019-1728 А] 

 УДК 94:[328.126:329.4]](477)"1917/1918" 

3599. Лазуренко О. Г. Товариські суди Української РСР в умовах лібералізації 

(1958—1964 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 

07.00.01 "Історія України" / Лазуренко Олена Григорівна ; Держ. ВНЗ "Переяслав-

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

(Київ. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 

100 пр. — [2019-1620 А] УДК 94:347.996](477)"1958/1964" 

3600. Леснича П. С. Повсякденне життя міських поселень Волинської губернії 

другої половини ХІХ — початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Леснича Пауліна Станіславівна ; 

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

с. 16—17 (15 назв). — 110 пр. — [2019-2295 А] УДК 94(477.82-21)"185/191" 

3601. Нінічук А. В. Місця національної пам'яті в сучасних українсько-

польських взаєминах (1991—2018 роки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Нінічук Андрій Вячеславович ; 

Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. 

— Чернівці, 2019. — 22 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (15 назв). — 100 пр. — [2019-

2726 А] УДК 94:725.94](477:438)"1991/2018" 

3602. Оніщенко С. Б. Залізниці та залізничники України в другій половині 

ХХ ст.: соціоісторичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. 

наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / Оніщенко Сергій Борисович ; Черкас. нац. 

ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(10 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1784 А] 

 УДК 94:656.2](477)"195/199" 

3603. Опацький І. Ю. Родина Курінних у громадсько-політичному та націо-

нально-культурному житті України кінця ХІХ — першої половини ХХ століття : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Опацький Ігор Юрійович ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили, [Уман. 

держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини]. — Миколаїв, 2019. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15 

(12 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2570 А] 

 УДК 94:929.52](477)"189/195"(092) 

3604. Підкошаная О. М. Науковий доробок М. С. Стрілецького (1885—1967) в 

галузі залізничного мостобудування та будівельної механіки : автореф. дис. на 

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

Підкошаная Оксана Миколаївна ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 

2019. — 23 с. — Бібліогр.: с. 19—20 (13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-

2657 А] УДК 94:[001.31:625]](477)"18/19"(092) 

3605. Проценко Є. О. Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової 

війни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 

"Історія України" / Проценко Євгенія Олександрівна ; Маріупол. держ. ун-т, [Донец. 

нац. ун-т ім. Василя Стуса]. — Маріуполь (Донец. обл.), 2019. — 20 с. — Бібліогр.: 

с. 17—18 та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1666 А] 

 УДК 94:008](477.6)"1939/1945" 



   

 
169 

3606. Савченко О. О. Українсько-татарські політичні взаємини та соціальні 

комунікації у XVI — на початку XVIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Савченко Олексій Олександро-

вич ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 19 с. — Бібліогр.: 

с. 16—17 (15 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-2348 А] 

 УДК 94(477):94(=512.19)]"15/17" 

3607. Тлєуш В. М. Трансформація адміністративно-територіального устрою 

Катеринославщини-Дніпропетровщини (1802—1939) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Тлєуш Віктор 

Махмутович ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17—18 

(6 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1913 А] 

 УДК 94:35.07](477.63/.64)"1802/1939" 

3608. Шевченко М. В. Академік К. Г. Воблий як економіко-географ, історик та 

краєзнавець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 07.00.01 

"Історія України" / Шевченко Марія Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т, [Нац. техн. 

ун-т "Дніпров. політехніка"]. — Запоріжжя, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 18—19 

(13 назв) та в підрядк. прим. — 100 пр. — [2019-1916 А] 

 УДК 94:908](477)"19"(092) 

3609. Шевченко Н. В. Розвиток нотаріату на Півдні України (1866—1917 рр.) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія 

України" / Шевченко Наталія Володимирівна ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра 

Могили. — Миколаїв, 2019. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—18 (13 назв) та в підрядк. 

прим. — 100 пр. — [2019-2478 А] УДК 94:347.961](477.7)"1866/1977" 

3610. Янін В. А. Науковий доробок інженера-конструктора Л. С. Лебедян-

ського (1898—1968) в галузі локомотивобудування : автореф. дис. на здобуття наук. 

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

Андрійович ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. — Київ, 2019. — 20 с. — 

Бібліогр.: с. 16—17 (14 назв) та в підрядк. прим. — 40 пр. — [2019-1879 А] 

 УДК 94:629.4](477)"19"(092) 
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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. 

Авраменко А. В. 2844 

Адаменко О. П. 3374 

Адамович Г. В. (3561) 

Адамович О. О. 3128 

Аксак Н. Г. 2467 

Акуаку Дж. 3362 

Алатея Махмуд 

Мохаммед Хасан 3558 

Александров П. М. 2536 

Алзін Ходуд 3502 

Алієв А. М. 2615 

Алішов Г. Н. 2696 

Аль Хатіб Ануар 3253 

Аль-Ібрахімі  

Метак М. А. 3304 

Альохіна С. В. 3272 

Аль-Хашімі Хайдер 

Мохаммед Тахер 3398 

Андибур А. П. 2501 

Андрущак М. О. 3239 

Аносова В. С. 3592 

Антоненко Т. С. 3074 

Антонова- 

Колесник К. А. 3490 

Антонюк М. З. 3087 

Антонюк О. Р. 3413 

Ануфрієва О. Ф. 2931 

Апанасенко Д. В. 3006 

Апостол М. В. 2451 

Аракелян М. Р. 2726 

Артеменко А. В. 2755 

Ата Мохамед Аббас 

Мохамед 3237 

Афанасьєва К. С. 3092 

Бабаєва О. В. 2782 

Бабенко В. В. 2932 

Бабич М. М. 2689 

Бабій І. В. 3258 

Бабко Р. В. 3079 

Баб'юк О. В. 2933 

Баганець О. О. 2756 

Багро С. О. 3593 

Базарник Б. І. 2732 

Базенко В. А. 2861 

Балахтар В. В. 2547 

Баловсяк С. В. 2475 

Барабаш В. В. 3020 

Барабашов А. П. 3031 

Баранецька Д. С. 3318 

Барвінська О. Ю. 3088 

Басова І. С. 2850 

Бевз О. В. 3149 

Бегма П. О. 2502 

Безаров О. Т. 3583 

Безверха В. М. 3577 

Беккер Б. Г. 2934 

Бельдій О. В. 2582 

Бендак А. В. 3032 

Бендерська О. В. 3444 

Бердник О. Ю. 3465 

Бережнюк І. І. 2707 

Березіна С. Б. 2626 

Березовський Є. К. 3339 

Берест І. Р. 3589 

Бернадський Б. В. 2727 

Бернік Н. В. 3129 

Бєзгіна О. С. 3429 

Бєлан О. В. 3196 

Бєлобородова М. В. 2650 

Біда А. В. 3211 

Біла Д. В. 2657 

Білецький Д. П. 3212 

Білько М. В. 3439 

Білянін Р. В. 3287 

Біляніна Т. С. 3559 

Бірюков М. М. 2503 

Блистів Т. В. 3503 

Бобрівець В. В. 2658 

Боброва Л. С. 3059 

Бобуйок І. А. 2821 

Бовгира Р. В. 3033 

Богачова О. С. 3135 

Богомазова Г. Є. 3408 

Боднар Ю. Д. 3357 

Бойко А. О. 2862 

Бойко В. А. 2935 

Бойко В. В. 2783 

Бойко Д. М. 2601 

Бойко І. І. 3523 

Бондар О. В. 2936, 3026 

Бондар О. І. 3292 

Бондаренко К. А. 3524 

Бондаренко М. І. 2709 

Бондаренко Н. В. 2784 

Бондаренко Ю. Г. 2679 

Бондарчук А. О. 3578 

Бондарчук Н. І. 3525 

Бордюжа І. П. 3369 

Борис А. О. 3297 

Боришкевич І. І. 3346 

Борн Є. Є. 3213 

Боровик Л. В. 2918 

Борхаленко Ю. А. 3177 

Бочкарьов О. Ю. 2479 

Бочковська В. Г. 3594 

Бояринова К. О. 2494 

Боярчук А. В. 3595 

Боярчук О. В. 2504 

Брейдак О. А. 3136 

Брик М. М. 3418 

Брюсов В. (3563) 

Бубняк М. Р. 3214 

Будько І. Р. 2863 

Булгакова Т. В. 2480 

Бульба С. С. 2461 

Бульбук О. В. 3215 

Бумбар З. О. 3150 

Бунін І. О. (3562) 

Бунін С. В. 2717 

Бурка О. М. 2937 

Бурлай Т. В. 2627 

Буряк І. В. 2602 

Бутенко В. М. 2677 

Бутинська Р. Я. 2845 

Вавілова А. С. 2562 

Валішкевич Б. В. 3107 
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Варез Е. (3496) 

Василенко Л. В. 2680 

Васильєв М. І. 2482 

Васильєв Р. Г. 3123 

Василькевич В. І. 3313 

Васильковська І. О. 3460 

Васильченко О. М. 3430 

Васьківська О. Л. 3404 

Васько А. А. 3054 

Ващенко В. А. 2748 

Ващинська І. І. 2603 

Вдовенко Т. І. 3001 

Вдовиченко В. О. 3405 

Веліховський Г. О. 3034 

Вендичанський Р. В. 2529 

Вилінський С. І. 2620 

Вишнякова Г. М. 2998 

Візір-Тронова О. В. 3178 

Віленчук О. М. 2873 

Вінниченко Д. В. 3276 

Вірченко В. В. 2628 

Вітченко Д. М. 3476 

Вітько Д. О. 2702 

Власова В. Г. 2888 

Воблий К. Г. (3608) 

Вовчук М. В. 2733 

Возний А. А. 3035 

Войнаровський А. М. 3596 

Войцеховський В. С. 3412 

Волиняк П. (2539) 

Волк Ю. Ю. 3288 

Волков С. Л. 2528 

Волкова Л. О. 2825 

Волосов А. М. 2505 

Волошин О. В. 3477 

Волошина О. С. 2938 

Волощук О. В. 3118 

Воляк Ю. М. 3216 

Воробей Ю. М. 2718 

Воробйов В. В. 3431 

Ворожбит А. В. 2893 

Воронько І. О. 3340 

Воротинцев С. І. 3167 

Воротинцева К. О. 3259 

Вулф В. (3534) 

Гавренкова В. В. 2506 

Гаврилова В. С. 3456 

Гаврилюк В. О. 2846 

Гаврилюк О. А. 2909 

Гайда С. В. 3452 

Гайдай Л. С. 3379 

Гайдай С. Г. 2757 

Гайденко А. (3493) 

Гайова Л. О. 3380 

Галандзовський С. М. 

 3504 

Галиш Н. А. 2507 

Галудзіна- 

Горобець В. І. 3468 

Гальцева Т. О. 2548 

Ганусевич І. І. 3168 

Гаркавенко Ю. С. 2537 

Гарькава І. О. 3491 

Гасанов М. І. 3302 

Гвоздь Т. В. 3018 

Гевал В. Ф. 3342 

Гегамян В. А. (3486) 

Гейтенко В. В. 2894 

Геліх А. О. 3399 

Геник Б. Л. 3217 

Гентош Р. Є. 2734 

Герасимович В. А. 2619 

Герцик А. М. 3498 

Гіппіус З. (3563) 

Гладкевич М. І. 2563 

Глебова Н. І. 2595 

Глібко О. В. 2758 

Глоба Т. А. 3505 

Глуховська М. С. 3541 

Глушак І. Д. 2997 

Гнатенко К. І. 2889 

Гнатюк А. О. 3305 

Говорун С. М. 2584 

Годісь Ю. Я. 3526 

Годлевська- 

Коновалова А. В. 2785 

Голік М. О. 3387 

Голіков О. С. 2596 

Голодовська О. Я. 2988 

Голубчик Х. О. 3065 

Гончар Л. О. 2681 

Гончаренко В. С. 2835 

Гончаренко О. С. 2682 

Гончаров О. Г. 3506 

Гончарова Н. В. 3388 

Гончарова Н. М. 3499 

Гончарук І. В. 2633 

Гопко Н. В. 3141 

Горак І. Р. 3094 

Горбатих В. В. 2564 

Горбатюк Е. М. 3363 

Горбачевська О. П. 2939 

Горбенко А. С. 3585 

Гордополов В. Ю. 3414 

Городко М. В. 2508 

Горопаха С. В. 3586 

Горох О. П. 2778 

Господаренко В. М. 2786 

Готвянська А. С. 3381 

Гоцуляк В. М. 2613 

Гранкіна- 

Сазонова Н. В. 2565 

Грановська В. Г. 3344 

Грецький О. В. 3507 

Гречук А. І. 3306 

Грибанова О. Є. 2910 

Григорів Г. В. 3153 

Гринько І. І. 3197 

Гринько О. І. 2621 

Гриньова І. І. 3319 

Грін Г. (3558) 

Громов В. І. 3334 

Грошев С. В. 3347 

Груба Т. Л. 2892 

Грузинська І. М. 2566 

Грушко В. В. 3095 

Грязнова Т. А. 3096 

Губський П. В. 3284 

Гудзь Т. П. 2653 

Гула С. А. 3597 

Гуляк Т. М. 3556 

Гуменюк І. І. 3108 

Гуменюк О. В. 3243 

Гура В. О. 2586 

Гурєєва Л. В. 2940 

Гурлянд І. Я. (3587) 

Гурмач Є. В. 3131 

Гутий А. В. 3308 

Гуцул Н. З. 3508 

Ґедзь О. П. 3492 

Давидова І. І. 2659 

Давідіч Т. Ф. 3475 

Дадашов І. Ф. 3138 

Данилов Д. А. 2540 
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Данилов С. М. 3473 

Данилова М. В. 2842 

Даниляк М.-О. М. 3060 

Данілевич Т. Д. 3179 

Данченко К. М. 2735 

Данченко Ю. М. 3464 

Дарзулі Н. П. 3154 

Даценко Я. В. 3566 

Дегтяренко М. О. 3527 

Дейнега І. О. 2701 

Дембіцький С. С. 2591 

Демиденко В. І. 2660 

Демченко А. М. 2661 

Демченко Ю. С. 3277 

Денисенко А. П. 2750 

Денисова О. В. 3198 

Денісова М. Т. 3218 

Депчинська І. А. 2895 

Деревінський М. П. 2759 

Дерев'янко В. М. 2683 

Деркач М. В. 2481 

Деркач С. М. 3109 

Джерелюк Ю. О. 2495 

Дзензелюк Д. О. 2941 

Дзигал О. Ф. 3207 

Дзьоба А. І. 3260 

Дзюба Л. Ф. 3303 

Дидів А. І. 3370 

Дикун О. М. 3061 

Диндар А. С. 2719 

Дишлюк Н. В. 3386 

Длугопольська Т. І. 2697 

Дмитренко Р. М. 2760 

Дмитришин Р. І. 2999 

Дмитрук А. М. 3027 

Добуш Р. Д. 3219 

Довгалець О. М. 3598 

Довмантович Н. Г. 2911 

Доктор Н. М. 3382 

Долинський Є. В. 2919 

Долінська Н. В. 2942 

Домарацький Є. О. 3368 

Доценко С. О. 2887 

Драчук В. М. 3155 

Дривецький С. І. 3278 

Дрімцов С. (3492) 

Дробова Н. М. 3236 

Дроботенко М. О. 2876 

Дрозд І. В. 2662 

Дроняк Ю. В. 3220 

Дубик К. В. 3036 

Дудка М. О. 2663 

Дудка У. Т. 2943 

Дудник Г. Є. 3180 

Дудник І. М. 3484 

Дума Л. В. 3007 

Дунаєвська Н. І. 3273 

Дуюнова Т. В. 2496 

Дятел О. О. 3367 

Д'яченко О. В. 3037 

Дяченко Ю. А. 2684 

Євдокімов О. В. 2645 

Євстахевич А. Л. 2509 

Євстігнєєв А. С. 2855 

Євчук Т. В. 2761 

Єланцева І. І. 2877 

Єпанчінцева О. А. 3175 

Єренко Д. В. 2762 

Єрмуракі П. П. 3199 

Єрьоменко А. Ю. 3493 

Єрьоменко Г. В. 3193 

Єшкілєв В. (3569) 

Жданюк Н. В. 2989 

Желай О. П. 2534 

Жерновнікова Я. В. 2896 

Жила О. В. 3021 

Жиленко К. М. 2713 

Житницький А. О. 2897 

Жуган Н. А. 3542 

Жулінська О. С. 3389 

Журавель І. М. 2476 

Жураківський А. (3569) 

Забіда Абдунасер 3181 

Заболотна І. Б. 3208 

Заболотний О. В. 3274 

Забудська Л. Р. 3170 

Завербний А. С. 2690 

Завертаний Д. В. 2510 

Завертнева- 

Ярошенко В. А. 2813 

Завистовська Г. І. 2664 

Завязкіна Н. В. 2549 

Загребельний І. В. 2541 

Загребельний П. (3567) 

Задерей Н. В. 3171 

Заєць Н. М. 3419 

Зайченко В. С. 3156 

Залевська О. Ю. 3485 

Залигіна Є. В. 3157 

Застулка О. О. 3402 

Захаріна М. І. 2542 

Захлєбаєв М. В. 3376 

Зацерківна М. О. 2604 

Заярна І. С. 2944 

Зберовський В. О. 2990 

Зварич Р. В. 2728 

Звездова О. О. 2616 

Звягін Є. М. 3069 

Згуровець О. В. 3279 

Зелена М. І. 2638 

Земляна Н. І. 3070 

Зеньковський В. В. (2542) 

Зіневич А. С. 2543 

Златарський В. (3577) 

Знаменщиков Я. В. 3038 

Значек Р. Р. 3432 

Золота Л. В. 2763 

Зубер Т. О. 3293 

Зубко І. А. 2459 

Зубрицька О. В. 2736 

Зубчик О. А. 2859 

Зятюк Ю. Ю. 3320 

Іваненко С. А. 3289 

Іваніцький Р. Б. 3509 

Іванків І. Б. 2737 

Іванов І. Є. 2764 

Іванченко Р. (3567) 

Іванчук Н. В. 3325 

Іваськевич Х. І. 2665 

Івахнюк М. О. 3124 

Івашко І. М. 3331 

Ігнатович О. М. 2550 

Іжевський П. Г. 2649 

Ілаш Н. Б. 2993 

Ільїн М. І. 2483 

Ільїна О. А. 2511 

Ільницька Х. М. 3097 

Ільчишин М. П. 3221 

Ісаєв В. В. 2530 

Іщенко Л. В. 3076 

Кадикова О. І. 3176 

Кадникова Г. В. 2765 

Казимиренко Ю. О. 3337 

Калиниченко Т. О. 3152 



   

 
173 

Калугіна Т. В. 2912 

Кальницька М. А. 2629 

Калюга Т. О. 2787 

Калязіна Т. В. 2567 

Капкан О. О. 2898 

Капштик О. В. 2864 

Каргін Б. Б. 2651 

Кардаш А. В. 2766 

Карпенко А. В. 2630 

Карпенко Н. В. 2826 

Карпенко Ю. В. 3071 

Картавцев Р. Л. 3142 

Каруник К. Д. 3543 

Католик Г. В. 2551 

Качаєва М. В. 3072 

Каштальян Н. М. 3267 

Каяфа А. М. 3244 

Кирюха Д. Є. 2788 

Кисіль С. С. 2666 

Кислиця М. В. 3448 

Кифенко А. М. 2945 

Кіт Л. П. 3358 

Кіяниця К. Ю. 3517 

Клапатий Д. Й. 2818 

Климанська Л. А. 3254 

Клименко І. В. 2552 

Клименюк В. П. 3139 

Климчук А. О. 2497 

Клочек Л. В. 2553 

Клюєва Є. М. 2751 

Клюцевський В. І. 2865 

Клюцук М. Р. 3394 

Клюшніченко О. В. 3039 

Кобірніченко А. А. 3240 

Коблай С. В. 3383 

Коваленко А. О. 2631 

Коваленко М. С. 3113 

Коваленко О. В. 3055 

Коваль Г. В. 3364 

Коваль Д. С. 3200 

Коваль І. І. 3330 

Коваль Н. Т. 2738 

Ковальов А. В. 2617 

Ковальчук А. І. 3073 

Ковальчук В. В. 3420 

Ковальчук О. О. 2535 

Ковальчук С. С. 3440 

Козак Х. І. 2913 

Козак Ю. С. 3098 

Козеко Л. Є. 3111 

Козловська С. Г. 2456 

Колешня Я. О. 3433 

Колішецька М. А. 3194 

Колодій В. А. 3081 

Коломаченко В. І. 3257 

Коломієць В. Л. 2667 

Коломієць С. П. 2484 

Комарков Д. В. 2512 

Комлевой О. М. 3201 

Компанієць А. О. 3261 

Кондес Т. В. 2605 

Кондратенко С. І. 3361 

Кондрик О. І. 3052 

Кондур О. С. 2920 

Коновалова І. Ю. 3489 

Коновалова Л. В. 2946 

Кононенко А. В. 3078 

Кононенко В. А. 2847 

Кононенко В. П. 2746 

Кононцев С. В. 3328 

Конопельцева О. Г. 2878 

Конрад Дж. (3557) 

Константінова О. В. 2646 

Конюхов С. Л. 2947 

Копчак Н. Г. 3099 

Корецька О. О. 2460 

Коржова Т. В. 2606 

Корж-Усенко Л. В. 2921 

Корнієнко М. В. 3390 

Корнілов Б. В. 3450 

Королевська А. Ю. 3222 

Король Я. І. 2948 

Корольова Л. М. 2949 

Коропатніцька Т. П. 3539 

Коротецька Ю. Д. 3581 

Корсун В. Є. 3040 

Корунчак Л. А. 2739 

Корченко А. О. 2455 

Корчинський І. О. 2678 

Косенко Р. А. 3280 

Косів Р. Р. 3467 

Костельник Г. (2541) 

Костроміна Г. М. 2544 

Костюк І. Ю. 3268 

Костюк О. П. 2545 

Котенко С. Г. 3461 

Кофанов О. Є. 2513 
Кохан О. М. 3077 
Коцур С. Г. 2950 
Коць Т. А. 3540 
Коцюба І. В. 2469 
Кравець В. І. 2668 
Кравченко С. І. 2789 
Кравченко Я. О. 3041 
Кравченко- 
Довга Ю. В. 3391 
Кравчишин В. С. 2470 
Крайовський В. Я. 3286 
Крамченкова В. О. 2554 
Красножон О. В. 2485 
Красноштан О. В. 3082 
Крива М. С. 2991 
Кривицька Г. О. 3269 
Кривіцький В. Б. 2669 
Криворучко І. О. 2790 
Крикніцька І. О. 3528 
Крисальна Ю. В. 3529 
Кришовська О. О. 2607 
Кріпак Ю. В. 3530 
Кроль І. М. 3510 
Кротова О. О. 3572 
Крохмаль С. О. 3042 
Крючко Н. І. 2836 
Кубатко В. В. 2698 
Кудлаєнко С. В. 2592 
Кудря В. В. 3158 
Кудрявська Н. В. 2874 
Кузнецова Г. В. 2514 
Кузьменко О. Ю. 3531 
Кулик М. І. 3375 
Кунаєв А. Ю. 2515 
Кундис Р. Ю. 3494 
Курбатова І. М. 3080 
Куриляк Т. О. 3438 
Курись В. З. 2740 
Курман Т. В. 2852 
Кустов М. В. 2477 
Кутасов А. В. 3454 
Кухта М. П. 2597 
Куцир Т. В. 3481 
Куцмус Н. М. 2641 
Кучеренко Д. Ю. 3125 
Кучеренко О. Є. 3321 
Кучеренко Ю. А. 3348 
Кучма М. В. 3255 
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Лаба І. З. 2710 

Лабенко О. В. 3518 

Лагута А. М. 3062 

Лазебник Ю. О. 2593 

Лазоренко В. В. 2634 

Лазуренко О. Г. 3599 

Лапін П. В. 2516 

Лебедик Л. В. 2922 

Лебедянський Л. С. (3610) 

Левченко О. А. 2703 

Левчишина О. Л. 2837 

Левчук Т. П. 3555 

Легомінова С. В. 2498 

Леонт'єва А. І. 2517 

Леснича П. С. 3600 

Леськів І. Ю. 2685 

Лещенко Н. С. 2814 

Лещук Ю. А. 2704 

Лимар М. Ю. 2622 

Липак Г. І. 2454 

Лисенко М. В. (3490) 

Лисенко М. Г. 3262 

Лисенкова І. П. 2555 

Лисинюк М. В. 2533 

Литвин В. В. 2866 

Литвиненко Д. М. 3043 

Литвиненко Ю. В. 3500 

Литвиненко Я. О. 3544 

Литвишко О. М. 2886 

Литовченко Д. С. 3532 

Лі Аньань 2951 

Лі Жуйцін 2899 

Лі Ялінь 3561 

Лі Ян 2952 

Ліп'яніна- 

Гончаренко Х. В. 2486 

Лісовська А. О. 3533 

Літвинчук Т. В. 3567 

Лобанова А. О. 2568 

Лобас М. В. 3143 

Лобач Л. Є. 3182 

Лозинський В. А. 3011 

Локшина Ю. В. 2749 

Ломакін А. О. 3298 

Ломачинська С. В. 2587 

Ломко В. М. 3245 

Лопандіна А. О. 3238 

Лубковський С. А. 2670 

Лужецька Н. Я. 3545 

Лунькова Ю. С. 3223 

Луць В. В. 3159 

Льон І. М. 2671 

Лю Сянь 2953 

Любецька М. М. 2867 

Ляпунова А. М. 3160 

Ляховець В. О. 2686 

Маджд С. М. 2986 

Маджді Аліакбар 3224 

Маєвська О. Т. 3560 

Маєвська Т. Г. 3246 

Мазаракі Н. А. 2729 

Мазилюк П. В. 3407 

Мазур С. О. 3371 

Майка М. Б. 2838 

Макарчук А. В. 3377 

Макарчук Н. Р. 3225 

Мак-Мак Н. Є. 3451 

Максим'юк Ю. В. 3053 

Макуха Ю. В. 2623 

Мала Ж. В. 3161 

Малахівська Г. В. 3434 

Малашкевич Д. С. 3309 

Малиновський В. Г. 3226 

Малімон З. В. 3400 

Мальцев М. М. 3410 

Мальшина К. В. 3584 

Мамка Г. М. 2779 

Мандзюк В. І. 3028 

Мандичев Д. В. 2752 

Мандрика Я. А. 3227 

Марвек Медхат  

Муса Істаніс 3162 

Марич В. М. 3144 

Марініч Л. Г. 3365 

Маркелова А. А. 3519 

Марсель Г. (2543) 

Мартинчук О. В. 2923 

Мартинюк Н. Ю. 3421 

Марченко О. Ю. 3501 

Масіна Л. О. 2687 

Маслак О. О. 2691 

Матвєєва С. Ю. 3202 

Матвієнко Д. Г. 2531 

Матвій С. І. 3435 

Матковська Г. О. 3534 

Матушевська Н. В. 3535 

Мацелюх І. А. 2730 

Мачуга О. С. 3332 

Машкова І. М. 2883 

Машурка С. В. 3310 

Медведчук А. В. 2954 

Мельник А. В. 2767 

Мельник А. О. 3228 

Мельник В. В. 3044 

Мельник М. Б. 2741 

Мельник П. О. 2791 

Мельник Ю. М. 2692 

Мельник Я. Я. 2834 

Мен Сіан 2955 

Менчинська О. М. 2518 

Мепарішвілі Х. Н. 2868 

Мережковський Д. (3563) 

Меренкова Є. О. 3195 

Мерцало М. В. 3343 

Микитась М. В. 2996 

Микуляк С. В. 3075 

Милованов Ю. Б. 3022 

Миронюк В. І. 3256 

Мисник Б. В. 2471 

Мисюра І. М. 3045 

Михтуненко В. В. 3587 

Мінаєв М. О. 3294 

Мінковський Е. (2543) 

Міщанин В. В. 3590 

Могилко Ю. О. 3571 

Могильницька Л. А. 3209 

Мозговий О. О. 2768 

Молнар О. О. 3029 

Мороз С. Г. 2652 

Морозов А. І. 3497 

Морозовська І. О. 3083 

Мосієнко О. В. 3588 

Москальова Ю. Р. 3579 

Мостовенко О. С. 2819 

Мосур О. С. 3546 

Мотика С. М. 2900 

Мохначов О. В. 3183 

Мохняк В. С. 3422 

Мочернюк Н. Д. 3564 

Мошківська Л. В. 3184 

Мощіль В. Є. 3449 

Муравський В. В. 3415 

Мураховський С. А. 3013 

Муха Т. О. 3474 
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Мухаммад  

Мухаммад 3185 

Мухіна Л. М. 2569 

Мушак Н. Б. 2747 

Навроцька І. І. 2635 

Нагорна І. В. 3423 

Надвиничний С. А. 2693 

Наджафлі Емін  

Муса 2769 

Назаренко О. П. 3172 

Накул Ю. О. 2487 

Наливайко Д. В. 2875 

Налуцишин В. В. 2792 

Науменко С. М. 2770 

Науменко Ю. О. 3008 

Наумчук І. А. 2956 

Невмержицька О. М. 2583 

Недвига О. В. 2570 

Недзвецька Н. В. 3229 

Неймак В. С. 3455 

Немеш А. М. 2608 

Нестеренко В. В. 3478 

Нестеренко О. Б. 2457 

Нестеров М. В. 2465 

Нестерук С. В. 3263 

Нечитайло В. В. 3580 

Нечитайло Л. Я. 3100 

Нєміріч О. В. 3443 

Никитюк В. В. 2488 

Никифорчук В. Д. 2793 

Нізамеєв М. С. 3056 

Нікитенко Д. В. 2632 

Нікіпєлова Є. М. 2869 

Нікітенко О. В. 3511 

Нікітіна А. О. 2794 

Нікітіна З. І. 2546 

Нікітіна І. М. 3265 

Ніколаєнко Т. Б. 2811 

Нінічук А. В. 3601 

Ніщенко М. Е. 2901 

Новак А. М. 2856 

Новосельцев І. В. 2489 

Носач Н. М. 3424 

Ньюбігін Л. (2588) 

Обама Б. (2622) 

Оболенцева Л. В. 2642 

Обруч І. В. 3458 

Овчар П. А. 2694 

Овчаренко А. С. 2705 

Овчарук В. В. 2957 

Оганесян В. С. 2699 

Олексієнко Л. А. 2958 

Олійник Г. О. 3536 

Онищенко К. М. 3495 

Оніпко Т. А. 2636 

Оніщенко В. В. 3411 

Оніщенко С. Б. 3602 

Оніщук І. І. 2959 

Опанасенко В. І. 2795 

Опацький І. Ю. 3603 

Орел М. Г. 2860 

Орлов О. П. 3562 

Орловський В. (3487) 

Осадчук Д. Д. 2960 

Осипова Т. М. 3299 

Осипчук М. М. 3003 

Остапченко К. П. 2639 

Остапчук Т. П. 3416 

Отливанська Г. А. 3428 

Павленко О. Ю. 3512 

Павлик Н. П. 2924 

Павліченко А. А. 3366 

Павлюк М. М. 2556 

Падалка А. О. 2843 

Пайкуш М. А. 2925 

Пак І. В. 2609 

Палазюк Є. С. 3341 

Паляниця Ю. Б. 2490 

Панасюк В. М. 2643 

Панік Л. О. 3009 

Панімаш Ю. В. 2961 

Панова О. О. 2753 

Панченко Е. О. 2720 

Паньків Г. С. 3486 

Партола А. І. 2519 

Пасічний М. Д. 2654 

Пастушина В. М. 2538 

Пахомов Ю. В. 2472 

Пачевська А. В. 3230 

Пашаєв Т. Г. 2711 

Пащенко С. О. 3322 

Педорченко А. Л. 2708 

Педченко О. В. 3563 

Перебийніс В. Б. 3513 

Петренко О. П. 2962 

Петренко Т. А. 2458 

Петрів Т. І. 3248 

Петров Д. В. 3447 

Петрова Г. Л. 3520 

Петровська Н. (3563) 

Петросян В. М. 3327 

Петрух О. А. 2700 

Петрушко Я. Р. 2672 

Пижик О. А. 2721 

Пилипенко В. В. 2879 

Пилипенко О. В. 3046 

Пилипенко Я. С. 2610 

Писанко Я. І. 2992 

Писарцов О. С. 3300 

Піддубний С. А. 2618 

Підкошаная О. М. 3604 

Пікуль А. В. 3323 

Пінчук Д. В. 2706 

Піонтковський В. К. 3241 

Піонтковський- 

Вихватень Б. О.  2884 

Пірняк В. М. 3281 

Пісоцька М. Е. 2926 

Пліско І. В. 3356 

Повідайчик О. С. 2927 

Погоріла Н. О. 2624 

Подпрятов С. С. 3210 

Подругіна А. Б. 3084 

Поліщук І. Ю. 2796 

Поліщук Н. О. 3547 

Поліщук О. С. 3462 

Половая Н. О. 2611 

Половкович С. В. 3068 

Полубень Л. О. 3101 

Полуектова А. Ю. 3548 

Полумбрик М. М. 3401 

Полупан В. В. 3459 

Полчанов А. Ю. 2655 

Полюк М. І. 3349 

Полюк Ю. І. 2839 

Поляк І. П. 3549 

Поляков І. С. 2771 

Помогайбо К. Г. 3145 

Пономаренко В. В. 3568 

Пономарьова О. О. 2840 

Попірний М. А. 3359 

Попова А. О. 2880 

Портніченко Г. В. 3119 

Потапенко Д. О. 2637 
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Потапова М. В. 3126 

Потапчук Н. Д. 2557 

Поточняк Я. В. 2462 

Похиленко Н. М. 3350 

Применко В. Г. 3441 

Приседський Ю. Г. 3112 

Прищепа Б. А. 3573 

Провоторов О. П. 2797 

Проданчук А. І. 3130 

Прокопович Т. (2546) 

Прокопук Ю. С. 3085 

Прокудін О. З. 3311 

Проніна О. І. 2473 

Пронь С. В. 3353 

Проскурня А. С. 2571 

Просяник О. П. 3516 

Проценко Є. О. 3605 

Процюк І. Є. 2914 

Процюк С. (3569) 

Пругло Є. С. 3148 

Прудкий Р. І. 3384 

Прядко О. О. 3574 

Пузік Н. Г. 3089 

Пухальський Т. Д. 2963 

Пухонська О. Я. 3565 

Пушкар О. А. 2798 

Равінська В. О. 3315 

Раделицький Ю. О. 2656 

Рак С. В. 2799 

Раковець О. Ю. 3132 

Ральченко К. В. 3004 

Ратинська І. В. 2964 

Рачинська О. А. 2857 

Рева С. А. 3019 

Рекуш А. М. 2520 

Репета В. Б. 3403 

Реут А. Г. 2872 

Рєзнік О. М. 3326 

Рибак Н. В. 2848 

Рибак О. В. 2474 

Рибалко Н. М. 2902 

Рижкова Є. Ю. 2815 

Римар І. В. 3582 

Ричка Д. О. 2800 

Рогозін І. А. 3466 

Рожко В. І. 3005 

Рожнова Г. П. 2965 

Роздобудько І. (3556) 

Розсоха К. О. 2841 

Романович М. М. 3392 

Романчук Ю. (2881) 

Руденька К. Л. 3203 

Рудкевич Н. І. 2966 

Русин І. І. 2588 

Русінчук Н. М. 3047 

Руцька А. В. 3102 

Рябченко Е. В. 2614 

Сабадуха М. В. 2578 

Савельєва І. В. 2772 

Савін Р. С. 2712 

Савченко А. С. 2967 

Савченко Д. В. 3030 

Савченко Л. В. 3204 

Савченко О. О. 3606 

Савчук О. В. 2870, 3140 

Савчук О. І. 3133 

Садова М. А. 2558 

Сайтарли С. В. 3457 

Самойленко К. М. 3445 

Саморукова В. В. 3186 

Сапєлкін В. В. 3173 

Сапотніцька Н. Я. 2521 

Сапрунова О. Г. 2890 

Сачко О. В. 2780 

Свидрук І. І. 2695 

Свідзінський В. (3550) 

Сегеда Л. М. 2673 

Сейерс Д. (3556) 

Селютін С. В. 2522 

Семенів Н. Л. 2903 

Семенова І. В. 3231 

Сенчук В. В. 2827 

Сенчук І. І. 3345 

Сенюта Л. Б. 2853 

Середа М. Л. 2742 

Сєрик М. М. 3023 

Сиводед Є. В. 3114 

Сидор А. І. 2491 

Сидоренко Д. І. 2824 

Сидоренко О. М. 2722 

Сильченко М. М. 3333 

Симончук О. В. 2598 

Симчич Т. В. 3103 

Синдецька А. В. 2828 

Сипало А. О. 3187 

Сироїд Н. П. 3425 

Сирота Я. Ю. 3120 

Ситник І. М. 3163 

Ситняківська С. М. 2928 

Сич І. В. 3151 

Сілявіна Ю. С. 2908 

Сірий І. О. 3354 

Сірко Р. І. 2559 

Січевська О. І. 2463 

Скальський О. Ю. 3355 

Скарга О. О. 2723 

Скіба Н. Я. 2968 

Скіданов А. Г. 3242 

Скляр А. І. 3232 

Склярова В. О. 3266 

Скокова Л. Г. 2599 

Славута О. І. 2647 

Сліпець А. А. 3066 

Слободянюк І. Ю. 2904 

Слозанська Г. І. 2929 

Слуцька О. М. 3146 

Слюсар В. М. 2600 

Слюсаренко А. В. 3591 

Сметана І. І. 3550 

Смотрицький М. (3548) 

Смуток О. В. 3106 

Собко З. З. 3372 

Собран І. В. 3385 

Сова Н. А. 3442 

Совгар О. М. 2881 

Соколов О. В. 2801 

Соколова Г. Б. 2560 

Соколовський О. Л. 2585 

Соловей Г. М. 2452 

Соловйова А. М. 2781 

Солоненко С. В. 3378 

Солопенко В. В. 2829 

Солюк Л. Б. 3521 

Сорока О. Б. 3554 

Сорокіна М. В. 3164 

Сосновська О. Б. 3514 

Соссюр Ф. де (3516) 

Софронова О. М. 3048 

Сошников А. О. 2816 

Сталінська Г. Д. 3482 

Станіна О. Д. 3010 

Станкевич В. А. 2589 

Старовойтова Г. О. 3249 

Старожилов В. В. 2854 
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Стасик О. В. 3093 

Стасів Н. Ю. 3002 

Стасюк О. О. 3295 

Стасюк С. А. 3000 

Стельмах Г. О. 3247 

Степанов О. В. 3406 

Степура А. О. 3188 

Стець О. М. 3436 

Столбовий М. І. 2492 

Столярчук І. Л. 3063 

Стороженко С. А. 2773 

Сторожук Д. А. 2743 

Сторожчук В. М. 2724 

Стоянов Л. А. 3091 

Страхова О. П. 3134 

Стрельбицька С. М. 2969 

Стрілець В. Ф. 3469 

Стрілецький М. С. (3604) 

Стрільчик Б. А. 3569 

Стронін О. І. (2879) 

Струк Н. С. 3417 

Суботін В. В. 3067 

Судакевич С. М. 3189 

Сукманова О. В. 2754 

Сулима М. І. 3165 

Сулименко О. Р. 3024 

Супруненко О. А. 3270 

Суходольська А. С. 2594 

Сяо Цзяцзюнь 2905 

Татар Л. В. 3437 

Тахтаров М. П. 2802 

Тепляков М. М. 2561 

Терепа А. В. 2915 

Терешенко Н. В. 2906 

Терещенко Л. В. 2523 

Терлецька К. В. 3014 

Тесленко П. П. 3463 

Тетерук О. О. 3373 

Тещук В. В. 3250 

Тимочко Б. В. 3551 

Тимчаль М. В. 2803 

Тительмаєр К. О. 3282 

Тихий А. В. 3015 

Тишик І. С. 2970 

Тітова Г. В. 3515 

Ткач І. Р. 3090 

Ткач О. В. 2804 

Ткаченко К. О. 2524 

Ткачук О. П. 3557 

Тлєуш В. М. 3607 

Товстий Ю. М. 3360 

Тогобіцька- 

Громова А. А. 2774 

Томашевська А. Ю. 2971 

Томчик О. М. 3291 

Тонне О. Ш. 2885 

Торб'як Б. М. 2648 

Трегуб Г. А. 2590 

Третьяков О. Л. 3296 

Третяк С. К. 3012 

Тур О. М. 2453 

Туриця О. О. 2916 

Турко Я. І. 3393 

Тутковський М. (3492) 

Тютюнник Г. (3566) 

Угляренко П. (3567) 

Удянський М. О. 2775 

Українець Л. П. 2572 

Улюра Є. М. 3121 

Унамуно М. де (3560) 

Успенський М. С. 3479 

Устименко І. М. 3397 

Ушкац С. Ю. 3016 

Фабунмі Сунмаде  

Кунле 2464 

Фальштинська Ю. В. 2972 

Фармага М. Л. 3190 

Федорова Є. В. 3470 

Федосенко Н. А. 2822 

Федун І. Р. 3233 

Федченко С. О. 3264 

Федюк О. М. 3115 

Федяєва А. С. 3395 

Фера М. О. 3234 

Ференс Б. В. 2625 

Ференчук- 

Піонтковська І. О. 2973 

Філас В. М. 3576 

Філатьєв М. В. 3316 

Філімонова А. С. 3487 

Філіпковський С. В. 3338 

Філіпчук О. О. 3314 

Філянін Д. В. 3283 

Фішкін Дж. (2617) 

Фомін В. М. 3317 

Фомін О. О. 2478 

Фоміна Є. В. 2725 

Франів І. А. 2644 

Франкевич П.  2776-77 

Франко І. (3545) 

Фриз І. В. 2994 

Фролова Л. Б. 2612 

Фурман А. М. 3251 

Хабірова Л. І. 2573 

Халоал Фоузі  

Абдугадер 3426 

Харитонов С. О. 2812 

Харитонова Д. Д. 3552 

Харченко А. О. 2574 

Харченко С. Д. 3301 

Харькова Г. В. 3537 

Хахалєва І. В. 3446 

Хе Сюефей 2974 

Хлевна Ю. Л. 2499 

Хлипавка Г. Г. 2975 

Хлистун О. С. 2532 

Ходанич Ю. М. 2579 

Хоменко В. О. 2823 

Хоменко І. М. 3116 

Хоменко Л. В. 2917 

Хренова Т. Ю. 2851 

Христова Г. О. 2731 

Хромець В. Л. 2581 

Худий О. І. 3122 

Худов В. Г. 2493 

Худолєєва Л. В. 3127 

Царьов О. В. 3169 

Цвігун І. М. 2820 

Цвірінько І. Р. 3205 

Церкуник Л. В. 2805 

Цехмістер Г. В. 3110 

Цибенко І. О. 2525 

Цимбалова Т. А. 3480 

Цуркан К. С. 3483 

Цяо Чжи 2907 

Чабан Н. І. 3312 

Чабанович Н. Б. 2976 

Чеборака Т. О. 3252 

Чейлитко А. О. 3017 

Ченуша О. С. 2526 

Чень Цзяньїн 2977 

Чередник К. О. 2806 

Чередник Н. В. 2830 

Череута Ю. В. 3396 
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Черкас Н. І. 2714 

Черниш Є. Ю. 2987 

Чернов С. В. 2858 

Чернова С. В. 2882 

Черняк О. М. 3025 

Чехунов Д. М. 3409 

Чижикова О. В. 2978 

Чиркін А. Д. 3058 

Чопоров С. В. 2468 

Чорней С. В. 2807 

Чугаєв О. А. 2715 

Чумаченко Д. В. 2979 

Чупріна О. В. 2891 

Чусова О. О. 3117 

Чхало О. М. 2980 

Шабалдак А. В. 2981 

Шабаль К. С. 3570 

Шайнер І. І. 3538 

Шакері М. П. 3057 

Шалапко Д. О. 3290 

Шалієвська Л. І. 2871 

Шаманський С. Й. 3329 

Шамелашвілі К. Л. 3104 

Шандра Н. А. 2982 

Шаповал І. А. 3275 

Шаптала Є. Ю. 2831 

Шевлюга О. А. 3471 

Шевцова Т. М. 3049 

Шевченко А. С. 2808 

Шевченко М. В. 3608 

Шевченко Н. В. 3609 

Шевченко О. О. 2688 

Шевченко О. С. 2744 

Шевченко С. А. 3352 

Шевченко Т. О. 3575 

Шевчук Н. Ю. 3086 

Шейченко Р. І. 3335 

Шелег Т. В. 2575 

Шелепало Г. В. 2995 

Шелепко О. В. 3307 

Шепеть Т. М. 3488 

Шеремет М. Ю. 3191 

Шило А. В. 2809 

Шиманська К. В. 2716 

Шинкар М. Л. 2817 

Шипович М. (3492) 

Шишацька О. В. 2466 

Шишканов О. А. 2832 

Шишолін А. П. 2527 

Шіхаб Таер  

Абдулваххаб Шіхаб 3271 

Шкляр В. (3568) 

Школяр Н. В. 2983 

Шкурко В. Ю. 3472 

Шльончак В. В. 2674 

Шмарьова Т. О. 2745 

Шовкова О. В. 3166 

Шовкун В. О. 3336 

Шохов О. С. 2577 

Штангрет Н. О. 3147 

Штейфан А. Я. 3050 

Штепа О. О. 2580 

Штефан В. В. 3285 

Штибель Г. Д. 3206 

Шукатка О. В. 2930 

Шульга С. Я. 3522 

Шульга Ю. О. 2810 

Шульжук Т. Р. 2833 

Шуляк Б. В. 3351 

Шуляр Р. В. 2500 

Щербак В. В. 3174 

Щербаков К. М. 3051 

Щириця Д. О. 3496 

Щирська А. Ю. 3427 

Щурик І. М. 2576 

Юрченко Н. П. 3105 

Яблонський М. Р. 2539 

Якімець Ю. М. 2984 

Яковів М. В. 3064 

Яковлєва Г. О. 2849 

Янін В. А. 3610 

Яремчук Л. А. 3453 

Яриєв С. С. 2675 

Ярина І. М. 3235 

Ярмолінська М. В. 3553 

Ярчук А. В. 2640 

Яськів Г. І. 3137 

Ясюк І. М. 3324 

Яценко О. В. 3192 

Ячменик М. М. 2985 

Ящук Т. А. 2676 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

Австрія 

 пед. науки 2950, 2958 

Австро-Угорщина 

 іст. науки 3588 

Болгарія 

 іст. науки 3577 

Велика Британія 

 філол. науки 3525 

Волинська обл. 

 іст. науки 3595, 3600 

Галичина 

 мистецтво 3481 

Дніпро, р. 

 екологія 3085 

Дніпровсько-Донецька западина 

 гідрологія 3078 

Дніпропетровська обл. 
 біол. науки 3082, 3086 
 іст. науки 3607 
Донбас 
 гірн. справа 3309 
 історія 3605 
 фауна 3121 
Донецька обл. 
 геол. науки 3076 
 політ. науки 2618 
Закарпатська обл. 
 іст. науки 3590 
 пед. науки 2895 
Запорізька обл. 
 іст. науки 3607 
Західна Україна 
 біол. науки 3122 



   

 
179 

 іст. науки 2452, 3592 

 мед. науки 3128 

 пед. науки 2881 

 с.-г. науки 3342, 3382 

Західне Полісся України 

 лісівництво 3343 

Західний Буг, р. 

 екологія 2988 

Західний Лісостеп України 

 екологія 3370 

 рослинництво 3378 

Індія 

 філос. науки 2540 

Ірпінь, р. 

 екологія 2992 

Італія 

 іст. науки 3585 

Канада 

 пед. науки 2883 

Київ 

 біол. науки 3085 

Китай 

 пед. науки 2977 

Кіпр 

політ. науки 2614 

Країни Азії 

 іст. науки 3596 

Країни Європ. Союзу 

 держ. упр. 2868 

 екон. науки 2702, 2711, 2719 

 іст. науки 3586 

 політ. науки 2621, 2625 

 юрид. науки 2747, 2749, 2792 

Країни Європи 

 іст. науки 3596 

 мистецтвознавство 3489 

 політ. науки 2614, 2622 

 соц. комунікація 2538 

Країни Зах. Європи 

 пед. науки 2976 

Країни Півд.-Сх. Азії 

 політ. науки 2623 

Країни Центр. Азії 

 політ. науки 2620 

Красна, р., бас. 

 флора 3117 

Лівія 

 екон. науки 3426 

Лівобережний Лісостеп Україна 

 агротехніка 3362 

 агрохімія 3369 

 овочівництво 3380 

 рослинництво 3377 

Лісостеп України 

 рослинництво 3375 

 селекція 3365 

Луганська обл. 

 біол. науки 3117 

Львів 

 мистецтвознавство 3488, 3494 

Львівська обл. 

 мистецтвознавство 3483 

 техн. науки 2988 

Німеччина 

 політ. науки 2620 

Південна Україна 

 геол. науки 3077 

 іст. науки 3572, 3576, 3579, 3609 

 техн. науки 3354 

Південний Степ України 

 агротехніка 3368 

Північний Степ України 

 овочівництво 3381 

Поділля 

 історія 3596-97 

Полтавська обл. 

 архітектура 3474 

 мед. науки 3227 

Польща 

 держ. упр. 2869 

 іст. науки 3601 

 мистецтвознавство 3467 

 юрид. науки 2776-77 

Правобережний Лісостеп  

України 

 агротехніка 3364, 3366 

 луківництво 3376 

 овочівництво 3379, 3384 

Рівненська обл. 

 іст. науки 3573 

 с.-г. науки 3372 

Російська імперія 

 історія 3583 

Росія 

 іст. науки 3587-88 

 мистецтвознавство 3487 
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Словенія 

 іст. науки 3584 

СРСР 

 іст. науки 3578 

Степ України 

 агротехніка 3363 

Східна Галичина 

 історія 3589 

Східна Україна 

 соціол. науки 2610 

 техн. науки 3005 

Східний Лісостеп України 

 захист рослин 3374 

США 

 пед. науки 2880, 2942 

 політ. науки 2617, 2622, 2624 

 філол. науки 3559 

 філос. науки 2588 

 юрид. науки 2786 

Тернопільська обл. 

 іст. науки 3594 

Україна 

 біол. науки 3081, 3108, 3127 

 держ. упр. 2856, 2860-64,  

  2866, 2868-69 

 екон. науки 2510, 2594, 2627,  

  2629, 2631-32, 2639, 2643,  

  2647-48, 2652, 2656-62, 2664-65,  

  2667-69, 2671-72, 2674, 2689-700,  

  2703-04, 2721, 2872, 2874-75, 3350 

 іст. науки 2451, 3574-75, 3580,  

  3591, 3593, 3598, 3601-04,  

  3606, 3608, 3610 

 мед. науки 3142-43 

 мистецтвознавство 3471, 3484-86,  

  3490-93, 3497 

 пед. науки 2877, 2879, 2883-84,  

  2902, 2921, 2924, 2926,  

  2959-60, 2965, 2975, 2977 

 політ. науки 2613, 2618, 2625 

 психол. науки 2552, 2574 

 с.-г. науки 3356, 3383 

 соц. комунікація 2453, 2534-35,  

  2537-38, 2606, 3404, 3581 

 соціол. науки 2597, 2603 

 фармацевт. науки 3158 

 філол. науки 3542-43, 3547 

 філос. науки 2541-42, 2546,  

  2580-81, 2587, 2590 

 юрид. науки 2727, 2729-30, 2733,  

  2735, 2744-45, 2751-54, 2756,  

  2760, 2762-63, 2766-70,  

  2772-73, 2776-78, 2782-84,  

  2790, 2792, 2797, 2803, 2808,  

  2818, 2823, 2828, 2832, 2835,  

  2837, 2839-41, 2843-44, 2847,  

  2853, 2855, 2870 

Українське Полісся 

 гельмінтологія 3120 

 діалекти 3544 

 меліорація 3367 

УРСР 

 іст. науки 3599 

 юрид. науки 2791 

Франція 

 мистецтвознавство 3496 

 пед. науки 2878 

 філол. науки 3561 

 філос. науки 2543 

Харків 

 архітектура 3477 

Харківська обл. 

 архітектура 3476 

Хорватія 

 іст. науки 3586 

Чернівецька обл. 

 філол. науки 3546 

Чернігівська обл. 

 вет. науки 3387 

Японія 

 філол. науки 3559 
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